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1.

Wij zijn druk bezig de laatste hand te leggen aan onze gemeenschappelijke zienswijze. Inmiddels lopen
steunbetuigingen binnen en dat is voor ons hartverwarmend.
U kunt tot 11 januari de zienswijze steunen door een mail naar: infovgpn@gmail.com
Daarbij aangeven dat u de zienswijze steunt + naam en adres erbij (een EZK-verplichting om meegeteld te
worden bij de zienswijzen). Uw persoonlijke gegeven zullen door ons alleen worden gebruikt voor de
indiening bij EZK en voor het u op de hoogte houden over de voortgang. Naast private personen kunnen ook
organisaties (zoals Bewonersverenigingen) mee-tekenen. Zo positioneren we ons met elkaar nog sterker.

2.

In Telstar-krant van 5 januari 2022 en ook in Telstar online van 6 januari 2022 een paginagroot verhaal over
aardwarmte en de belangen van de omgeving. De tuinders komen zelf ook aan het woord en willen
communicatie en overleg.
In Pijnacker-Nootdorp Actueel eind december 2021 eveneens een zeer uitgebreid verhaal, waarbij meerdere
aspecten en rollen van betrokken partijen uitvoering werden belicht.
De algemene boodschap zou kunnen zijn: “Iedereen in onze gemeente moet blij kunnen worden en blijven
van aardwarmte. Dat begint met respect voor elkaar en het samen naar de omgeving-optimale
oplossingen zoeken, deze overeenkomen en ze waarmaken.”

3.

Volgende week (10 januari 2022) is er een onlinegesprek tussen EZK, Gemeente Pijnacker-Nootdorp, de 2
aardwarmte-putexploitanten Ammerlaan en Duijvestein en de Initiatiefgroep VGPN.
“De inwonerbelangen beter op de kaart en geborgd’ voor nu en later is onze VGPN-focus. Wij willen dat via
een voortgezette dialoog bereiken en hopen dit politiek-bestuurlijk afdoende te verankeren. We zullen
natuurlijk ook een deel van onze zorgen tot nu toe met elkaar doorspreken, want dat verduidelijkt al veel.

4.

Na die van Duijvestijn (3/12/21 tot 13/1/22) kwam ook de warmtebron van Ammerlaan ter visie (17/12/21
tot 27/1/2022). Zie verder de kaartjes over hun mijnbouwkavels in onze stukken of ga eens naar de website
van EZK. Wij achten een behandeling van deze aanvragen in samenhang van belang omdat ze met elkaar
interfereren in de diepe ondergrond en ze beiden hun zeer krachtige zuigmonden richting/nabij het
zuidoosten (=woonbebouwing Delfgauw) hebben. Voor mensen buiten Delfgauw is het net zo nuttig om
ernaar te kijken; want er komen nog een aantal putten bij elders in onze gemeente. Daarom nu allemaal
meedoen met dit zienswijze traject en dat mag en kan van EZK.

5.

Op 22 december jl. verscheen er een bekendmaking van EZK (de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en
Stralingsbescherming; een andere afdeling dan van het warmtewinningsplan!) over een ontwerpbeschikking
voor Duijvestijn Energy Equipment (ja, er is een uitgebreide opdeling in B.V. ’s, allen betrokken bij de lokale
geothermiebron). Dat is voor de buitenwacht best verwarrend, ondoorzichtig, slecht controleerbaar en men
is ook iets lastiger aanspreekbaar. We zoeken zelf naar meer inhoudelijke en organisatorische informatie.
Echter noch door EZK noch door gemeente P-N is inmiddels iets in leesbare en heldere ‘Jip en Janneketaal’
verstrekt of aangekondigd of te vinden.
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De Initiatiefgroep Vertrouwd Geothermie Pijnacker-Nootdorp (VGPN).
Missie: bewerkstelligen dat de belangen van lokale gemeenschap (de verbonden dorpen in het groen van onze
gemeente) voldoende aan bod komen en worden meegenomen in de definitieve winning vergunning van lokale
aardwarmte. De groep richt zich op voorlichting/ communicatie, zienswijze opzet, overleg met stakeholders (inwoners
en bedrijven, B&W plus de Raad, de aanvrager(s) van winning vergunningen en EZK.
Disclaimer: wij beogen in het belang van de inwoners van de gemeente Pijnacker-Nootdorp u zo zorgvuldig en volledig mogelijk van
advies te zijn. Wij doen dit naar 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. Gebruik en/of verder verspreiden is geheel uw verantwoordelijkheid.

6.

Op 23 december vond de laatste gemeenteraadsvergadering van het jaar 2021 plaats.
Wij hebben de gemeenteraad een stuk gestuurd waarin wij hen vragen actief de informatieverstrekking aan
de burgers te willen ondersteunen. Echter alleen de fractie van Gemeentebelangen heeft de moeite
genomen met ons contact op te nemen. Uitvoerig met Bernard Minderhoud gesproken. Naar aanleiding van
dat gesprek stelde hij nog dezelfde avond een extra agendapunt/motie aan de orde: ‘gemeenteraad verzoekt
om op korte termijn een informatieavond te beleggen voor alle geïnteresseerden’. Zijn voorstel werd echter
met overweldigende meerderheid verworpen. Daaruit kunnen we slechts concluderen dat de inwoners van
P-N voor hun belangen bij de aardwarmtewinning niet als vanzelfsprekend kunnen rekenen op brede en
voldoende steun van hun gemeenteraad! We zullen er met elkaar in moeten investeren om hen er meer en
beter bij te betrekken namens ons allen. Dat is nodig omdat er onzes inziens dringend behoefte is aan een
Beleidsvisie Aardwarmte in onze gemeente die stoelt op het inwonerbelang in brede zin. Aardwarmteexploitatie via mijnbouwtechnieken niet louter en alleen een exclusieve tuinbouw-affaire in onze omgeving,
maar raakt ons allen best stevig in meerdere opzichten (zie verder de zienswijze daarover).

7.

Het Zienswijze document is op diverse plaatsen aangevuld en aangepast en heeft nu de status van ‘concepteindversie’. We ronden het af op basis van het overleg met partijen op 10 januari a.s. (zie eerder).
Onderstaand een Management Samenvatting van de Zienwijze (het is namelijk een flink stuk en niet zo
gemakkelijk te verteren omdat er veel en ook zulke complexe aspecten en rol spelen)

8.

Het is onze bedoeling om op basis van verkregen nieuwe informatie en verbeterde inzichten regelmatig de
inhoud op de site aan te passen. Dus kom regelmatig hier terug en blijf zo voldoende op de hoogte. Dat helpt
voor de beeldvorming en ook bij het inbrengen van een gefundeerde zienswijze van uw kant.
Dus kijk af en toe op deze site of er extra informatie is.

Management Samenvatting Zienswijze
“Hierbij een (helaas maar noodzakelijk zeer uitvoerige) zienswijze waarin wij aangeven dat er in de ontwerpinstemmingsbesluit voor het warmtewinningsplan van beide geothermiebronnen in de gemeente P-N weinig of geen
aandacht is geschonken aan een schadeprotocol en aan een omgevingsmanagementplan zoals bijvoorbeeld eerder
in Nieuwegein is bedacht.
De exploitant wordt voor 35 jaar carte blanche gegeven; wij stellen voor dat er regelmatig (bv 5 jaar) een monitor
rapportage komt door een onafhankelijke instantie zoals TNO of SoDM, die aangeeft of het beeld van de risico’s zijn
gewijzigd en of er (bijna) incidenten zijn geweest t.a.v. bevingen, chemicaliën, productie haperingen, onverwachte
reparaties. En dus ook welke aanvullende maatregelen dan alsnog nodig zijn. Geen open einde-regeling!
Wij zouden ook graag weten aan wie de ondergrondse warmte (van wie is die eigenlijk?) verkocht mag worden en
onder welke voorwaarden.
Wij zouden ook graag zien dat de gemeente haar rol in communicatie naar de inwoners inhoud geeft.”

