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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 
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 
 
Op basis van de aangetroffen gedragscodes van Geothermie Nederland, NLOW, Nieuwegein, MvO, 
SodM en enkele andere notities over het onderwerp aardwarmte en de omgevingsrelatie, hebben 
we een aanzet gegeven tot beleidsuitgangspunten voor participatie bij de ontwikkeling en 
exploitatie van aardwarmtebronnen binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp.  
We achten tenminste de volgende uitgangspunten belangrijk: 
-gelijke lokale rechten en lusten en lasten bij aardwarmte opsporing en winning 
-veiligheid voor alles is geborgd 
-schadeaansprakelijkheid is ontzorgd 
-informatiestroom is tijdig en transparant 
-maatschappelijke voordelen en ondernemersvoordelen worden vooraf bediscussieerd 
-overleg vindt plaats op het moment dat er nog iets te kiezen valt 
-lokaal beleid gaat voor branche afspraken 
-ethische verantwoordelijkheid en zorgvuldigheid worden nagestreefd 
Na de behandeling van bovenstaande punten wordt er een aanzet gedaan voor een gedragscode en 
beleid voor Gemeente Pijnacker-Nootdorp t.a.v. aardwarmte opsporing en winning. 
Tenslotte volgen een serie relevante bijlagen. 
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Inleiding 
 

Uit de zienswijzeprocedure voor de geothermieputten Pijnacker-Nootdorp (PN) IV en V (was 

aan de orde in de periode december 2021 en januari 2022) is helder geworden dat 

communicatie en dialoog met de betrokkenen in de omgeving van warmtebronnen in onze 

gemeente nog een volstrekt onontgonnen gebied is. Het ministerie van Economische Zaken 

en Klimaat (EZK) zette bewoners in feite met de rug tegen de muur door, in verband met 

een wettelijk verplicht 6 weeks zienswijze traject, begin december 2022 duizenden 

postkaartjes uit te strooien naar adressen in onze gemeente, met daarop slechts een 

putlocatie indicatie aan de ene zijde en summiere informatie plus een link naar -veelal 

technische informatie op- hun website- aan de andere zijde van het postkaartje. Aan verdere 

communicatie werd door hen geen aandacht besteed; zij achtten het niet nodig.  

 

Ook B&W en gemeenteraad van de gemeente PN lieten het toen volledig afweten op het 

gebied van inzicht in de noodzaak van goede voorlichting aan en communicatie met de 

omwonende burgers. Niemand op het bestuurlijk niveau noch de puteigenaren zelf pakten 

dit onderwerp op! Spontaan ontstond daarom uit bewonersverenigingen en 

natuurorganisaties de initiatiefgroep Verantwoord Geothermie Pijnacker-Nootdorp (VGPN). 

Zij heeft via eigen onderzoek in de schaarse ter beschikking staande tijd tot aan de formele 

sluitingsdatum van de ter inzageleggingsperiode nog enigermate in de lokale 

informatiebehoefte kunnen voorzien, mede door goede medewerking van de lokale media. 

Zo kwam tijdig een zienswijze tot stand, mede voorzien van brede ondersteuning van 6 

bewonersverenigingen, een bedrijvenpark en 2 natuurorganisaties.  

 

Dit alles ging over een 2-tal reeds 10 jaar bestaande geothermieputten in een 

gedoogmodus, die nu alsnog een wettelijke vergunning nodig hadden, en daartoe een 

winningsplan hebben moeten indienen waartegen men bezwaren kon inbrengen door een 

zienswijze in te dienen gedurende de 6 weken durende periode van ter inzagelegging.  

Het pas zo laat en ook nogal laks informeren door de centrale overheid van de betrokkenen 

in de directe omgeving van de geothermieputten behoort niet zo te zijn. Dat aspect is 10 

januari 2022 tijdens een online-overleg indringend onder de aandacht van EZK en van de 

verantwoordelijk wethouder gebracht. Het gaat enerzijds om tijdiger en betere communicatie 

en anderzijds ook om een passend beleidskader voor geothermie in het algemeen (wat er 

nog niet is in onze gemeente) en de bijzondere aandacht daarbij voor omgevingsparticipatie.  

 

Hieronder volgt een korte voor-verkenning (‘Discussienota Participatie Geothermie PN’, 

kortweg: Discussienota) van de initiatiefgroep VGPN als aanzet om tot een beleidsstuk te 

komen over hoe we daarbij in onze gemeente kunnen c.q. zouden moeten omgaan met 

omgevingsparticipatie in de meest ruime zin, zowel in de fase voorafgaand aan als tijdens 

de exploratie- en exploitatiefasen van aardwarmteprojecten in het gemeenschapsbelang.  

Deze Discussienota kan ook worden benut door de gemeente om te komen tot een beleid 

over de rol en wijze van communicatie rond geothermieprojecten.  

In de Discussienota hebben wij ons voornamelijk beperkt tot het hoofdonderwerp 

‘communicatie en participatie’. Maar een beleid handelende over lokale geothermieprojecten 

berust op veel meer beleidsonderwerpen zoals: ruimtelijke ordening van de ondergrond en 

de mogelijke interactie tussen andere ondergrondse initiatieven, de wijze van samenwerken 

met het bevoegd gezag o.b.v. de Mijnbouwwet (het ministerie van EZK), ruimtelijke ordening 

van het aardoppervlak (de gangbare wijze van ruimtelijke ordening in bestemmingsplannen 

e.d. voor zowel de industriële installatie als de warmteleidingen, inventarisatie van effecten 
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op de omgeving in de vorm van een MER, mitigerende en compenserende maatregelen 

indien normeringen worden overschreden, etc.), het afwegingsproces om te komen tot het 

gebruik willen maken van geothermiebronnen, het vaststellen van de warmtebehoefte en het 

op haalbare en betaalbare wijze ter beschikking krijgen van het benodigde 

warmtepotentieel, etc. Al deze onderwerpen zullen nog nader dienen te worden 

geadresseerd in een totaal gemeentelijk beleidskader geothermie dat een volwaardige 

positie dient te krijgen in het gemeentelijk beleid en werkwijze in deze.   

Immers voorkomen dient te worden dat de energietransitie, die een belangrijke stimulans is 

om geothermie te benutten voor warmtewinning, tot een dogma wordt verheven waar de 

reguliere principes van behoorlijk bestuur achteloos genegeerd mogen en kunnen worden. 

Wij vatten genoemde onderwerpen samen in een apart hoofdstuk dat bewust nog leeg is. 

We gaan ervanuit dat de gemeente Pijnacker-Nootdorp dit verder aanvult en detailleert op 

basis van ‘bestaand en vastgelegd beleid’ en ‘voorlopig en nog te formuleren beleid’. 

Deze discussienota vormt daarmee tevens een basis voor de dialoog met initiatiefnemers 

voor nieuwe warmteputten. Met enige goede wil werkt dat positief uit omdat het de kwaliteit 

van de dialoog en het begrip voor de optimale oplossing ondersteunt. Mogelijk komen we zo 

zelfs terecht op het benodigde draagvlak en vertrouwen vanaf het begin (initiatie- en 

exploratiefase) tot aan het einde van de exploitatiefase dat een tijdvak van meer dan 40 jaar 

kan omvatten.  

Om in deze discussienota tot een eerste opzet voor de Beleidsvisie Geothermie in de 

gemeente Pijnacker-Nootdorp met participatie te komen te komen starten we met een scan 

van gedragscodes en ervaringen elders bij duurzame energie-initiatieven.  

Voor uw eigen raadpleging is de daarbij gebruikte literatuur vermeld als referentie.  

Voorts zijn essentie-passages daarin ook nog eens samengevat in de bijlagen. 

Daarna formuleren we een aantal uitgangspunten en resultaatdoelen in het 

omgevingsbelang. Dit wordt het daaropvolgende hoofdstuk verder vertaald in een 

bijbehorende set aan (voorlopige) eisen en regels. De twee hoofstukken samen kunnen 

dienen als basis voor een constructieve en effectieve dialoog tussen initiatiefnemers, 

bewoners- en natuurverenigingen, college van B&W, politiek en medeburgers.  

In het daarna volgende hoofdstuk geven we een aanzet van belangrijke normen en 

ruimtelijke stukken en eisen. Hier ligt een gemeentelijke taak om dit compleet te maken. 

 

Beoogd einddoel van een beleidsvisie Geothermie: een lokaal gedragen beleidsformat voor 

de ontwikkeling van geothermie-projecten in Pijnacker-Nootdorp, waar we met elkaar achter 

staan, waarbij we afdoende kunnen inbrengen en dat we als leidraad hanteren bij de 

ontwikkeling van de initiatie-, de exploratie- en exploitatiefase van geothermie-projecten in 

onze gemeente.  

Om u een indruk te geven van wat een geothermiebron fysiek bovengronds inhoudt volgt 
nog een korte toelichting. Het is een industriële installatie van behoorlijke omvang (vergt 
globaal een bedrijfsterrein ca. 40 x 80 meter met daarop een gebouw van 20*20*12 m 
(l*b*h), toegangsweg, hekken, verlichting, heeft geluidsproductie, een affakkelinstallatie, 
vergt zorgvuldige van opslag radioactief materiaal, etc. Geothermiebronnen hebben 
daardoor ook bovengronds een duidelijk merkbare invloed op de omgeving. Dat illustreren 
we verder met extra tekst en foto’s in de bijlage B 8. Uiteraard wordt er naast het 
bovengrondse deel ook de ondergrondse putten-set (het doublet) tot op 2 km diepte 
aangelegd. 
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1. Scan gedragscode(s) in verband met aardwarmteontwikkeling 
 

Visie Geothermie Nederland 

Er is een gedragscode Geothermie Nederland (zie bijlage B1). De lokale ervaring (Pijnacker-

Nootdorp) is echter dat al de eerste de toepassing ervan hapert: slechts  mondjesmaat 

toegepast en in ieder geval fors onder de maat is geweest tot nu toe.  

Of het elders wel werkt of heeft gewerkt is ons onbekend. 

Gedragscode NLOW 

De NLVOW 1 missie is het om omwonenden te ondersteunen die te maken krijgen met 

windparken in hun omgeving. De vereniging sprak nog recent haar grote zorgen uit over de 

al dan niet toepassing van de gedragscode wind- en zonnepark en geothermieprojecten 2.  

Het leidend principe voor hen is dat er overleg plaatsvindt op het moment dat er nog iets te 

kiezen valt, dus niet een uitleggen achteraf. Zij zien hun gedragscode als het absolute 

minimum waaraan voldaan moet worden en die bindend behoort te zijn voor alle partijen die 

bij de branche zijn aangesloten. Dat gedragsmodel hanteren zou als een verplichting in het 

gemeentelijk toetsingskader voor PN kunnen worden opgenomen en het hanteren ervan zou 

dan door de gemeente moeten worden geborgd in haar afspraken met initiatiefnemers.  

In dat toetsingskader zouden ook de extra voorwaarden en eisen kunnen worden 

opgenomen die het lokale belang op korte en langere termijn ondersteunen zoals dat door 

de gemeenschap wordt beoogd en gewenst. In de bijlage B 2 een samenvatting van de 

NLOW-gedragscode windturbines. Veel daarvan kan zonder belangrijke aanpassingen ook 

al direct bij Geothermie putten worden toegepast. 

Nieuwegein 

De gemeente Nieuwegein heeft al in de exploratiefase van een aardwarmte-onderzoek de 

omwonenden intensief betrokken. Dat gebeurde aan de hand van een door de omwonenden 

zelf opgesteld basisbeleidsdocument dat vooral als inhoudelijke leidraad fungeerde; zie 

bijlage B 3. Er blijkt uit dat de eerste en voornaamste focus was gericht op omgevingsrisico-

uitsluiting, -beheersing, en de schadevergoeding. Daarnaast behoorde er een vooruitzicht te 

zijn op een zinvol en aantrekkelijk exploitatieresultaat, beter dan het bestaande systeem van 

energievoorziening en distributie. Voorts benadrukte men bij voorbaat: geen aantasting van 

woongenot, leefomgeving, natuur e.d. Dit is altijd een prima startlijstje bij elk exploratie-

initiatief. Het omvat echter nog onvoldoende over het vervolgtraject (exploitatiefase en hoe 

daarin de omgevingsbelangen zijn verankerd). 

De initiatiefnemer/exploitant moet hiermee instemmen anders mag hij niet verder.  

Maatschappelijke gedragscode voor ondernemingen 

Onder maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) 3 verstaan we een bedrijfsmatig 

handelen dat als voornaamste legitimatie de geleverde meerwaarde aan de samenleving 

erkent en niet bij voorbaat het maximaliseren van de eigen winsten vooropstelt en dat 

laatste desnoods ten koste van de samenleving als geheel of een deel daarvan (mens en 

natuur.   

In het kader van geothermieputten valt daar wat ons betreft tenminste onder :  

a) transparant en integer naleven van wetgeving, waaronder het omgaan met subsidies en 

belastingen en eerlijke handelspraktijken;  

b) bewust milieu- en duurzaamheidstreven en daar actief,  zichtbaar en materieel aan 

 
1 Nederlandse Landelijke Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) 
2 Brief NLVOW d.d. 22 januari 2022 aan alle gemeenten van Nederland tav. B&W en gemeenteraad 
3 https://nl.wikipedia.org/wiki/Maatschappelijk_verantwoord_ondernemen  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Maatschappelijk_verantwoord_ondernemen
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bijdragen ; 

c) omgevingsbelanggerichtheid, afdoende lokale betrokkenheid en aantoonbare 

meerwaarde biedend;  

d) externe bedrijfstransparantie en afdoende en tijdige invloed op bedrijfskeuzen die 

omgevingsimpact hebben;  

e) volledige en eerlijke en transparantie berichtgeving;  

f) mede-investeren/ participeren is mogelijk waaronder ook door de gemeente namens de 

inwoners 4 5 ; 

g) meewerken aan keuzes en oplossingen die gemeenschap-breed optimaliseren (clusters 

van putten en doorkoppelingen daarbij, inclusief bijpassende levering en gebruikscondities, 

etc. 

SodM 6 

SodM constateert dat burgerparticipatie en betrouwbare informatie belangrijk is.  

Echter een deel van de gemeenten in Nederland heeft onvoldoende kennis van de risico’s 

van geothermie en is te onbekend met de risico’s van de ondergrond om keuzes te maken 

die van belang zijn in de energietransitie. Samen met burgers vragen zij om betrouwbare en 

onafhankelijke informatie.  

SodM constateert verder hierover in aangehaald rapport van september 2021:  

• Informatiestromen beginnen vaak te lopen voordat formele trajecten worden gestart. 

Dit heeft in een aantal gevallen geleid tot ongerustheid bij burgers voordat de formele 

vergunningprocedures waren gestart. Gemeenten en initiatiefnemers zijn hier nog 

niet goed op ingespeeld. Het verdient aanbeveling om dit te voorkomen of op zijn 

minst te verduidelijken.   

• De urgentie om goed te communiceren heeft geleid tot een nieuwe en intensievere 

wijze van communiceren van het ministerie van EZK met de omgeving, een 

gedragscode van de sector en de conclusie dat draagvlak voor geothermie in de 

gebouwde omgeving essentieel is.  

 
4 Zowel bij decentrale overheden (gemeenten, provincies), RES-regio ’s als het Rijk heeft 
omgevingsparticipatie, en specifiek het streven naar 50% lokaal eigendom, de aandacht. Weliswaar heeft nog 
niet iedereen de beleidsmatige kaders formeel op orde, maar daar wordt wel in het hele land aan gewerkt. 
Ook bij ontwikkelaars is participatie met de omgeving, en in het bijzonder financiële participatie (met of 
zonder lokaal eigendom), inmiddels gemeengoed geworden bij de ontwikkeling van projecten. De afspraken 
uit het Klimaatakkoord werken door in de gedragscodes die door de branche zijn afgesloten. “Het aantal 
omgevingsfondsen neemt duidelijk toe, onder andere onder invloed van de genoemde gedragscode wind op 
land. De invloed van de gedragscode zon op land (2019) en de vernieuwde gedragscode wind op land (2020) zal 
ook in komende jaren zichtbaar worden”. Bron: Rapportage EZK obv. Rapport Participatie bij hernieuwbare 
energie op land, door Kwink-groep, 2021 
5 “Het onderwerp omgevingsparticipatie, en vooral ‘het streven naar 50% lokaal eigendom’, lijkt concreet en 
recht voor zijn raap. De verleiding is dan ook groot om het succes af te meten aan de vraag of de 50% wel of 
niet gehaald wordt. De werkelijkheid ligt echter vele malen genuanceerder. Uiteindelijk is het doel van de 
afspraken in het Klimaatakkoord over participatie bij hernieuwbare energie op land het vergroten van 
draagvlak en acceptatie voor de energietransitie en een eerlijkere verdeling van lusten en lasten. Uit dit 
kwalitatief onderzoek blijkt dat dit een complex spel is van bouwen aan wederzijds begrip en vertrouwen. Dat 
vraagt om zorgvuldigheid, flexibiliteit en een lange adem. De praktijk laat zien dat daarin meerdere wegen 
naar Rome leiden.” Bron als boven, tekst is uit de managementsamenvatting. 
6   Evaluatie aanbevelingen Staat van de Sector Geothermie, Staatstoezicht op de mijnen (SodM), september 

2021 
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SodM concludeert dat een betrouwbare en onafhankelijke informatievoorziening en goede 

en vroegtijdige burgerparticipatie voor gemeenten en burgers nodig zijn om de risico’s van 

een geothermielocatie te kennen, te begrijpen en om goed onderbouwde besluiten te 

kunnen nemen. Juist nu, omdat geothermie één van de belangrijke energiebronnen kan zijn 

in de verdere energietransitie. SodM juicht de genomen initiatieven van het ministerie en de 

sector toe en adviseert EZK te monitoren of deze initiatieven erin slagen om burgers 

vroegtijdig en voldoende te informeren. 

Burgerparticipatie en aardwarmte 8 

Uit hun onderzoek blijkt burgerparticipatie bij aardwarmteprojecten  nog een traject in de 

kinderschoenen te zijn. In het rapport wordt onderscheid gemaakt tussen reactieve 

participatie en actieve participatie 9. Actieve participatie is inbreng kunnen leveren die echt 

meetelt in de besluitvorming. Voor de reactieve participatie is van belang dat er een goede 

informatievoorziening is georganiseerd en dat er voldoende tijdige en op het juiste 

besluitvormingsniveau ruimte is voor burgers om hun belangen en zorgen te kunnen delen. 

Voor specifieke projecten is de gewenste vorm en mogelijke participatie sterk afhankelijk 

van de lokale omgeving. Er zijn hulpmiddelen om vooraf te achterhalen wat mensen 

belangrijk vinden en er zijn ook inzichten over hoe hier mee om gegaan kan worden; hoe 

presenteer je iets, wat kunnen en willen mensen zich permitteren als het gaat om het 

ondersteunen van of participeren in een project. Welke ervaringen hebben mensen, welke 

beelden? 

Wat betreft de vormen van participatie die op (korte) termijn kunnen worden uitgeprobeerd is 

het van belang om te kijken naar wat het gewenste resultaat daarvan is of moet zijn.  

Indien er bijvoorbeeld een bestuurlijke- of initiatiefnemer-wens is om draagvlak te 

organiseren voor de realisatie van projecten zal er ook goed moeten worden gekeken naar 

de omstandigheden van de omgeving. Wat zijn bijvoorbeeld de verwachtingen? Want de 

gekozen overlegmodellen moeten aansluiten op deze omstandigheden.  

Aanbeveling is tevens ook om hierbij vooral en effectief aan te haken bij de trajecten die 

vanuit gemeenten reeds lopen rondom de Transitievisie Warmte. Hoewel participatie in het 

opstellen van deze visies niet verplicht is, wordt dit wel aanbevolen, evenals het betrekken 

van de relevante stakeholders. De verwachtingen en plannen die hier worden besproken zijn 

ook relevant voor de uiteindelijke realisatie van geothermieprojecten. Zie ook bijlage B 4. 

Kader voor het vormgeven van participatie bij duurzame energieprojecten 10  

Met een interactieve werkwijze wil de overheid vernieuwende, duurzame initiatieven uit de 

samenleving de ruimte geven. Dit doet zij door knelpunten in de wet- en regelgeving weg te 

nemen, nieuwe markten te creëren, goede informatie te geven en te zorgen voor optimale 

samenwerkingsverbanden. Door heldere onderlinge afspraken te maken kunnen de 

deelnemers samen werken aan bereiken van concrete resultaten, waarbij iedere betrokken 

 
8 Burgerparticipatie en aardwarmte, Technical Report · January 2021, Universiteit Groningen 
9 https://gerardnass.nl/wp-content/uploads/2015/09/Participatieladder-Arnstein.pdf> 
 Bestaat uit 7 treden qua burgerparticipatie; de  bovenste 3 treden zijn actief (een bepaalde mate van 
beleidsinvloed) en onderste 3 is reactief (je wordt wel geïnformeerd maar daar blijft het bij). 
10 Kader voor het vormgeven van participatie bij duurzame energieprojecten, versie november 2019, Green 
Deal, Marc Rijnveld en Nienke van Schie in 2011 is daarom de Green Deal-aanpak begonnen. Met deze 
interactieve werkwijze wil de overheid vernieuwende, duurzame initiatieven uit de samenleving de ruimte 
geven. Dit doet zij door knelpunten in de wet- en regelgeving weg te nemen, nieuwe markten te creëren, 
goede informatie te geven en te zorgen voor optimale samenwerkingsverbanden. Door heldere onderlinge 
afspraken kunnen deelnemers werken aan concrete resultaten, waarbij iedere betrokken partij zijn eigen 
verantwoordelijkheid heeft 



 

Discussiestuk ter voorbereiding op een ‘Beleidsnota Participatie  

bij Geothermie exploratie- en exploitatie in de gemeente Pijnacker-Nootdorp’   

 

         VGPN v2, 2022                                                                   Page 10 of 41 

partij zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. Zie ook bijlage B 5 voor meer details over deze 

aanpak. 

 

Participatie bij Aardwarmte Westland  

Zie bijlage B 6. Het is een praktische uitwerking van de hiervoor gemelde Green Deal 

aanpak. Men is er volgens dit verhaal kennelijk vrij positief over.  

Participatie bij Aardwarmte Polanen (Monster) 

De warmte-coöperatie Polanen bestaat uit 50 glastuinbouwbedrijven gesitueerd in een 

driehoek vanaf de Madeweg in Monster tot aan de Julianaweg in ‘s-Gravenzande en de 

grote Achterweg in Naaldwijk. Zij stellen dat ze de Omgeving wensen te betrekken bij hun 

projecten a.d.h.v. het format van Geothermie NL (zie eerder). In bijlage B7 is hun 

communicatieplan op hoofdpunten vermeld.  

Het is nog onduidelijk of het voorbeeldformat het beoogde resultaat oplevert.  

 

  



 

Discussiestuk ter voorbereiding op een ‘Beleidsnota Participatie  

bij Geothermie exploratie- en exploitatie in de gemeente Pijnacker-Nootdorp’   

 

         VGPN v2, 2022                                                                   Page 11 of 41 

2. Aanzet tot beleidsuitgangspunten Pijnacker-Nootdorp 
 

Op basis van de hierboven vermelde uitgangspunten en ervaringstoepassingen achten wij 

de volgende vertrekpunten essentieel voor de inwoners van onze gemeente/ de 

putomwonenden om te hanteren bij de ontwikkeling en het gebruik van warmteputten: 

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’ qua warmtewinning-concept, projectrealisatie, operationele activiteiten en 
‘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 
monopoliepositie mag niet misbruikt worden. 
 

5. Het principe dat ‘lokale synergie en voordelen ’vóórgaan 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-
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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. 
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. 12 

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 teveel energieverlies en hogere kosten voor transport. Er is door 
de verkaveling van de ondergrond sprake van een monopoliepositie 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. 
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3. Gedragscode Geothermiebronnen gemeente Pijnacker-Nootdorp 
 

Het maakt niet zoveel uit om als ingang de gedragscode van Geothermie Nederland of van 

de NLVOW (naar aardwarmte aangepast) te hanteren, mits deze aangevuld wordt met de -

mede te respecteren- lokale uitgangspunten en randvoorwaarden.  

We doen hierna een voorzet voor dat laatste. We gaan er daarbij vanuit dat de eerdere 

principes (zie het vorige hoofdstuk) altijd worden gerespecteerd. Nodig is dan nog een 

nadere specificatie op onderdelen en overige operationalisatie-aandachtpunten.  

We splitsen het verder uit naar voorwaarden op het gebied van proces en inhoud. 

1. Procesvoorwaarden 

a. Gemeente is waarschijnlijk het beste op de hoogte van de lokale 

warmtepotentie, waar putten kunnen komen en onder welke voorwaarden te 

ontwikkelen. Zij zal dan ook het signaal afgeven dat initiatiefnemers zich 

kunnen aanmelden en zich oriënteren. Zij is ook de partij die het startsignaal 

afgeeft over wanneer en op welke wijze de omgeving wordt betrokken. Op dit 

punt heeft zij zowel een regie- als informatie- als control functie. 

b. De Initiatiefnemer is verantwoordelijk voor tijdige organisatie en procesgang 

overleg, de informatieverstrekkingen en -voorzieningen en de secretariële 

ondersteuning. Gemeente ziet erop toe dat dit alles adequaat geregeld is en 

ook goed verloopt. Gemeenteraad bewaakt de voortgang. 

c. Initiatiefnemer erkent ‘de beleidsuitgangspunten geothermie PN’ (zie het 

vorige hoofdstuk) en stelt zich vooraf tevens achter de overige proces- en 

inhoudsvoorwaarden volgens dit hoofdstuk. 

d. Naast de initiatiefnemer zelf zijn er de volgende overlegvertegenwoordigers, 

mede goedgekeurd door de Raad, die in staat worden geacht mede namens 

de achterban adequaat in te brengen en met hen contact te onderhouden: 

i. 1 persoon namens lokaal omwonenden (1 per bewonersvereniging) 

ii. 1 persoon namens ondernemers met forse warmtebehoefte 

iii. 1 persoon namens alle inwoners van PN (lid met brede expertise) 

iv. 1 persoon namens de natuurvereniging(en) 

v. 1 persoon namens gemeente PN (lid met brede expertise) 

vi. Een onafhankelijke voorzitter heeft de voorkeur, naast de 

aanwezigheid van de initiatiefnemer(s) 

e. Aan de hand van het communicatieplan wordt een werkplan opgesteld 

(voldoet aan SMART-kenmerken) waarin de detailplanning wordt 

afgesproken. Daarin wordt duidelijk wat de output in de tijd zal zijn, wanneer 

beschikbaar, hoe te toetsen bij de rest van de gemeenschap en of dit aansluit 

en: hoe af te leveren voor finale besluiten. De voornaamste output:  

(een advies over) het exploratieplan en een exploitatieplan die de instemming 

van de overleg-deelnemers heeft en (zo mogelijk al aangetoond) draagvlak 

vanuit de gemeenschap. 
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f. De gemeenteraad neemt op basis van de output bedoeld onder e) haar 

besluiten over de exploratie en later over de exploitatie. B&W geven een 

voor-advies. Bij afwijking van de rapportage wordt dit naar de gemeenschap 

toe inzichtelijk gemotiveerd. 

2. Inhoud voorwaarden  

a. In bestemmingspallen en het energie transitieplan staat aangegeven waar 

aardwarmte in potentie mogelijk is en ook diverse randvoorwaarden daarbij.  

De gemeente deelt deze informatie met initiatiefnemers en stelt waar nodig is 

haar aanvullende inhoudelijke eisen en randvoorwaarden in het belang van 

de gemeenschap in de projectfase. 

b. Kwaliteitsvoorwaarden exploratie- en exploitatie activiteiten zijn aantoonbaar 

aanwezig bij de initiatiefnemers(s). Gemeente doet een eerste scan. 

c. Geen aantasting van woongenot, leefomgeving, natuur e.d. is geborgd. 

Exploitatie draagt mede bij aan kwaliteit leefomgeving (inrichting, fonds, e.d.) 

Hiertoe dient mogelijk een omgevingsgericht onafhankelijk MER-onderzoek 

op kosten van de initiatiefnemer(s) plaats te vinden. 

d. Risico- en schadebeperking en-verzekering is al in de exploratiefase 

zorgvuldig onderzocht en wordt afdoende geborgd in het financiële 

dekkingsplan en ook in de vergunning voorwaarden (hantering en follow up). 

e. Adequaat inzicht in de business case en wat dit betekent aan lusten & lasten 

voor alle betrokkenen, risico’s en onzekerheden en beheersing daarvan. 

Dit wordt behandeld in e overleggroep en is onderdeel van hun output. 

f. Idem: exploitatie verantwoording en de periodieke invloed daarop idem 

g. Relevante deelnemingsopties voor omwonenden (meerdere opties denkbaar) 

en/of gemeente namens hen. Gemeente kan besluiten om altijd een 

meerderheidsdeelname te vergen en nadere afzet- en overige voorwaarden 

te stellen. Dit bij voorkeur al in de initiatiefase aan te melden. Indien dat nog 

niet kan of hoeft, dan later indien de feitelijke ontwikkeling of omstandigheden 

dat redelijk- en noodzakelijkerwijs vergen en mogelijk maken. 

h. Financiering en continuïteit-borging is OK en toetsbaar geregeld 

i. Inpassing in het groter geheel van lokale en regionale energievoorziening 

j. Onafhankelijke monitoring en controles met handhavingsbevoegdheden 

k. Regels en randvoorwaarden voor stoppen van activiteiten (calamiteit, 

ondeskundig of roekeloos handelen, afbouw bij einde levensduur put of 

anderszins nodig 

l. Informatietransparante en omgevingsinbreng in alle fasen is aantoonbaar 

geborgd. Dit geldt minimaal de vragen en klachtenafhandeling. 

 

NB. Voor alle punten geldt dat tijdig helder moet zijn: wie is verantwoordelijk, wie leidt dat 

onderwerp, wie beslist op basis van welke criteria, wanneer, waar is de scheiding met 

andere punten, in tijd, in doelgroepen, hoe vindt de communicatie daarover plaats, etc. Deze 
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punten zijn hiervoor noch niet voldoende bepaald en uitgewerkt. Wij denken dat voorgaande 

opzet eerst besproken moet worden en dat die nadere uitwerking plaats zal vinden in een 

volgende fase.  
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4. Voor geothermie relevant gemeentelijk en centraal beleid 
 

 

Bestaand vastgesteld beleid 

 

Beleidsdocument Specificatie In welke 

fase(n) 

relevant 

Opmerkingen 

Ruimtelijke ordening 

van de bovenrgronds 

   

A Bestemmingsplan    

B Energietransitieplan    

C Warmtedistirbutiewet    

D Wet oppervlaktewater    

E     

F    

Ruimtelijke ordening 

van de ondergronds 

   

A Mijnbouwwet    

B etc.    

    

    

 

I= initiatie B=exploratie en bouw C= exploitatie 

 

Voorlopig nog vast te stellen beleid 

 

Vergelijkbaar uit te werken 

 

Vereiste vergunningen en wat daarvoor moet worden opgeleverd 

 
Opsporingsvergunning 11, Milieueffectrapportage (MER), Winningsvergunning, 

Winningsplan, en de Omgevingsvergunning. Vergelijkbaar uit te werken 12.  
  

 
11 De test- & ontwikkelfase valt onder de Opsporingsvergunning 
12 Kortheidshalve kan daarbij worden verwezen naar de Kennisbundel geothermie van het IFV 
https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20210329-IFV-Kennisbundel-geothermie.pdf  

https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20210329-IFV-Kennisbundel-geothermie.pdf
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B 1: Communicatie en dialoog Platform Geothermie Nederland 13  

 

Heldere communicatie, transparantie en een goede dialoog met de omgeving is van groot 

belang bij projecten. In het kader hiervan worden de volgende principes gehanteerd: 

Algemene principes 

1. Initiatiefnemer informeert en betrekt belanghebbenden tijdig en zo vroeg mogelijk bij de 

projectontwikkeling. 

2. Initiatiefnemer stemt de informatievoorziening met de omgeving af op de behoefte. 

3. Initiatiefnemer stelt de benodigde informatie ter beschikking, waarbij rekening wordt 

gehouden met beperkingen vanuit bedrijfsvertrouwelijke informatie en aanbestedingsregels. 

4. Participatie kent verschillende niveaus: informeren, betrekken/adviseren en co-

creatie/integreren.  

Per project, per fase en per belanghebbende(groep) kan de mate van en soort participatie 

verschillen.  

De initiatiefnemer maakt hierin een keuze en stelt hiertoe een participatieplan op. 

5. Initiatiefnemer en overheden (bijvoorbeeld rijk, provincie, gemeente en waterschappen) 

hebben elk hun eigen rollen, taken en verantwoordelijkheden in het proces. Initiatiefnemer 

beschrijft dit in het participatieplan en bespreekt dit met de relevante overheden. 

6. Indien er projectwijzigingen en/of inzichten ontstaan zullen belanghebbenden hierover 

actief worden geïnformeerd. 

7. Initiatiefnemer zorgt ervoor dat vragen en zorgen kunnen worden besproken. De 

initiatiefnemer stelt hiertoe een contactpersoon beschikbaar. 

Het omgevingsoverleg 

8. Initiatiefnemer stelt per project een omgevingsoverleg beschikbaar. Het 

omgevingsoverleg is een middel voor de omgeving om advies uit te brengen aan de 

initiatiefnemer. 

9. In het omgevingsoverleg bespreken initiatiefnemer en de omgeving op welke manier de 

omgeving betrokken zou kunnen worden bij een project. Zij spreken over de 

omgevingseffecten, over welke thema’s wordt gesproken, wat de rollen van betrokken 

partijen zijn, de frequentie van overleg en eventuele andere zaken die betrokkenen in het 

omgevingsoverleg van belang achten.  

 

Mogelijke onderwerpen voor het omgevingsoverleg zijn: 

• Keuze voor aardwarmte als energiebron 

• Licht, geluid en transport, gedurende de bouw en tijdens operatie 

• Techniek, veiligheid, risico’s en maatregelen 

• Locatie-inrichting en ruimtelijke inpassing 

• Natuur en milieu 

• Mogelijkheden om bij te dragen aan de kwaliteit van de leefomgeving 

• Mogelijke schade en afhandeling 

• Vragen en klachten 

Omgevingseffecten 

De leden van Geothermie Nederland zijn zich bewust van de mogelijke impact van 

een aardwarmteproject op de directe omgeving en gaan open het gesprek aan over de 

omgevingseffecten. Hierbij worden de volgende principes gehanteerd: 

 
13 Gedragscode Omgevingsbetrokkenheid bij Aardwarmteprojecten, Geothermie Nederland, 2019. 
Het vermelde in deze bijlage is letterlijk hieruit overgenomen. Het rapport is omvangrijker. 
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1. De mogelijke effecten op de omgeving worden zo goed mogelijk inzichtelijk gemaakt. 

Nadelige effecten op de omgeving worden zoveel mogelijk voorkomen of verminderd. 

2. Initiatiefnemer spant zich in om de omgeving waar mogelijk te betrekken bij het zoeken 

naar de best passende uitvoeringswijze van de activiteiten. 

3. Omgevingseffecten van de activiteiten worden gemonitord conform de wettelijke 

vereisten. Monitoring kan ook worden besproken in het omgevingsoverleg. 

4. Als uit het omgevingsoverleg blijkt dat aanvullend onderzoek nodig is, zal de 

initiatiefnemer dit door onafhankelijke experts laten uitvoeren. De experts worden in 

samenspraak met belanghebbenden geselecteerd. 

5. Bij de uitvoering van activiteiten kan het voorkomen dat op enige wijze schade aan 

derden ontstaat. Dit heeft betrekking op bijvoorbeeld planschade of materiële schade door 

(mijnbouw)activiteiten. De wet bevat bepalingen over het compenseren of vergoeden van 

schade. 

Kwaliteit van de leefomgeving 

Om positief bij te dragen aan de omgeving en duurzaamheidsdoelstellingen in de omgeving, 

wordt het principe van de kwaliteit van de leefomgeving gehanteerd. De mogelijkheden om 

een bijdrage te leveren aan de omgeving verschillen per project.  

In het omgevingsoverleg verkennen initiatiefnemer en de omgeving de mogelijkheden 

hiervoor, zoals: 

• Levering van lokale warmte breder dan aan alleen de initiatiefnemers van het project. 

• Zoeken naar opties voor synergie, zoals aansluiting bij lokale infrastructuurontwikkelingen, 

kansen voor groen en natuur, of mogelijkheden voor dynamisch ruimtegebruik. 

• Het betrekken van lokale of regionale ondernemers. 

• Op andere wijze een bijdrage leveren aan de omgeving, bijvoorbeeld via het beschikbaar 

stellen van financiële participatiemogelijkheden. 

 

Borging en Evaluatie 

Om de principes uit de gedragscode te borgen en de gedragscode actueel 

te houden hanteren wij als volgt: 

Borging 

1. Initiatiefnemers maken zich bekend met de gedragscode, committeren zich eraan om 

deze na te leven en dragen deze actief uit. Initiatiefnemer is zelf verantwoordelijk voor de 

naleving. Indien initiatiefnemer niet handelt in lijn met de gedragscode, spreekt het 

bestuur/bureau van Geothermie Nederland het lid hierop aan. 

2. Initiatiefnemers maken zich bekend met de leidraad omgevingsbetrokkenheid, welke 

Geothermie Nederland haar leden aanbiedt als handreiking voor het toepassen van de 

gedragscode. 

3. Het omgevingsoverleg en daarin gemaakte afspraken zijn projectgebonden.  

Bij overdracht van het project zal de initiatiefnemer die de afspraken heeft gemaakt ervoor 

zorgen dat de afspraken worden overgedragen aan de nieuwe initiatiefnemer. De nieuwe 

initiatiefnemer spant zich in om deze afspraken na te komen. Indien dit niet mogelijk is 

bespreekt de nieuwe initiatiefnemer dit in een omgevingsoverleg. 

4. Vragen over het voldoende naleven van de gedragscode kunnen bij Geothermie 

Nederland worden gesteld, indien de betreffende initiatiefnemer niet reageert op vragen of 

verzoeken, via info@geothermie.nl. Voor een zorgvuldige adressering van vragen over 

naleving van de gedragscode hanteren Geothermie Nederland en initiatiefnemer een 

protocol voor vragenafhandeling. Geothermie Nederland en initiatiefnemer gaan indien 

nodig gezamenlijk in gesprek met de betreffende belanghebbende. 

Evaluatie 
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5. De gedragscode wordt periodiek geëvalueerd en waar nodig verbeterd en geactualiseerd. 

6. Bij de evaluatie van de gedragscode gaat Geothermie Nederland in gesprek met een 

aantal belanghebbenden en vraagt hierbij naar de ervaringen. Deze evaluatie heeft als doel 

de gedragscode te actualiseren en wordt uitgevoerd door een onafhankelijke partij. Dit 

gebeurt in samenwerking met (een selectie van) belanghebbenden en ondertekenende 

partijen. De uitkomsten van de evaluatie worden gepubliceerd. Indien nodig wordt de 

gedragscode aangepast. 

7. Geothermie Nederland zal een werkgroep met initiatiefnemers faciliteren, met als doel 

tussentijdse evaluatie van de gedragscode en het uitwisselen van kennis en ervaring. 
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B 2: NLOW-gedragscode  14 

A ONTWIKKEL- & BOUW FASE 

ArtikeL III 

1. Een initiatiefnemer en de overheid dragen er zorg voor dat Natuur- en Milieuorganisaties 

(NMO)’s en omwonenden adequaat, tijdig en doeltreffend geïnformeerd worden over enig 

plan voor de bouw van een windpark in hun omgeving. 

2. Een initiatiefnemer maakt een aanvang met het verstrekken van informatie op het 

moment dat de planontwikkeling nog in de beginfase verkeert en er nog alle ruimte is om 

rekening te houden met inbreng vanuit NMO’s en omwonenden. 

3. Een initiatiefnemer verstrekt NMO’s en omwonenden in elk geval informatie over de 

geplande aantallen turbines, hun vermogen, as-hoogtes en tiphoogtes en opstelling. Hij 

informeert NMO’s en omwonenden ook over zijn plannen inzake de vergoeding van 

overlast en schade. 

4. De overheid informeert NMO’s en omwonenden in elk geval over het vigerende beleid, 

over de van toepassing zijnde wettelijke kaders, over het verdere besluitvormingstraject en 

over eventuele afspraken met, of toezeggingen aan, een initiatiefnemer. 

5. Na de initiële informatieverstrekking in de beginfase van de planontwikkeling dragen 

initiatiefnemer en overheid er zorg voor dat NMO’s en omwonenden met regelmaat 

worden geïnformeerd over de voortgang van de planontwikkeling. Een initiatiefnemer spant 

zich in om vragen van NMO’s en omwonenden snel en adequaat te beantwoorden. 

6. Van de NMO’s en omwonenden wordt verwacht dat zij zich actief op de hoogte stellen 

van het verloop van de planontwikkeling, dat zij de aangereikte informatie daadwerkelijk tot 

zich nemen en dat zij zakelijk communiceren met initiatiefnemers en overheid. 

7. Een initiatiefnemer en de overheid wijzen elk een contactpersoon aan waar NMO’s en 

omwonenden terecht kunnen met vragen en suggesties. Die contactpersoon fungeert als 

centrale spil in de communicatie tussen een initiatiefnemer, NMO’s, overheid en de  

 

Omwonenden inspraak in de planontwikkeling 

Artikel IV 

1. De overheid en een initiatiefnemer betrekken NMO’s en omwonenden bij de 

planontwikkeling op een moment dat zoveel mogelijk opties nog open zijn.  

Als dit voor een bepaald aspect of onderwerp niet (meer) het geval is, geeft de 

initiatiefnemer en/of de overheid dit zo spoedig mogelijk aan om onnodige discussie te 

vermijden. 

2. Een initiatiefnemer nodigt uit de kring van de NMO’s, de overheid en omwonenden steeds 

twee tot vier personen uit om deel te nemen aan een “Overleggroep Windpark {Naam]”. 

De betreffende personen staan constructief kritisch ten opzichte van de realisatie van het 

park en hebben gezag bij hun respectievelijke achterbannen. De Overleggroep heeft 

geen formele positie of bevoegdheden en kan dus geen besluiten nemen die derden binden. 

Een initiatiefnemer vergoedt de onkosten van de leden van de Overleggroep. 

3. Indien het niet mogelijk is een voldoende aantal personen uit de kring van NMO’s of 

omwonenden te rekruteren om deel te nemen aan de Overleggroep, voorzien de overige 

leden van de Overleggroep in die vacature(s) door het aanwijzen van een persoon of 

personen die geacht wordt/worden te weten wat er bij de NMO’s en omwonenden leeft. 

4. Een initiatiefnemer roept de Overleggroep regelmatig bij elkaar. Hij laat weten wat de 

 
14  Gedragscode windenergie op land | versie 1.1/ 28-10-2014 Nederlandse Vereniging Omwonenden 
Windturbines. Gedragscode Omgevingsbetrokkenheid bij Aardwarmteprojecten, Geothermie Nederland, 
2019. Het vermelde in deze bijlage is letterlijk hieruit overgenomen. Het rapport is omvangrijker. 
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redenen zijn om niet bij elkaar te komen als de vorige vergadering meer dan drie 

maanden geleden plaats vond. Discussies binnen de Overleggroep zijn open en 

informeel, het voorzitterschap wisselt per vergadering, er worden geen notulen gemaakt en 

als één van de aanwezigen dit wenst, kan een onderwerp vertrouwelijk besproken worden. 

5. Bij de planontwikkeling houdt een initiatiefnemer zoveel mogelijk rekening met inbreng 

vanuit de Overleggroep en hij motiveert waarom hij opmerkingen en suggesties vanuit die 

groep niet kan of wil overnemen. 

6. Voordat een initiatiefnemer de overheid verzoekt de ruimtelijke procedure te starten, 

verzoekt hij de Overleggroep een samenvattend rapport op te stellen met een oordeel 

over het plan zoals het dan ter tafel ligt. Bij verschillen van inzicht binnen de Overleg- 

groep mag een lid met een afwijkende mening dit kenbaar maken in het rapport. 

7. De overheid betrekt het rapport van de Overleggroep in de besluitvorming over het 

al dan niet starten van de ruimtelijke procedure. Als er wordt afgeweken van conclusies of 

aanbevelingen van het rapport, geeft de overheid aan wat daarvoor de redenen zijn. 

8. Als de leden dit in meerderheid wensen kan de Overleggroep actief blijven ook na het 

starten van de ruimtelijke procedures als forum voor informeel overleg over de gang 

van zaken bij het afhandelen van die procedures. 

9. Standpunten en andere informatie die zijn ingebracht in het kader van de discussies in 

de Overleggroep zullen niet aangehaald worden in latere formele procedures van 

bezwaar en beroep tussen een initiatiefnemer, NMO’s, omwonenden en/of de overheid. 

B EXPLOITATIEFASE 

 OVERLAST EN SCHADE 

Artikel V 

1. Uitgangspunt is dat initiatiefnemer en exploitant ernaar streven dat een windpark 

minimale overlast en/of schade toebrengt aan mens, natuur, landschap of milieu. De 

NLVOW, de NMO’s en de Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA ontwikkelen een 

keurmerk voor windparken waarin windparken een score krijgen aan de hand van criteria die 

schade en/of overlast voor mens, natuur, landschap en milieu meetbaar en toetsbaar 

maken. * 

2. Schade en/of overlast van omwonenden kan bestaan uit: (a) waardedaling van woningen; 

(b) aantasting van woon- en leefgenot door geluidshinder en/of slagschaduw; en/of (c) 

aantasting van woon- en leefgenot door verlies van landschappelijke kwaliteit. 

3. Voor woningen gelegen op minder dan 750 meter afstand van een (gepland) windpark 

geldt de volgende regeling.  

a. In een zo vroeg mogelijk stadium van de planontwikkeling doet een initiatiefnemer aan de 

eigenaar van elke woning binnen de 750 meter zone een aanbod om de eventuele 

bezwaren van die eigenaar tegen het windpark weg te nemen. 

b. Als de initiatiefnemer en de eigenaar van een woning binnen een termijn van drie 

maanden na het uitbrengen van het aanbod onder paragraaf 3.a. geen overeenstemming 

hebben bereikt over de te maken afspraken, kunnen zij gezamenlijk besluiten het geschil 

voor te leggen aan arbitrage als voorzien in artikel IX van deze Gedragscode. Dit onverlet 

het recht van elk van hen om alsdan een beroep te doen op de civiele rechter. 

c. Bewoont de eigenaar de woning niet zelf, dan is het aan hem de hoofdbewoner van 

de woning te informeren over de voor die hoofdbewoner relevante ontwikkelingen in 

de onderhandelingen met de initiatiefnemer. Het is ook aan die eigenaar om afspraken 

te maken met de hoofdbewoner over het vergoeden van overlast die de hoofdbewoner 

ondervindt van het windpark 

d. Als een eigenaar het onder paragraaf 3.a. genoemde aanbod accepteert, verliest hij het 

recht om tegen de bouw en exploitatie van het windpark in verzet te komen, zelfs als enige 
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turbine in dat park landelijke normen inzake geluidshinder of slagschaduw zou 

overschrijden. Hij verliest in principe 

ook het recht op het claimen van planschade. Het recht om in verzet te komen blijft bestaan 

voor zaken die niet bekend waren toen het aanbod onder paragraaf 3.a werd geaccepteerd. 

e. Alle rechten en plichten die een initiatiefnemer en een eigenaar van een woning onderling 

jegens elkaar vastleggen, worden door de initiatiefnemer onverkort overgedragen op de 

exploitant van het park met garanties dat ook zijn eventuele rechtsopvolgers eraan 

gebonden zijn. De eigenaar van een woning is gehouden hetzelfde te doen jegens zijn 

eventuele rechtsopvolgers. 

4. Voor woningen gelegen op meer dan 750 meter en minder dan 1250 meter afstand van 

een (gepland) windpark geldt de volgende regeling. 

a. In een zo vroeg mogelijk stadium van de planontwikkeling laat een initiatiefnemer een 

erkende taxateur de waardevermindering van elke woning binnen de zone van 750 tot 1250 

meter beoordelen. Indien de eigenaar van de woning het niet eens is met de uitkomst van 

die taxatie, wijzen initiatiefnemer en eigenaar gezamenlijk een onafhankelijke deskundige 

aan om de taxatie te  beoordelen en eventueel aan te passen. 

b. Is het niet mogelijk om binnen drie maanden na de taxatie een onafhankelijke deskundige 

aan te wijzen of blijft er ook na het advies van die deskundige verschil van mening over de 

omvang van de waardedaling, dan kunnen initiatiefnemer en eigenaar gezamenlijk besluiten 

het geschil voor te leggen aan arbitrage als voorzien in artikel IX van deze Gedragscode. Dit 

onverlet het recht van elk van hen om alsdan een beroep te doen op de civiele rechter. 

c. Het bedrag van de waardedaling van de woning als vastgesteld onder paragraaf 4.a. of 

4.b. wordt vermeerderd met een opslag vanwege overlast als omschreven in paragraaf 2. 

Die opslag is gelijk aan: 2x(WD/(GW/WD)) waarin GW staat voor de gemiddelde waarde van 

alle woningen gelegen binnen een afstand van 1250 meter van een windpark en WD voor 

de waardedaling als bepaald onder paragraaf 4.a. of 4b.* 

d. Het bedrag van de waardedaling als bepaald onder paragraaf 4.a. of 4.b. vermeerderd 

met de opslag onder paragraaf 4.c. wordt beschouwd als een lening van de eigenaar van de 

woning aan de exploitant van het windpark. Over die lening wordt een rente betaald die 

tenminste 2 procent hoger is dan de gemiddelde rente op 10-jarige hypothecaire leningen 

met vaste rente. Indien de exploitant van het park daarmee instemt kan de lening op 

verzoek van de eigenaar van de woning worden omgezet in aandelen in het windpark. ** 

e. Het is aan de eigenaar van een woning te beslissen of bij verkoop van de woning hij zijn 

lening aan de exploitant of zijn aandelen in het windpark mee verkoopt aan de nieuwe 

eigenaar van de woning, 

dan wel ze onder zich houdt als zijn persoonlijk eigendom 

f. De lening van de eigenaar van een woning aan de exploitant van een windpark vervalt 

zodra er geen sprake meer is van schade of overlast, bijvoorbeeld omdat de windpark wordt 

verwijderd. Is de lening omgezet in aandelen, dan blijven die aandelen 

van waarde. 

g. Bewoont de eigenaar de woning niet zelf, dan is het aan hem de hoofdbewoner van 

de woning te informeren over de voor die hoofdbewoner relevante ontwikkelingen in de 

onderhandelingen met de initiatiefnemer. Het is ook aan die eigenaar om afspraken te 

maken met de hoofdbewoner over het vergoeden van overlast die de hoofdbewoner 

ondervindt van het windpark. 

h. Als een eigenaar van een woning en een initiatiefnemer tot overeenstemming komen 

conform bovenstaande bepalingen, verliest de eigenaar het recht om tegen de bouw 

en de exploitatie van het windpark in verzet te komen. Hij verliest in principe ook het 

recht op het claimen van planschade. Het recht om in verzet te komen blijft bestaan 

voor zaken die niet bekend waren op het moment dat initiatiefnemer en omwonende 
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tot overeenstemming kwamen. 

i. Alle rechten en plichten die een initiatiefnemer en een eigenaar van een woning onderling 

jegens elkaar vastleggen, worden door de initiatiefnemer onverkort overgedragen 

op de exploitant van het park met garanties dat ook zijn eventuele rechtsopvolgers er 

aan gebonden zijn. De eigenaar van een woning is gehouden hetzelfde te doen 

jegens zijn eventuele rechtsopvolgers.  

5. Het in paragraaf 4 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op woningen gelegen op 

meer dan 1250 meter en minder dan 2000 meter afstand van een (gepland) windpark op 

voorwaarde dat er vanuit enig woonvertrek op de begane grond van die woning direct 

uitzicht is (of zal zijn) op één of meerdere windturbines van het park. 

 

* Stel dat de gemiddelde waarde van de woningen binnen 1250 meter € 200.000 bedraagt 

en dat de waardedaling is vastgesteld op €40.000, dan is de opslag voor overlast: 

2x(40.000/(200.000/40.000)) = 16.000 euro. Die opslag is dus onafhankelijk van de waarde 

van een woning (mensen in een goedkope woning hebben even veel overlast als in een 

dure), maar is evenredig aan de waardedaling (die groter is naarmate de woning dichter bij 

een park ligt - waar de overlast dus ook groter zal zijn). 

** Voorbeeld: stel dat de gemiddelde waarde van huizen € 200.000, de waardedaling 

€40.000, de opslag (dus) € 16.000 en de te betalen rente 6% bedraagt, dan komt de 

jaarlijkse vergoeding uit op € 3.360. Dus zowel voor waardedaling als voor overlast. In plaats 

van een lening zou er gekozen kunnen worden voor een tegenwaarde in aandelen. 

 

Overlast en schade natuur, landschap en milieu 

Artikell VI 

1. Uitgangspunt is dat initiatiefnemer en exploitant ernaar streven dat een windpark 

minimale overlast en/of schade toebrengt aan mens, natuur, landschap of milieu. De 

NLVOW, de NMO’s en de NWEA ontwikkelen een keurmerk voor windparken waarin 

windparken een score krijgen aan de hand van criteria die schade en/of overlast voor 

mens, natuur, landschap en milieu meetbaar en toetsbaar maken. 

2. Overlast voor de omgeving kan bestaan uit:  

(a) aantasting van landschappelijke kwaliteit; 

(b) aantasting van natuur- of milieuwaarden; 

en/of (c) beperking van recreatieve en andere gebruiksmogelijkheden van openbare ruimtes. 

3. Reeds in de fase van planontwikkeling overleggen de initiatiefnemer en de Overleggroep 

vermeld in artikel IV over de inrichting van een Gebiedsfonds als instrument om overlast en 

schade voor de omgeving te vergoeden. Functioneert de Overleggroep niet meer, dan 

overlegt de initiatiefnemer met de voormalige leden. 

4. Uitgangspunten bij het inrichten van een Gebiedsfonds zijn: 

a. De middelen van een Gebiedsfonds worden uitsluitend aangewend voor zaken van 

algemeen nut op het gebied van landschap, natuur of milieu binnen een straal van circa 10 

kilometer om het park. 

b. Het bestuur bestaat uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van de initiatiefnemer, 

de lokale overheid, de lokale NMO’s en de lokale bevolking, bij voorkeur allen te 

werven via de Overleggroep. 

c. De bestuurders vanuit de initiatiefnemer, de overheid, de NMO’s en de lokale bevolking 

benoemen gezamenlijk een voorzitter met brede bekendheid in de omgeving. 

d. Het bestuur legt elk jaar openbare verantwoording over de besteding van de 

middelen van het fonds met kopie aan de colleges van B&W in de omgeving. 

5. De middelen van een Gebiedsfonds bestaan uit een jaarlijkse afdracht door de exploitant 

van het windpark waarvoor het fonds werd ingericht.. 
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a. Als een windpark gesitueerd is in een dichtbevolkt gebied (meer dan 150 woningen 

binnen een afstand van 1000 meter van het park) of als het park groter is dan 100 MW 

opgesteld vermogen, draagt de exploitant jaarlijks minimaal een bedrag van 2 (zegge: 

twee) euro per door het windpark geproduceerde MWh af aan het fonds. 

b. Als een windpark gesitueerd is in een dunbevolkt gebied (minder dan 150 woningen 

binnen een afstand van 1000 meter van het park) of als het park kleiner is dan 100 MW 

opgesteld vermogen, draagt de exploitant jaarlijks minimaal een bedrag van 1 (zegge: 

één) euro per door het windpark geproduceerde MWh af aan het fonds. 

6. Mochten een initiatiefnemer en de (voormalige leden van de) Overleggroep er niet in 

slagen overeenstemming te bereiken over de inrichting van het Gebiedsfonds voordat de 

ruimtelijke procedure wordt opgestart, dan kunnen zij gezamenlijk besluiten het geschil 

voor te leggen aan arbitrage als voorzien in artikel IX van deze Gedragscode. Dit onverlet 

het recht van elk van hen om alsdan een beroep te doen op de civiele rechter. 

7. Alle toezeggingen die een initiatiefnemer doet over de inrichting en de financiering van 

een Gebiedsfonds worden door de initiatiefnemer onverkort overgedragen op de exploitant 

van het park met garanties dat ook zijn eventuele rechtsopvolgers eraan gebonden zijn. 

C Financiële participatie 

Artikell VII 

1. Een initiatiefnemer of exploitant biedt de bevolking in een straal van 5 kilometer om 

een windpark de mogelijkheid om tegen marktconforme voorwaarden te investeren in 

het door hem te bouwen windpark. 

2. Financiële participatie kan geschieden in de vorm van obligaties of in de vorm van 

aandelen, dan wel in enigerlei andere vorm en kan door een initiatiefnemer gelimiteerd 

worden tot maximaal 25% van het totaal door hem te investeren bedrag. 

3. Een initiatiefnemer of exploitant kan aan een groep uit de bevolking gelegenheid bieden 

om met een eigen windturbine te participeren in een windpark. Als dit op commercieel 

voordelige voorwaarden geschiedt, kan het voordeel dat daaruit ontstaat voor de 

omgeving deel uitmaken van de afdracht aan het Gebiedsfonds genoemd in artikel VI. 

4. Een initiatiefnemer of exploitant draagt er zorg voor dat potentiële investeerders goed 

geïnformeerd worden over mogelijke risico’s en de verdeling van risico’s tussen de fases 

van planontwikkeling, bouw en exploitatie 

D ARBITRAGE AKSPRAKEN 

Toezicht en klachtenregeling 

Artikel VIII 

1. De Natuur- en Milieufederaties (NMF), de Nederlandse Vereniging Omwonenden Wind- 

turbines (NLVOW) en de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) richten een Raad 

van Toezicht in door elk uit eigen kring één lid te benoemen in de Raad. De drie aldus 

benoemde leden benoemen gezamenlijk een neutrale voorzitter. Doel van de Raad is te 

bevorderen dat Deelnemers zich gedragen conform de code, dit mede door actie te 

nemen, dan wel te laten nemen, tegen gedragingen die in strijd zijn met de code. 

2. In zwaarwegende gevallen kan de Raad van Toezicht besluiten om bij openbare 

mededeling een Deelnemer die zich ernstig misdraagt of misdragen heeft te schrappen 

uit het register genoemd in artikel I, paragraaf 2. 

3. Indien een NMO of een omwonende van mening is dat de exploitant van een windpark 

zich niet houdt aan wettelijke of bestuurlijke eisen met betrekking tot de bescherming 

van natuur, landschap of milieu, dan wel met betrekking tot het voorkomen van geluids- 

overlast of overlast door slagschaduw, kan erdoor of namens die NMO of omwonende 

een klacht worden ingediend bij de Raad van Toezicht. De Raad beslist binnen vier weken 

na ontvangst van de klacht over de afhandeling van de klacht. 
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4. Indien een Deelnemer van mening is dat een andere Deelnemer zich niet gedraagt 

conform de Gedragscode, kan hij een klacht indienen bij de Raad van Toezicht. De Raad 

beslist binnen vier weken na ontvangst van de klacht over de afhandeling van de klacht. 

5. De NMF, NLVOW of NWEA, dan wel enige Deelnemer, brengen knel- en verbeterpunten 

in het functioneren van de Gedragscode onder de aandacht van de Raad van Toezicht. De 

Raad beslist binnen vier weken wat er gedaan moet worden met de zo aangebrachte 

punten. 

6. De overheid verifieert of een initiatiefnemer de Gedragscode heeft erkend, ziet er, voor 

zover daartoe bevoegd, op toe dat een initiatiefnemer zich gedraagt conform de 

Gedragscode en betracht terughoudendheid in de samenwerking met, en het verlenen van 

vergunningen en subsidies aan, een initiatiefnemer die de Gedragscode niet heeft erkend 
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B 3: Nieuwegein; eisen bewoners in de exploratiefase 15 

 

Warmtebron is initiatiefnemer voor onderzoek en heeft een EZK-vergunning daartoe. 

Voor wat betreft de belangen en uitgangspunten van de bewoners zijn deze verwoord in de 

volgende punten:   

 

1. De veiligheid van bewoners behoort te allen tijde voor 100% gewaarborgd te zijn. 

2. Het initiatief van Warmtebron (initiatiefnemer) behoort te allen tijde voor 100% trillingen en 

bevingen onder en in het bewoonde gebied van Nieuwegein uit te sluiten, dat betekent dat 

er in deze pilot zowel bovengronds als ondergronds alleen op veilige afstand van de 

bewoonde omgeving naar grondwater voor aardwarmte kan worden geboord en gepompt.  

3. Alle partijen moeten instemmen met de wijze waarop het initiatief door Warmtebron zal 

worden uitgevoerd voordat initiatiefnemer het initiatief mag gaan uitvoeren. Een pilot heeft 

alleen zin als er uitzicht is op een uitbreiding van het gebruik van aardwarmte naar meerdere 

productieputten voor de lange termijn. Dit uitzicht is door initiatiefnemer aangetoond voor de 

aanvang van de pilot.    

4. Bij de uitvoering van het initiatief zal er een continue monitoring plaatsvinden onder direct 

toezicht van het Staatstoezicht op de Mijnen en bij optreden van trillingen of aardbevingen 

wordt het initiatief direct stilgezet en worden alle partijen hierover direct geïnformeerd. 

Voortzetting kan alleen als alle partijen daarmee instemmen. 

5. Elke vorm van schade (inclusief waardedaling en/of planschade) bij bewoners die door 

bewoners in samenhang wordt gebracht met het initiatief van Warmtebron wordt door 

initiatiefnemer erkend en vergoed op basis van omgekeerde bewijslast (bewoners hoeven 

geen causaal verband aan te tonen). 

6. Warmtebron en elke opvolgende initiatiefnemer zorgt ervoor kapitaalkrachtig genoeg te 

zijn, dan wel voldoende verzekerd te zijn, om met een langdurige garantstelling ook 

omvangrijke schade (100-200 miljoen) te kunnen vergoeden en zodanig dat ook de schade 

na afloop van het initiatief nog steeds kan worden vergoed. 

7. Het woon-en leefgenot van de bewoners mag er door een wisseling van restwarmte naar 

aardwarmte niet op achteruit gaan, maar moet er juist op vooruit gaan (vernieuwing moet 

ook voor bewoners een winst zijn). Investeringskosten bij bewoners die hiervoor nodig zijn 

om dit te garanderen en te realiseren komen ten laste van de initiatiefnemer.  

8. De kosten voor verwarming met aardwarmte moet ruim onder het gemiddelde niveau van 

verwarming met aardgas liggen en blijven liggen, enerzijds om een incentive te hebben voor 

toepassing en uitbreiding van het gebruik van aardwarmte en anderzijds om financieel 

tegemoet te komen aan de ontbrekende marktwerking door de monopolie positie van de 

aardwarmte-leverancier. 

9. De informatievoorziening die nodig is voor een gedegen beoordeling van het initiatief 

moet onafhankelijk, volledig, transparant en begrijpelijk zijn voor alle partijen. Informatie die 

afkomstig is van initiatiefnemer kan op verzoek van een van de partijen onafhankelijk 

worden geverifieerd,  

 
15  Zie: https://www.ban-groep.nl/Visie_aardwarmte_bewoners_230220.pdf.   Een groep van circa 25 

bezorgde bewoners die op uitnodiging van Warmtebron bijeen zijn gekomen hebben dit document opgesteld 

om hun visie op de pilot te geven en om hiermee in overleg met de ander partijen te gaan). Het vermelde in 

deze bijlage is letterlijk hieruit overgenomen. Het rapport is omvangrijker.  

https://www.ban-groep.nl/Visie_aardwarmte_bewoners_230220.pdf
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B4: Burgerparticipatie aardwarmte onderzoek 16 

 

Participatie en geothermie; reflectie op ervaring in de geothermiesector: 

Ook de geothermiesector is zich bewust van het belang van burgerparticipatie. De algemene 
informatievoorziening over geothermie vindt plaats via het Geothermie Nederland, maar ook 
via de website ‘de Masterplan partners’ (zie: allesoveraardwarmte.nl). Verder wordt in het 
Masterplan Aardwarmte inzicht gegeven in hoe door de opstellers van dit plan tegen 
maatschappelijke betrokkenheid bij geothermieprojecten wordt aangekeken en is een 
gedragscode ontwikkeld voor de geothermiesector. Het beeld dat uit deze stukken naar 
voren komt is dat het belang van burgerparticipatie wordt onderkend. De sector vindt het 
belangrijk om zowel op nationaal, regionaal en lokaal niveau de maatschappelijke dialoog te 
organiseren.  
 
Vanuit voornoemde context valt in het kader van hetgeen beschreven in dit rapport over de 
relevante aspecten bij burgerparticipatie ons nog wel een aantal aspecten op: 
 

• De gedragscode Geothermie Participatie en ook het Masterplan lijken met name de 
instrumentele functie van burgerparticipatie te benadrukken: participatie zou vooral 
moeten helpen om het maatschappelijk draagvlak te vergroten. De vraag is of er ook 
ruimte is voor de gedachte dat participatieve processen een bijdrage leveren aan de 
kwaliteit van energieprojecten. Participatie kan immers ook de democratische 
kwaliteit van besluitvormingsprocessen vergroten en input van burgers kan leiden tot 
betere beslissingen omdat zij kennis, bijvoorbeeld met betrekking tot hun eigen 
leefomgeving, inbrengen die de andere partijen mogelijk niet hebben;  

• De betreffende documenten maken niet duidelijk hoever de geothermiesector wil 
gaan in het geven van zeggenschap aan burgers over geothermieprojecten. Het is 
duidelijk dat het verstrekken van informatie belangrijk wordt gevonden en dat men 
consultatie van burgers nodig vindt (maar nog niet in welke besluitvormingsfase, zie 
hieronder). Maar of de sector openstaat voor economische participatie wordt nog niet 
geheel duidelijk;  

• De ambities zijn groot en de geothermiesector heeft net als de politiek een groot 
belang bij snelle en grootschalige uitrol van geothermie. Een groei naar 175 
doubletten in 2030 en 700 in 2050 vraagt om snelle acties en een grote groei van het 
aantal operators. Geeft deze dynamiek nog ruimte om op nationaal, regionaal én 
lokaal niveau actief strategische belangenafweging door burgers te stimuleren met 
betrekking tot de keuze voor geothermie als meest geschikte warmtebron voor het 
betreffende gebied? Dit raakt aan de beschouwingen in de positon papers over de 
fasen van besluitvorming en het risico van de participatie paradox;  

 
 
Gelet op verworven inzichten is het duidelijk dat er geen ‘one-size fits all’ aanpak is voor 
burgerparticipatie bij geothermie. Sterker nog, in alle gevallen is het noodzakelijk om vast te 
stellen op welk niveau en wanneer welke vorm van participatie gewenst is.  
Daarbij speelt ook de context een belangrijke rol; wat vindt men belangrijk, wat speelt er in 
de omgeving van mensen, etc. Een menukaart is daarom ook lastig te formuleren, de 
mogelijkheden en voorwaarden zijn te diffuus. Wel kan een aantal basiselementen voor 
participatie worden vastgesteld.  
 
Zo is informatievoorziening belangrijk en onontbeerlijk. Hierbij dient wel te worden 

 
16 Burgerparticipatie en aardwarmte, Technical Report, january 2021, Universiteit Groningen.  
Het vermelde in deze bijlage is vrij letterlijk hieruit overgenomen. Het rapport is omvangrijker.   
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opgemerkt dat informatievoorziening belangrijk is voor potentieel draagvlak, maar an sich 
geen participatie is. Het vormt de basis voor participatie. Ook is het belangrijk dat het te 
organiseren participatieproces kwalitatief goed moet zijn; een slecht proces werkt averechts. 
Een slecht proces schaadt vertrouwen, des informeert en kan op basis van verkeerde 
informatie ook weerstand organiseren. Ook het organiseren van meerdere parallelle 
processen lijkt daarom geen goed idee.  
 
Daarnaast kan ook worden geconcludeerd dat participatie geen trucje is voor het verkrijgen 
van draagvlak. Het kan draagvlak wel vergroten, maar geeft geen garanties. Hierbij is niet 
per se relevant of men in staat is om mee te beslissen, maar wel of men gehoord wordt. Dit 
laatste wordt vaak zelfs als belangrijker ervaren. Het worden gehoord beperkt zich niet tot 
louter het lokale niveau (als omwonende), maar ook op regionaal en landelijk niveau: 
regionaal en landelijk worden reeds afslagen genomen, die beperken de ruimte voor lokale 
besluitvorming. Het is daarom belangrijk om telkens na te gaan op welk niveau welk besluit 
wordt genomen (bijvoorbeeld door middel van beleid) en hierbij op gepaste wijze burgers te 
betrekken in de besluitvorming. Ook is het hierbij belangrijk het blikveld niet te beperken tot 
alleen geothermie. De ontwikkeling van geothermie vindt plaats in samenhang met andere 
ontwikkelingen. Niet alleen binnen de energietransitie, maar ook andere maatschappelijke 
ontwikkelingen.  
 

Het betrekken van burgers is daarom niet alleen belangrijk en gewenst, maar ook 

noodzakelijk om te zorgen dat de potentie van geothermie goed wordt benut. De ervaring 

echter op het gebied van gepaste mate van betrokkenheid (zie in sectie 5; reactief of actief 

participeren) in geothermieprojecten is nog beperkt. Hoewel voor reactieve betrokkenheid 

een aantal no-regret opties voor de hand ligt, zoals het verstrekken van kwalitatief goede 

informatie (juist, volledig, etc.), het organiseren van inspraak, een goed participatieproces, 

etc., is er nog weinig ervaring op het gebied van actieve participatie. Wel kunnen enkele 

opties verder worden verkend. Gelet op de wens om tot een grootschalige implementatie 

van geothermie in Nederland te komen lijkt het daarom zinvol om deze opties op korte 

termijn verder te verkennen. Hiermee kan verdere scherpte komen in potentiële best-

practices voor geothermie. 
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B 5: Kader voor het vormgeven van participatie bij duurzame energieprojecten 17  

 

CRITERIA VOOR PROCESPARTICIPATIE 

Procedurele rechtvaardigheid 

Een belangrijke taak van de overheid is om het algemeen belang te dienen en dat op een 

eerlijke en acceptabele manier te doen. Die taak is het best gediend als de besluiten van de 

overheid niet alleen voldoen aan de wet, maar ook recht doen aan de belangen van burgers, 

en dat de besluiten in het algemeen worden geaccepteerd. De gangbare opvatting is dat 

burgers die voordeel hebben van een besluit dat zullen accepteren en dat mensen die er 

nadeel van ondervinden het zullen afwijzen. Gedragswetenschappelijk onderzoek naar 

procedurele rechtvaardigheid toont echter keer op keer aan dat de gevoelens van eerlijke of 

oneerlijke behandeling van burgers een zeer sterke invloed hebben op de acceptatie van 

beleidsbeslissingen. Anders gezegd, de acceptatie van overheidsbesluiten is slechts deels 

afhankelijk van de effecten op omwonenden en de omgeving. De manier waarop het besluit 

tot stand is gekomen en hoe omwonenden en de omgeving daarbij zijn betrokken draagt 

daar in vergelijkbare mate aan bij. 

 

Procedurele rechtvaardigheid is uitgebreid bestudeerd in de relatie tussen de overheid en 

burgers. Er is geen uitgebreid onderzoek bekend naar het gevoel van rechtvaardigheid bij 

burgers in besluitvormingsprocessen die zijn vormgegeven door een private initiatiefnemer 

voor duurzame energie. We gaan ervan uit dat dezelfde criteria voor participatie die voor 

overheden gelden, ook van toepassing zijn op private initiatiefnemers. Immers, voor de 

omgeving zijn de effecten en het belang van betrokkenheid hetzelfde. De Omgevingswet 

biedt overigens de ruimte voor (lokale) overheden en projectontwikkelaars om samen op te 

trekken in het vormgeven van participatie en op basis van de praktijkervaringen is dat een 

verstandige keuze. Het doel van het vormgeven van een participatietraject is tweeledig; 

enerzijds dient het een inhoudelijk doel, waarmee het project of het besluit wordt verbeterd 

zodat het tegemoetkomt aan belangen of zorgen van omwonenden en belanghebbenden. 

Anderzijds is er een procesdoel dat erop is gericht om de rechtvaardigheid van het proces te 

vergroten en daarmee de legitimiteit van de uitkomsten. 

Inhoudelijke criteria 
De kwaliteit van een duurzaam energieproject bestaat niet alleen uit een technisch 
volmaakte inpassing vanuit het perspectief van een ontwikkelaar. Het project komt in een 
gebied met eigen kenmerken en waarden. Door het organiseren van participatie kunnen 
omwonenden en belanghebbenden bijdragen aan het ontwerp door heel specifieke 
(gebieds-)kennis in te brengen. Bijvoorbeeld over het gebruik van de infrastructuur (kinderen 
fietsen er naar school), wateroverlast (bij extreme regen komt op die plek water naar boven) 
of sociale cohesie in de buurt (het ontwerp doorsnijdt de buurt). Door participatie verschuift 
de focus van een 2-D-projectie van bovenaf op een kaart naar een 3-D-beeld vanuit de plek 
waar het project is voorzien en zelfs een 4-D-film als we de factor tijd meenemen. Dat draagt 
bij aan de inhoudelijke verbetering van plannen en daarmee aan de mate van acceptatie. 
We onderscheiden drie criteria voor participatie die bijdragen aan de inhoudelijke kwaliteit 
van een duurzaam energieproject. Dat zijn 1) distributieve rechtvaardigheid, 2) 
vertrouwde kennisbasis en 3) responsiviteit. Hieronder lichten we deze criteria toe 
 
Distributieve rechtvaardigheid 
Distributieve rechtvaardigheid heeft betrekking op een eerlijke verdeling tussen de lusten en 

 
17 Kader voor het vormgeven van participatie bij duurzame energieprojecten, versie november 2019,  
Green Deal, Marc Rijnveld en Nienke van Schie.  
Het vermelde in deze bijlage is vrij letterlijk hieruit overgenomen. Het rapport is omvangrijker 
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de lasten van een project. Duurzame energieprojecten hebben invloed op de openbare 
ruimte.  
 
Kennisbasis 
Een kennisbasis is een brede set van informatie over een energieproject en de 
gebiedscontext, waarover partijen het met elkaar eens zijn. Duurzame energieprojecten 
roepen vaak tal van technische vragen op en eventueel ook onenigheid over de 
omgevingseffecten. 
Responsiviteit 
Responsiviteit heeft betrekking op de mate waarin de initiatiefnemer en het bevoegd gezag 
signalen uit de omgeving opvangen, interpreteren en verwerken. Participatie biedt 
belanghebbenden de ruimte om hun ideeën en zorgen te delen met de initiatiefnemer en 
met anderen.  
 

Financiële participatiemodellen 18 
Om de initiatiefnemer op weg te helpen hanteerde de gemeente drie financiële 
participatiemodellen voor zonneweides. Op die manier kregen omwonenden de keuze om te 
delen in de opbrengsten van het project. Het werd aan de initiatiefnemer overgelaten om 
‘overtuigend maatschappelijk draagvlak’ te verkrijgen. De beschikbare modellen -in volgorde 
van prioriteit- waren; 
1. Regeling verlaagd tarief energiebelasting: Door gebruik te maken van de 
postcoderoosregeling en door het oprichten van een energie-coöperatie  met leden uit de 
omgeving, hebben zowel individuele leden als de coöperatie  een financieel voordeel van de 
zonneakker. Een vereiste voor het opzetten van een zonneakker is dat een initiatiefnemer in 
samenwerking en afstemming met de gemeente Emmen- toetst of er in het 
postcoderoosgebied van de zonneakker belangstelling is voor de oprichting van een lokale 
Energie- coöperatie . 
2. Coöperatief eigenaarschap: Omwonenden kunnen zich organiseren in een coöperatie  en 
een deel van de zonne-akker kopen en exploiteren. Het rendement komt ten gunste van 
omwonenden en het collectief kan besluiten hoe de opbrengsten worden verdeeld. 
3. Aandeelhouderschap: Omwonenden hebben geen eigenaarschap maar kunnen mee-
investeren tegen een vooraf vastgesteld rendement. De initiatiefnemer is gehouden om 
minimaal 50% van de beoogde investeringsomvang beschikbaar te stellen in de vorm van 
obligaties of aandelen. De draagvlakeis is dat tenminste 10% van de beoogde 
investeringsomvang van de zonneakker zou moeten worden uitgegeven aan omwonenden 
  

 
18 Kader voor het vormgeven van participatie bij duurzame energieprojecten, versie november 2019,  
Green Deel, Marc Rijnveld en Nienke van Schie. Het vermelde is vrij letterlijk hieruit overgenomen.  
Dit illustratief voorbeeld is specifiek gericht op zonne-energie participatie. Bij andere participatie-situaties 
zullen de mogelijkheden en voorwaarden anders kunnen liggen. 



 

Discussiestuk ter voorbereiding op een ‘Beleidsnota Participatie  

bij Geothermie exploratie- en exploitatie in de gemeente Pijnacker-Nootdorp’   

 

         VGPN v2, 2022                                                                   Page 31 of 41 

B 6: Participatievoorbeeld: Geothermie Westland 19 
 
In 2011 ontstond belangstelling voor het idee in het Westland om warmte uit de diepe 

ondergrond te winnen voor gebruik in de tuinbouwkassen. Onderzoek liet zien dat de bodem 

geschikt zou kunnen zijn voor deze vorm van duurzame energie. Om de mogelijkheden 

verder te verkennen gingen FloraHolland, Westland Infra en HVC een partnerschap aan 

voor de ontwikkeling van een Trias geothermieproject. Er bleek echter onvoldoende 

consensus te zijn over de geologie van de Triaszandsteen op 4 km diepte. Zou het 

voldoende doorlaatbaar zijn om er warmte uit te kunnen winnen? Het gevolg van deze 

onzekerheid was dat subsidiëring, verzekering en financiering van het project onmogelijk 

waren. De partners besloten daarom eind mei 2013 om af te zien van de verdere 

ontwikkeling van een Trias geothermieproject en te verkennen of een ondieper project 

gerealiseerd kon worden. 

 

Risicovolle proefboring 

Voor de gemeente Westland was de ontstane situatie onacceptabel. Aardwarmte zou de 

warmtebehoefte van de kassen grotendeels kunnen invullen. Zonder deze duurzame 

warmtebron, leef het grootste deel van de glastuinbouwsector voor warmteproductie 

afhankelijk van fossiele brandstoffen. Op initiatief van de wethouder werd ingezet op een 

kostbare (proef)boring naar het Trias. Bij aardwarmte op deze diepte was onduidelijk of het 

gesteente voldoende waterdoorlatend zou zijn. De enige manier om daarachter te komen, 

was door te gaan boren. Deze boring werd mogelijk met investeringssubsidies en een Green 

Deal (voorwaardelijke exploitatiesubsidie). De partijen in Geothermie Flora Holland besloten 

in te stappen in deze proefboring. De financiële steun hiervoor kwam van de rijksoverheid in 

de vorm van garantstelling. Om de financiële risico’s van de proefboring te beperken, werd 

vanuit een Onder de Krijtlaag-boring verder doorgeboord naar het Trias. Als het Trias niet 

geschikt bleek, zou alsnog een succesvol geothermieproject gerealiseerd worden op basis 

van de ondiepere Onderkrijtlaag. 

 

Verkennen belangstelling 

Eind 2014 zijn alle ondernemers uit de omgeving van de beoogde boorlocatie uitgenodigd 

een intentieovereenkomst te tekenen. Zij legden zich vast om voor een periode van 15 jaar 

warmte af te nemen. Dit resulteerde in 65 bedrijven die een intentieovereenkomst tekenden 

voor een gezamenlijke warmtevraag van 59,8MWth. Een belangrijke afspraak was dat de 

afnemers na 15 jaar vanzelf aandeelhouder zouden worden. Het uiteindelijke doel was dat 

er na aflossing van alle leningen aan de initiatiefnemers een geothermiebedrijf over zou 

blijven dat in eigendom is van de afnemers van energie. 

 

Commitment verwerven bij tuinders 

Belangenvereniging Earth Energie Westland organiseerde ledenbijeenkomsten voor alle 

bedrijven met een intentieovereenkomst. De directie van Trias Westland gaf daar een 

toelichting op het samenwerkingsmodel, het kostprijsmodel en de werkelijke tarieven op 

basis van verschillende scenario’s. Een goed beeld van het totale project was van belang, 

omdat de deelnemers voor het einde van het jaar een contract zouden krijgen voorgelegd 

over definitieve deelname in het project. De glastuinbouwondernemers die eerder een 

intentieverklaring tekenden om te participeren in het project, ontvingen in december de 

overeenkomsten met betrekking tot deelname. Deze overeenkomsten hadden betrekking op 

de warmteafname gedurende minimaal 15 jaar en het eigenaarschap van het project via een 

 
19  Zie bij vorige bijlage qua bron  
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coöperatie. Om dit in goede banen te leiden werden bedrijven ondersteund bij hun 

besluitvorming over deelname. Uiteindelijk ondertekenden meer dan 40 

deelnemers het contract. 

 

Informeren omwonenden 

Vijf jaar na de eerste plannen om warmte uit de ondergrond te winnen, organiseerde Trias 

Westland de eerste bijeenkomsten voor omwonenden om toe te lichten wat geothermie is, 

waar het warmtenetwerk zou komen te liggen en welke maatregelen waren voorzien met 

betrekking tot milieu, verkeer en veiligheid. Er waren ook specialisten aanwezig om vragen 

te beantwoorden. Zo maakten omwonenden zich onder meer zorgen over trillingen van het 

boren. In een informele setting werd informatie met de bewoners gedeeld. Daarbij kwamen 

ook belangrijke aandachtspunten naar voren zoals de verkeersintensiteit en het fietsverkeer 

naar scholen. Een project als Trias Westland heeft veel impact op de directe omgeving, door 

verkeer en geluid. Men vond het daarom belangrijk om bewoners en bedrijven goed te 

informeren en afspraken te maken hoe de overlast wordt beperkt en te zorgen voor heldere 

communicatielijnen. De omgevingsmanager was direct aanspreekpunt voor de 

omwonenden. 

 

Realisatie Trias Westland, tegenvallers en successen 

In mei 2017 werd dan eindelijk het startschot gegeven voor de realisatie van het geothermie 

project. Een half jaar later zou blijken dat de Trias laag te weinig doorlaatbaar was en 

daarom ongeschikt voor de winning van aardwarmte. Maar men ging verder met plan B in 

de Onderkrijtlaag, de ondiepere laag waaruit bestaande Westlandse geothermieprojecten 

hun warmte winnen. Achteraf bleek dat prima te voldoen. Zodanig zelfs dat een tweede 

doublet in ontwikkeling is en met geïnteresseerde deelnemers inmiddels de financiële 

participatie verder is uitgewerkt. Het Trias Westland project laat zien dat participatie 

meerdere verschijningsvormen kent en dat de participatiestrategie verschilt per doelgroep; 

omwonenden hebben een andere betrokkenheid dan de tuinders. Terwijl omwonenden 

vooral moesten worden geïnformeerd, was commitment van de tuinders essentieel om het 

project te laten slag 

 

Belangrijke overweging vooraf i.v.m. participatie:  

De ene persoon zet participatie in als doel om het project te verrijken en doet daartoe in de 

beginfase van een project uitgebreid vooronderzoek (à la een diagnose). De andere ziet 

participatie meer als middel om weerstand te voorkomen, en maakt dan ook geen diagnose 

(of vergelijkbare analyse) om de vorm van participatie te bepalen. 
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B 7: Omgevingsbetrokkenheid volgens projectontwikkelaar Polanen (Monster) 20 

 

Hoe wordt de omgeving betrokken?  

Heldere communicatie, transparantie en een goede dialoog met de omgeving is van groot 

belang bij aardwarmteprojecten. Wij houden ons aan de gedragscode 

Omgevingsbetrokkenheid van Geothermie NL (branchevereniging aardwarmte operators). 

Aardwarmte Polanen hanteert de volgende principes voor het betrekken van de omgeving: 

• Aardwarmte Polanen informeert en betrekt belanghebbenden tijdig en zo vroeg 

mogelijk bij de projectontwikkeling. 

• Aardwarmte Polanen stemt de informatievoorziening met de omgeving af op de 

behoefte. 

• Aardwarmte Polanen stelt de benodigde informatie ter beschikking, waarbij rekening 

wordt gehouden met beperkingen vanuit bedrijfsvertrouwelijke informatie en 

aanbestedingsregels. 

• Participatie kent verschillende niveaus: informeren, betrekken/adviseren en co-

creatie/integreren. Per project, per fase en per belanghebbende(groep) kan de mate 

van en soort participatie verschillen. Aardwarmte Polanen maakt hierin een keuze en 

stelt hiervoor een participatieplan op. 

• Aardwarmte Polanen en overheden (bijvoorbeeld rijk, provincie, gemeente en 

waterschappen) hebben elk hun eigen rollen, taken en verantwoordelijkheden in het 

proces. Aardwarmte Polanen beschrijft dit in het participatieplan en bespreekt dit met 

de relevante overheden. 

• Indien er projectwijzigingen en/of inzichten ontstaan worden belanghebbenden 

hierover actief geïnformeerd. 

Aardwarmte Polanen zorgt ervoor dat vragen en zorgen kunnen worden besproken. Vul 

ons contactformulier in, dan brengen we je met de juiste persoon in contact. 

 

Kennelijk heeft men er ook al operationeel mee gewerkt. 

  

 
20 https://www.aardwarmtepolanen.nl/inspraak en ook de video via link: https://www.etp-
westland.nl/nieuws/aardwarmteproject-polanen-en-green-deal-participatie/  

https://allesoveraardwarmte.nl/wp-content/uploads/2021/06/Gedragscode-Omgevingsbetrokkenheid-GNL.pdf
https://www.aardwarmtepolanen.nl/contact
https://www.aardwarmtepolanen.nl/inspraak
https://www.etp-westland.nl/nieuws/aardwarmteproject-polanen-en-green-deal-participatie/
https://www.etp-westland.nl/nieuws/aardwarmteproject-polanen-en-green-deal-participatie/
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B8: Waaruit bestaat een geothermie installatie? 

Voordat met een geothermie-installatie gaat bouwen moet met een grondig onderzoek doen. 
Zo moet men een goed beeld hebben van de aardbodem en de aardlagen waarin warm 
grondwater aanwezig is. Als men dit gedegen in kaart heeft gebracht en de uitkomst is 
interessant genoeg qua warmteoutput en als business case en ‘het mag en mag op de 
gewenste locatie’ kan men gaan boren (het ondergrondse deel) en bouwen (het 
bovengrondse deel). Een dergelijke installatie kost vele miljoenen en moet daarom moeten 
de werkzaamheden worden verricht door professionele gecertificeerde bedrijven. Daarop 
wordt controle uitgeoefend door de lokale en centrale overheid. Een geothermie installatie 
bestaat uit een aantal onderdelen. Deze onderdelen zijn hieronder in een aantal alinea’s 
beschreven. Aan de geothermie-systeemopzet, de kwaliteit van de gebruikte onderdelen en 
ook aan het operationele beheer worden hoge eisen gesteld omdat de totale installatie veilig 
en duurzaam behoort te werken en geen milieuschade mag veroorzaken. Daarop wordt door 
expertise-instanties toezicht uitgeoefend. 

Putten 
Allereerst zijn er twee mijnschachten nodig die ook wel ‘putten in doublet’ (kortweg: doublet) 
worden genoemd. Deze putten worden met een grote boorinstallatie geboord en de 
uiteinden zitten op ongeveer 2 kilometer diepte. De warmte van de vloeistof aldaar is daar 
zo’n 60 tot 80 graden Celsius. De put wordt tot zeer diep onder het schone grondwater 
geboord en men moet dus bij het doorboren goed rekening met de bijbehorende 
grondwaterstand om vervuiling daarvan tijdens het boren en ook later voorkomen.  
Het warme water wordt vanuit de put omhoog gepompt, gaat door een warmtewisselaar en 
gaat afgekoeld weer terug via de andere put. 

De putten moeten bestand zijn tegen het verpompen (op en neer) van het warme 
grondwater (waar agressieve en andere stoffen voorkomen) op grote diepte en voorkomen 
moet worden dat er lekken onderweg optreden. De ondergrondse druk is erg hoog: tussen 
de 35 en 70 bar en dat is veel meer dan de druk van een dieselmotor. Deze druk kan ervoor 
zorgen dat de schachten in elkaar gedrukt worden. De put moet zowel de druk van binnenuit 
alsook van buitenaf kunnen weerstaan en ze moeten een lange levensduur hebben. 
Bovendien moet de put goed verankerd zijn met betonen om niet tussentijds kunnen gaan 
wandelen t.o.v. het ‘ankerpunt’ volgens de boring (dit is de zuigmond van de productieput).  

De uiteinden van de putten zijn onder de grond ongeveer 1 tot 2 kilometer van elkaar 
verwijderd. Dat is ook noodzakelijk want via de ene put (de productieput) wordt warm water 
opgepompt en via de andere put (injectieput) wordt koud of afgekoeld water weer naar 
beneden gepompt. Dit koude water wordt vervolgens door de omringende aardlagen en het 
overige grondwater opgewarmd en aangevuld in wijde omgeving en vervolgens naar boven 
gehaald in de eerst schacht. Zo ontstaat er een circulair systeem waardoor het volume aan 
grondwater gelijk blijft en daarmee de bodemdaling zoveel als mogelijk wordt voorkomen of 
geminimaliseerd. 
 
Warmtewisselaar 
Het opgepompte warme water stroomt door buizen in een warmtewisselaar. In deze 
warmtewisselaar komt het warme grondwater in contact met het water van het 
bovengrondse verwarmingssysteem. Dat water wordt door het grondwater verwarmd via 
uitwisseling van warmte. Het opgewarmde water stroomt vanuit de warmtewisselaar onder 
een normale druk verder naar de verwarmingssystemen van gebouwen, utiliteit en 
woningen. Een pomp zorgt ervoor dat het afgekoelde grondwater weer naar beneden wordt 
gepompt via de injectieput. Daardoor komt het afgekoelde grondwater weer op dezelfde 
diepte terecht waar het vandaan kwam, zij het op flinke afstand er vandaan. 
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Pompen 
Een geothermische installatie kan niet zonder een paar hele grote pompen waarmee het 
water wordt opgepompt uit de aardbodem en ook weer teruggepompt naar de 
oorspronkelijke diepte. Deze pompen worden net als de warmtewisselaar in een 
bedrijfsgebouw geplaatst van tenminste twintig bij twintig meter. Daar zijn ook diverse filters 
geplaatst voor het filteren van het grondwater omdat er diverse chemische 
verontreinigingen, zware metalen en ook radioactieve stoffen mee naar boven komen. 

Ontgassingsinstallatie 
Samen met het grondwater kan ook aardgas naar boven komen. In de praktijk komt bij 1 m3 
ondergrondse vloeistof ook 1 m3 aardgas mee. Dit brengt extra risico’s met zich mee in de 
vorm van brandgevaar en explosiegevaar. Om die reden wordt er meestal een 
ontgassingsinstallatie met een ontgassingstank geplaatst. Dit is een veiligheidsvoorziening. 
Als er aardgas aanwezig is kan er ook een noodfakkel worden aangebracht die ervoor zorgt 
dat het aardgas wordt afgefakkeld. Waar mogelijk wordt van het aardgas nuttig gebruikt, 
want het zijn best flinke hoeveelheden die heel goed bruikbaar zijn. 

Technische ruimte 
Tot slot is er nog een technische ruimte nodig voor het uitvoeren van revisie, reparatie en 
het onderhoud. Want een geothermie installatie heeft net als andere grote installaties 
onderhoud nodig. Vooral de aanwezigheid van aardgas kan voor extra risico’s zorgen 
waardoor het onderhoud en de reparaties door specialisten moet gebeuren met een 
speciale werkvergunning en voorzien van verschillende veiligheidscertificaten. 

Bijzondere stoffen 
De opgepompte vloeistof kan ook diverse min of meer gevaarlijke stoffen bevatten, zoals 
radioactieve die vrij gebruikelijk voorkomen op grote diepte. Er zijn dan extra voorzieningen 
nodig om die op te vangen en op te slaan. Dat stelt speciale veiligheidseisen aan de 
installatie, de handling ervan door gekwalificeerd personeel, de opslag en aan de afvoer. 

Aardwarmte-managementsysteem 
De Overheid stelt hoge eisen aan de zoveel mogelijk automatische de bewaking en 
besturing van het bedrijfsgebeuren. Niet alleen de gekwalificeerde operator maar ook 
toezichthoudende instanties bezien de geregistreerde bedrijfsgegevens, geven daar een 
oordeel over en sturen waar nodig bij. 

Seismische monitoring 
Een risico van aardwarmte exploratie en exploitatie is dat het ook bodem trillingen en -
verzakkingen kan veroorzaken. Voordat een vergunning wordt afgegeven dient dit op basis 
van seismisch vooronderzoek en model-doorrekeningen te worden bezien en risico’s tot een 
verantwoord minimum te worden beperkt. Het is aan te bevelen om het feitelijk verloop tijden 
de operatien te bewaken met een drietal meetputten. KNMI is in Nederland de instantie die 
reeds een aantal putten in gebruik heeft. Het hangt mede van de ondergrond af of 
seismische trillingen (zoals ook geïnduceerd door aardwarmtebronnen) sterk doorwerken. 
Gebouwen die op veengrond staan hebben meer te lijden van aardbevingen dan die op 
zandgrond, zo ontdekte hoogleraar geo-energie van de Rijksuniversiteit Groningen Rien 
Herber. Het effect dat Herber beschrijft is te vergelijken met dat van een tsunami. Waar de 
trilling vanuit het diep van de aarde het meest wordt afgeremd, en dat is in veengrond, is het 
opslinger-effect ervan het grootst. Er kan daardoor mogelijk een factor 10 versterking van de 
amplitude (grootte/sterkte) optreden. Een belangrijke conclusie volgens Herber: ‘Als je 
aardbevingsbestendig wilt bouwen is de ondergrond van belang. Hetzelfde huis is niet op 
elke locatie even veilig.’ Naast de roemruchte contourenkaart met het seismische risico is er 
een seismische dreigingskaart nodig waarin ook de bodemgesteldheid is verwerkt”. 
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Geothermie aardwarmteconcept 21 
 
 

 
 
In onze omgeving (Pijnacker-Nootdorp) is momenteel de gebruiksdiepte rond de 2 km onder 
het aardoppervlak. We zitten dan in een poreuze zandsteenlaag.  

 
21 Bron: geothermie Nederland 
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Hinder door aardwarmtewinning 

In de boorfase zijn er meer geluidsbronnen. Dezelfde milieuregels zijn dan van kracht als 
tijdens de productiefase, zodat de boortorens veelal een geluidsomkasting in een of andere 
vorm krijgen om het geluid in te perken. In voorkomende gevallen zijn onderdelen door 
dieselgeneratoren aangedreven. Meestal is echter sprake van elektrisch aangedreven 
apparatuur en boortorens. Ook al in de testfase of tijdens ongebruikelijke situaties in de 
productiefase kan er tijdelijk sprake zijn van het affakkelen van vrijgekomen gassen.  

Overlast door licht en geluid in de exploratiefase 22 
Het risico op geluid- en lichtoverlast is het hoogst tijdens boringen, groot onderhoud en 
ontmanteling, omdat deze werkzaamheden 24/7 plaatsvinden. De geluidshinder wordt 
veroorzaakt door de extra vervoersbewegingen (afvoer van het formatiewater) en door de 
handelingen op en bij de installatie (onder andere dieselgeneratoren, pompen, fakkelen en 
hijswerkzaamheden). De lichthinder wordt veroorzaakt doordat in de donkere uren meerdere 
lichtinstallaties branden.  
De belangrijkste maatregelen om geluidshinder te beperken hebben betrekking op:  
> Wettelijke normen: het beperken van de hoogte en de duur van het geluidsniveau.  
> Monitoren: deze meten de geluidsemissie, waarna eventueel aanvullende maatregelen 
getroffen kunnen worden.  
> Geluidsscherm of -wand: dit verhindert een verdere verspreiding van geluid.  
De belangrijkste maatregelen om lichthinder te beperken, hebben betrekking op:  
> Het afschermen van de lichtbron zodat deze niet direct zichtbaar is.  
> Verlichting met een geringe oppervlaktehelderheid van de lichtbron.  
 

Geluid en emissies in de productiefase 23 
Een werkende geothermie-installatie produceert altijd enig geluid door de aanwezige 
pompen en (meestal) ontgassingsinstallaties. De Omgevingswet beschrijft de toelaatbare 
geluidsgrenzen in de verschillende omstandigheden en op de verschillende tijdstippen.  
De pompen worden daarom geïsoleerd en veelal in een apart gebouw opgesteld. Emissies 
naar lucht of bodem zijn er in deze fase in principe niet. 

 

  

 
22 Bron: IFV 
23 Bron: factsheet Geothermie uitgegeven door Geothermie Nederland 
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De opstart (foto’s: Aardwarmteproject in Koekoekspolder (Overijssel) in 2018) 
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 Detail van de boorkop 

 

  
 

   
Enkele prenten i.v.m. modder en chemicaliën afhandeling, alsmede van de testfase 
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Tijdelijke installatie in de boorfase (Monster) 
    

 
 

  
Boven links: boorinstallatie in Monster en rechts de opslag van chemicaliën die nodig zijn in 
de boorfase. Onder links de boorinstallatie in nachtelijke uren in bedrijf en rechts de afvoer 
van formatiewater. Bron foto’s op deze en volgende pagina: De Kennisbundel geothermie 
van het IFV, uitgave maart 2021 

 
Voor meer inhoudelijke informatie over aardwarmteprojecten opzet en realisatie zie het 
handboek geothermie, uitgegeven door Geothermie Nederland. Hierna zijn enkele 
opmerkingen daaruit samengevat. 
 
De boorfase is de meest risicovolle fase van het project, zeker wat veiligheid betreft. Een 
groot aantal partijen komt op de boorlocatie, er wordt continu gewerkt en de beslissingen 
moeten (meestal) snel genomen worden. 
Tijdens de test- en ontwikkelfase wordt de productiviteit en indien gewenst de injectiviteit 
van de putten getest en indien nodig en mogelijk, te verbeteren (‘ontwikkelen’). Daarnaast is 
deze fase bedoeld om de (overige) eigenschappen van het formatiewater 24, het reservoir en 
de putten te bepalen. Met deze gegevens is de aard en omvang van de bovengrondse 
apparatuur te bepalen, voor de test- & ontwikkelfase en voor de winningsfase. 

 
         
            
  

 
24 De opgepompte vloeistof, formatiewater genoemd, is uiteraard geen zuiver H2O. Het bevat onder andere 
grote hoeveelheden zout (NaCl). Door de ontstaansgeschiedenis van de geologische afzetting waaruit het 
water onttrokken wordt, zijn nog diverse andere stoffen denkbaar of zelfs waarschijnlijk 
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Productiefase 
 
   

 
 

    
    Boven: Aardwarmte-installaties bij tuinderij in Honselersdijk.  
    Onder: de aardwarmte-installatie van de Haagse Aardwarmte Leyweg (HAL) is  
                visueel weggewerkt door een verhullende facing.  
 


