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1. Er is reuring rond de aardwarmte ontwikkeling in de omgeving van Noukoop.  Weliswaar hebben de 
initiatiefnemers (waaronder Haagse Aardwarmte Leyweg (HAL) en Hydreco Geomec) in februari 
2022 met de omwonenden overlegd maar dat heeft niet geleid tot overeenstemming.  Omwonenden 
hebben vervolgens een brandbrief naar de Gemeenteraad en B&W van P-N gestuurd met hun 
grieven en opvattingen over de gang van zaken. Wethouder van Kuppeveld heeft gezegd dat de 
voorgestelde plek voor het aardwarmte bedrijfsgebouw (zou samen met de putten gepositioneerd 
worden in een groen- en natuurgebied en niet tussen de kassen) echter nog niet zeker is en dat er 
verder wordt gezocht.  

2. Sinds januari 2022 ligt de VGPN-zienswijze in verband met de warmteputten Ammerlaan (A) en 
Duijvestijn (D) (de putten heten resp. PN IV en PN V) 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 een uitgebreid document omdat er vele aspecten en bijbehorende aandachtspunten moesten 
worden behandeld. We zijn tevreden met het tijdig kunnen indienen daarvan en zeker ook over de 
brede steun van organisaties en personen.  
De lokale Media hebben tijdens het voorbereidingstraject eveneens bijgedragen aan de 
bewustwording- en de voorlichting. Met vereende inspanning hebben we aldus velen in onze 
gemeente nog tijdig kunnen bereiken en van beter passende informatie kunnen voorzien over wat er 
allemaal speelt op aardwarmtegebied in onze gemeente, wat het eigenbelang daarbij is en hoe je 
daarvoor kunt opkomen.  
 

3. Inmiddels loopt de boven aangehaalde zienswijze procedure verder bij EZK. Alle ingebrachte 
zienswijzen staan inmiddels op hun website. Tot onze verrassing bleek daaruit dat zowel A. als D. 
bezwaren hebben ingebracht tegen de eerdere restricties op de winning plannen, zoals geadviseerd 
door expert-partijen (SodM e.a.) om veiligheidsredenen. Dat voelt bij ons niet goed aan. We waren al 
niet zo blij met het voortraject bij deze 2 putten zonder afdoende en tijdige informatie vanuit de 
initiatiefnemers en geen materiele inbrengkans voor de lokale bevolking. Nu wil men mogelijk ook 
nog de puteigenschappen verruimen en dat is per definitie risico-verhogend voor de omgeving.  
Onze zienswijze hebben wijzelf ook tijdig toegezonden aan A. en D., doch daarop niks terug 
gehoord, noch hun latere ingebrachte zienswijze ter info ontvangen.  Het zou tevens geheel in lijn 
zijn met de -door A. en D. medeondertekende gedragscode geothermie- indien zij ook hun hun 
zienswijze eveneens tijdig met ons gedeeld zouden hebben.  Het blijft tot nu toe nog steeds 
eenrichting- of zelfs geheel geen verkeer. Communicatie met de omwonenden heeft en krijgt op 
deze wijze jammer genoeg geen enkele inhoud.  
Zoals wij het kunnen overzien blijft het uitsluitend bij geruststellende mooie woorden op afstand die 
ook niet in daden worden omgezet waar de omgeving iets zinvols aan heeft. Dat vinden wij jammer 
en roepen op tot een stevige verbetering daarin.  

4. Wij achten de aardwarmte onder onze voeten van ons allemaal in deze gemeente en dat in gelijke 
mate voor de 55.000 inwoners. Wij verwachten dat die waarde in ons aller belang met ons aller 
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inbreng wordt ingezet op eerlijke en evenwichtige wijze en met draagvlak.  Daarom hebben wij 
opnieuw een heldere oproep gericht aan de Lokale Politieke Partijen om bij de lokale 
aardwarmtewinning alsnog kleur te bekennen en daadwerkelijk voor ons allen in actie te komen. Wij 
doen dat onder een de heldere werktitel: ‘Wildwesttaferelen bij geothermie in P-N’. 
Echter pakken onze politiek partijen die uitdaging deze keer wel echt op of blijft men opnieuw aan de 
kant staan (zoals tot nu toe), door ontwijkend of zelfs helemaal niet te reageren?  
De afgelopen maanden is gebleken dat inwoners zich door de lokale Politiek en B&W in deze 
behoorlijk in de steek gelaten voelen op het thema aardwarmte putten.  

5. Bij de gaslevering ondervinden we inmiddels overduidelijk aan den lijve dat de energieleverancier en 
zijn macht er echt toe doet. Maar bij lokale aardwarmte laten we de private partijen (die de facto 
monopolisten zijn!) ongehinderd hun gang gaan en kijken we als lokale politiek liever een andere 
kant op. Terwijl het lokaal aardwarmte opwekken en gebruiken juist bij uitstek hand en hand behoren 
te gaan. In onze gemeente verloopt dat alles echter als een wildwestverhaal: private bedrijven kapen 
die ondergrondse warmte ‘gelegaliseerd’ weg. En de lokale overheid en wij als inwoners kijken toe 
hoe zij aldus de totale beschikkingsmacht over die warmte onder onze voeten in handen krijgen en 
dat vervolgens op hun voorwaarden kunnen gaan uitbaten voor zeker 35 jaar en met ruime 
subsidies. Het is dus hard nodig dat de gemeente zijn verantwoordelijkheid neemt en opkomt voor 
de belangen van haar inwoners en afdoende medezeggenschap opeist?  

6. Want waarom is burgerparticipatie bij wind- en zonne-energieprojecten wel mogelijk? Waarom zijn 
andere gemeenten wel waakzaam en stellen zij aanvullende voorwaarden en eisen bij het 
verduurzamen van energie?  
Het is volgens VGPN de hoogste tijd dat er nu een forse inhaalslag wordt gemaakt die onze 
gemeenschapsbelangen beter afdekt, voordat het echt te laat is. Want het lokaal aardwarmte 
opwekken en gebruiken zouden juist bij uitstek hand in hand behoren te gaan (want warmte ver 
wegsturen of gaan halen is echt niet verstandig: is duur en inefficiënt). Wij behoren dus 
(mede)beschikkingsmacht over die lokale warmte onder onze voeten in handen te krijgen en dat 
vervolgens in eigen belang en onder evenwichtige en eerlijke voorwaarden te kunnen inzetten 
zonder daarbij volledig van anderen afhankelijk te zijn.  

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 bij ons terug en blijf zo op de 
hoogte van de ontwikkelingen. Dat helpt u ook bij de beeldvorming en bij stellingnames, zoals de 
lokale verkiezingen. 

8. Over de documenten-set kort nog het volgende ter toelichting: 
- Het VGPN Zienswijze heeft sinds 22 januari 2022 de status: DEFINITIEF 
- Het VGPN Discussiedocument over Participatie bij de geothermie-ontwikkeling in PN (vernieuwd) 
- Nieuw is VGPN document ‘Wildwest bij Geothermie in Pijnacker-Nootdorp’? 
- De inbreng van de gemeente en diverse inwoners bij PN IV en V en enkele inspraakbundels van 
elders 
- Achtergrondinformatie over ‘Beleid geothermie’ en ‘Risico’s van Mijnbouw’    
- We besteden eveneens aandacht aan nieuwe exploratie initiatieven (Noukoop en Klapwijk) 
- De toegang tot al deze informatie verloopt via een tabel in het hoofdscherm aardwarmte op deze 
site. 

 

 

De VGPN-ambitie bij de lokale aardwarmte ontwikkeling 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.” 
 
Wat wij verwachten van het Gemeentebestuur, daarbij effectief aangestuurd door de Gemeenteraad: 

1. De aardwarmte onder onze (lokale) voeten moeten we LOKAAL optimaal benutten door: 
a.  lusten en lasten gelijk te verdelen tussen exploitanten ons als omwonenden en inwoners; 
b.  haalbaar en betaalbaar (kostprijs gebaseerd op een transparant model en cijfers); 
c.  veilig en efficiënt te benutten;  
d.  medezeggenschap en participatie over lokale aardwarmte uitwinning voor inwoners;  



 

 

Het is in het belang van alle inwoners van P-N om die belangen bij lokale warmte-winning afdoende 
te borgen in plaats van alles over te laten aan private ondernemers (intern en extern P-N) die veelal 
naar hun bedrijfseconomische inzichten en belangen handelen;  

2. De gemeente dient bij aardwarmte een primaire 'ondernemersrol' tijdig en afdoende te vervullen 
tussen betrokken partijen. De gemeente komt met concrete resultaten (SMART) voor de korte en 
lange termijn.  
Het is daarom een taak van de gemeente om te zorgen voor een dialoog over de geothermieputten 
met de inwoners en afdoende draagvlak te creëeren. We maken daarbij mede gebruik van de 
participatie-ervaring elders opgedaan bij wind- en zonne-energie. Wij gaan het bij lokale aardwarmte 
in P-N nog beter doen. Onderwerpen daarbij zijn: locatiekeuze, risico afdekking, betrokkenheid in 
lusten en lastenverdeling, medezeggenschap etc. 


