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1. Onze gemeenschappelijke zienswijze in verband met de warmteputten Duijvestijn en Ammerlaan ligt 
inmiddels bij EZK.  Deze zienswijze ging vergezeld van de uitdrukkelijke steun van 6 bewonersverenigingen, 1 
natuurvereniging en ook van het Bedrijvenpark Ruijven. Daarnaast van 75 privépersonen, voornamelijk 
woonachtig in Delfgauw. Het is best een uitgebreid stuk geworden omdat er vele aspecten en 
aandachtspunten moesten worden behandeld.  

2. In Telstar-krant van 5 januari 2022 en ook in Telstar online van 6 januari 2022 was er een paginagroot verhaal 
over aardwarmte en de belangen van de omgeving daarbij. De tuinders komen zelf eveneens aan het woord 
en ze willen ook communicatie en overleg. Dat is prima wat ons betreft. 
In Pijnacker-Nootdorp Actueel was er eind december 2021 eveneens een zeer uitgebreid verhaal, waarbij 
meerdere aspecten en rollen van betrokken partijen uitvoering werden belicht. 
De ambitie die daaraan te ontlenen is: “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 vervolgens waarmaken.” 

3. Op 10 januari 2022 is er een onlinegesprek geweest tussen EZK, Gemeente Pijnacker-Nootdorp en de 
Initiatiefgroep VGPN. “De inwonerbelangen beter op de kaart en geborgd’ voor nu en later was onze VGPN-
focus. We hebben het uitgebreid gehad over de naar onze ervaring belabberde communicatie-inspanning 
vanuit EZK en de gemeente Pijnacker-Nootdorp samen. Hopelijk helpt dat voor het vervolgtraject. 
Ook dat er een ‘gedragen Centraal en decentraal beleid’ moet komen dar de belangen van de omgeving beter 
afdekt en niet uitsluitend ingaat op de vergunning aan warmteput eigenaren en bijbehorende technische 
parameters en -eisen. Gelukkig zag wethouder van Kuppeveld zag eveneens het nut en de voordelen in om 
samen met ons te werken aan een beter vervolgtraject. 

4. 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 nog naar meer inhoudelijke en organisatorische informatie.  
Wij denken echter dat wij er niet veel mee kunnen. Wie wel? We horen het graag! 

5. We gaan B&W en Raad verzoeken om in visie en beleid de aardwarmte ontwikkeling (geothermie-putten) in 
onze gemeente beter te kaderen en aan te sturen vanuit ‘het gemeenschapsbelang als geheel’.  
Dat zou zelfs zomaar een belangrijk verkiezingsteam kunnen worden. Wat verwachten we met elkaar van die 
aardwarmte ontwikkeling? Zijn de voor- en nadelen voldoende eerlijk en transparant toebedeeld naar de 
gemeenschap? Hoe houden we er ook voldoende grip en zicht op als gemeenschap? U vult u zelf maar verder 
aan. Wij zijn erg benieuwd welke politieke partijen die handschoen tijdig opnemen en ermee aan de slag 
gaan. Ook: wie het laten liggen, zoals helaas tot nu toe. Later (maart 2022) komt het stemhokje in beeld en 

                                                
1 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. 



 

 

dan kunnen we onze politiek voorkeur mede laten afhangen van wat we hierover hebben vernomen, ervaren 
en geleerd. 

6. Het Zienswijze document is op diverse plaatsen aangevuld en aangepast en heeft nu de status: DEFINITIEF.  
 

7. 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 op de hoogte. Dat helpt voor de 
beeldvorming en stellingnames, zoals de lokale verkiezingen. 
Dus kijk af en toe op deze site of er extra informatie is die voor u van belang is of kan zijn. 

 

 

Management Samenvatting Zienswijze 

“Hierbij een (helaas maar noodzakelijk zeer uitvoerige) zienswijze waarin wij aangeven dat er in de ontwerp-
instemmingsbesluit 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.” 

 

 


