Tijdlijn Gebeurtenissen
Wanneer gebeurde/gebeurt wat bij het dossier ‘Geothermie-pu en in Pijnacker-Nootdorp’?

Wanneer
??

Wat
Een Poli eke discussie over het jdig en afdoende afdekken van omgeving belangen bij energie-extrac e
volgens mijnbouwtechnieken. De ervaringen in Limburg, Groningen en Twente tonen de harde noodzaak
daarvan reeds aan. Bij Geothermie staan we nog aan het begin en daarom moet op basis van
leerervaringen dat met spoed worden aangevat en adequaat geregeld.

13-01-2022

EZK sluit zienswijze inbrengfase af, evalueert deze en komt tot een eindbesluit over de winning aanvrage
van de rma Duijves jn; de vergunning met eisen en randvoorwaarden (technisch en niet technisch).
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Firma Duijves jn start 1e geothermie-put onder experiment omstandigheden met Overheidssteun
(Subsidie, Risico vangnet), Technologiesteun (TU del ) en verkrijgt een jdelijke uitwinvergunning
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Duijves jn Energie B.V dient haar winningsplan in bij EZK voor de warmteput Delfgauw.
Meldt daarin dat zij de omgevingscommunica e hee geborgd (maar dat is niet zo)
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27-02-2019
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Klimaatwet Centrale Overheid: besluit tot en energietransi e, waaronder ‘van het gas’ af en
warmtene en. Lagere overheid maakt in lijn daarmee voorstellen, plannen en voert t.z.t. uit.
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01-01-2020
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Gemeente PN stelt Omgevingsvisie 2050 en Energie-transi eplan vast. Het laatste behoort in nader
overleg met en instemming van de gemeenschap en op basis van voortschrijdend inzicht en ervaringen
gestalte te krijgen. Belangrijke criteria vooraf: eerlijk, haalbaar en betaalbaar’.
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EZK toets het plan van Duijves jn en betrekt in haar overwegingen de adviezen van expert en
toezich nstan es (zie de EZK-stukken) en van en Provincie Zuid Holland plus gemeente PijnackerNootdorp. Stelt een concept winning vergunning op en legt dit als voornemen openbaar ter visie.
De stukken staan op de website van EZK .
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De publica e in Telstar en een postkaart naar inwonende van Delfgauw, met als bron EZK, doen mensen in
Delfgauw verwonderd en soms ook bezorgd reageren: “Wat is dit nu en wat betekent het voor mij?”
Bewonersvereniging Delfgauw spreekt daarom op 9 december bij de Raad in en wijst op het volledig
ontbreken van adequate communica e en voorlich ng op dit belangrijke onderwerp. Een Wethouder is
bereid om hierover in gesprek te gaan en de Raad betoont op dat moment weinig reac e.
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Vanuit een samenwerkingsverband van Bewonersverenigingen en Natuurverenigingen vormt zich een
Ini a efgroep (Verantwoorde Geothermie PN) die zich richt op het ondersteunen van de belangen van
inwoners en omgeving, met name via betere communica e en het faciliteren van het inbrengen van een
zienswijze.
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08-12-2021
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Telstar publiceert in de lokale krant over de inspraak door de voorzi er van de Bewonersvereniging
Delfgauw op 7 december jl. in de Raad aangaande de aspecten die spelen bij geothermie-pu en. Naast
onzekerheden over de mogelijke omgevingsrisico’s speelt nu de onvoldoende omgeving betrokkenheid en
ook de afwachtende houding van Gemeentebestuur en Raad als het gaat om de bewoner- en
omgevingsbelangen in deze te behar gen, want het is zeker geen ver van ons bed show.
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EZK legt de 2e winning aanvrage (Ammerlaan Geothermie B.V in Pijnacker-Noord) eveneens ter visie.
Er zullen er nog meer volgen in onze gemeente (6 totaal?). Dus groot belang voor de omwonenden om
reeds nu te bezien wat dit voor hen betekent (risico’s, onzekerheden/ schade afdekking, eerlijke en
transparante lusten en lastenverdeling, inbreng en medezeggenschap. Dat vooral jdig inbrengen en dat
kan nu al bij de aanvrage van Duijvestein (deze loopt voorop en het zet de toon voor het vervolg).
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VGPN spreekt met: a) putaanvragers Duijves n en Ammerlaan en b) Wethouder van Kuppeveld PN. Focus:
met elkaar de omgeving belangen helder in beeld en geborgd?
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Diverse vervolgac es VGPN voor Doelgroep betrokkenheid, Website inrich ng en
e-mailcontactpunt: infovgpn@gmail.com . Oogmerk is dat eenieder zijn/haar belang begrijpt en
desgewenst jdig in staat is om een zienswijze kan inbrengen.

