Verslag
ICO Aardwarmte
Vergadering 4 - 2020

Datum overleg: 23 juni 2020
Tijd: 15.30 – 17.00 uur
Locatie:

Microsoft Teams

Aanwezig: Bert van der Zwaan (vz), Niels Hartog, Duco Drenth, Elias Bom, Josja Veraart, Paul van
Seters, Marije Eleveld, Johan Simon, Arno Peekel, Hanneke Dekkers, Hans Kraaij, Jeroen Daeij
Ouwens
1. Welkom
Hans Kraaij neemt vanaf nu deel namens de U16 en vervangt daarmee Brigit Valentijn. Reden is
dat voor aardwarmte in de regio Utrecht nog onduidelijk is wat de bijdrage kan zijn aan de
verduurzamingsopgave. Tevens is Hans directer betrokken bij het LEAN-project en kan dus beter
de actuele ontwikkelingen inbrengen als toehoorder
Jeroen Daeij Ouwens vervangt vanaf nu Youri den Otter. Jeroen is verantwoordelijke binnen PU
voor onder andere aardwarmte.
2. Verslag vorige vergadering 12 mei 2020
Geen opmerkingen, verslag vastgesteld.
3. Actualiteit:
a. Nieuwegein: contact met bewonersgroep (4 juni 2020)
De bewonersgroep kenmerkt zich door een kritische houding en een dosis wantrouwen
naar WBU, gemeente Nieuwegein en procesregisseur. Ze zijn goed op de hoogte van de
ontwikkelingen en het aardwarmtedossier. Op 4 juni 2020 hebben voorzitter en secretaris
van ICO Aardwarmte een goed gesprek met twee leden van de bewonersgroep gevoerd. In
het gesprek is geduid welke activiteiten ICO Aardwarmte uitvoert gericht op het bewaken
van een goed proces over de (mogelijke) toepassing van aardwarmte in de provincie
Utrecht. Tevens aangegeven dat ICO aardwarmte (net als bij andere stakeholders) kan
optreden als sparringspartner voor de bewonersgroep.
Op 20 mei 2020 hebben voorzitter, secretaris en een ICO-lid kennis gemaakt met de
procesregisseur Martin Klapwijk van de gemeente Nieuwegein. Martin Klapwijk heeft
aangegeven dat het een tijdelijke functie betreft die een zorgvuldige voorbereiding van
besluiten wil bewerkstelligen met de juiste betrokkenheid van stakeholders.
b. TNO – adviesgroep EZK (TNO-AGE) (20 mei 2020)
Ieder kwartaal is een overleg tussen TNO-AGE en ICO Aardwarmte. Op 20 mei 2020 is met
name gesproken over de rol van TNO-AGE in de verschillende stappen van vooronderzoek
tot abandonnering van aardwarmtewinningen. Het schema dat TNO-AGE heeft opgesteld
bevat informatie over die stappen en welke organisaties adviserend optreden. ICO
Aardwarmte gaat dit schema voorzien van teksten die uitleg geven, om het t.z.t. te
publiceren op de ICO-website. In een later stadium kan beoordeeld worden of input van
andere organisaties gewenst is om dit schema aan te vullen.
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c. Warmtebron Utrecht (gesprek 20 mei 2020) – Op 20 mei 2020 hebben voorzitter en
secretaris een gesprek gevoerd met WBU. Dit gesprek vond plaats ten tijde van het
opstellen van het ICO-advies over de twee haalbaarheidsstudies (zie punt 4). Resultaten van
het gesprek zijn betrokken in dat ICO-advies.
4. ICO-advies o.b.v. concept haalbaarheidsstudie Warmtebron Utrecht en conceptstudie gemeente
Nieuwegein/Eneco (warmtebuffer)
Terugkijkend constateert voorzitter dat in beperkte tijd een gedegen en inhoudelijk advies tot
stand is gekomen met input van alle ICO-leden. Het advies heeft vooral betrekking op de
procesgang, waarbij richting Eneco, WBU en de gemeente zorg wordt uitgesproken over de
volgorde van de genomen stappen en de mogelijkheid voor alle partijen (incl. bewoners!) om
goede en tijdige afwegingen te maken.
Reactie van WBU en Eneco richtte zich met name op het publiek maken van dit advies. Tevens is
aangegeven dat het advies serieus en ter harte wordt genomen. Afspraak met WBU/Eneco heeft
geen doorgang kunnen vinden door verhindering van Eneco.
Met gemeente Nieuwegein is uitvoerig nagesproken met ambtenaren en procesregisseur. In het
gesprek is geconcludeerd dat ICO rolvast heeft gehandeld en op correcte wijze de samenloop
van het LEAN-project en de warmtebuffer heeft behandeld in het licht van het proces.
N.a.v. mailwisseling met wethouder Marieke Schouten vindt op 25 juni 2020 een gesprek plaats
tussen de wethouder en voorzitter/secretaris van ICO Aardwarmte. Gesprek zal gaan over dit
ICO-advies en de beschikbaarheid van ICO Aardwarmte voor verdere consultaties. In het gesprek
zal ingegaan worden op de wijze waarop de gemeente Nieuwegein de punten uit het ICO-advies
betrekt in het proces van de komende maanden.
Evaluerend kan gesteld worden dat het ICO-advies bijdraagt aan de discussie over de toepassing
van aardwarmte in Nieuwegein. Maar voorzitter en secretaris constateren dat het wenselijk is
dat aan de voorkant meer duidelijkheid bestaat over status van stukken en wanneer en hoe ICOadviezen openbaar worden gemaakt. Het ICO deelt dit.
5. Kennis/informatiefunctie:
a. Invulling onderwerp ‘Schadevergoeding’ a.d.h.v. gespreksnotitie (Geothermie, risicobeleid
en schadeafhandeling. Stand van zaken.docx en notitie Schadevergoeding bij geothermie
DD.pdf)
Notitie bedoeld voor onze eigen informatievoorziening. Dossier is al goed in kaart gebracht
door de Rijksoverheid en organisaties zoals Tcbb.
Het onderwerp mijnbouwschade is een snel bewegend doel, want minister Wiebes van EZK
heeft in korte tijd twee brieven gestuurd aan de Tweede Kamer (d.d. 28 mei en 9 juni). Brief van
9 juni is niet meer verwerkt in notitie. Enige wat anders is t.o.v. notitie is dat Wiebes verder is
met zoutwinning dan verwacht. Wiebes geeft aan vóór eind 2020 een aanpak te hebben voor
de geothermiesector.
1 juli 2020 start Commissie Mijnbouwschade, die zich bezig gaat houden met uitvoering van de
opdracht (burger ontzorgen, commissie moet bewijslast overnemen, één landelijk loket voor
mijnbouwschade, uniforme landelijke aanpak van mijnbouwschade). Vanaf 1 juli output van
deze Commissie Mijnbouwschade volgen. Andere vormen van schade dan seismiciteit (o.a.
grondwater/natuur) zijn ook benoemd in stukken van Tcbb. Volgen of dat uitwerking krijgt in
werk van Commissie Mijnbouwschade.
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Prima stuk, geeft status quo van wat er speelt op dit dossier. Informatie ontsluiten via de
website. De tweede notitie over civielrechtelijke aspecten is complementair.
Actie
Beide notities worden benut om in geredigeerde vorm een tekst te maken voor op de website.
De informatie is helder op een rij gezet en nuttig voor alle stakeholders. Hiermee voorziet ICO
Aardwarmte in informatie. Duiding van de context van dit onderwerp en het nog in beweging
zijn van dit onderwerp is relevant. Tevens anticiperen dat later dit jaar de informatie geüpdatet
wordt op de website. Ten slotte aandacht besteden aan schade anders dan als gevolg van
seismiciteit, zoals natuur en (grond)water.
b. Lessons learnt Nieuwegein
ICO secretariaat gaat lessons learnt tot nu toe in Nieuwegein ontsluiten door enkele ICOleden te interviewen. Resultaten van die interviews worden voorgelegd aan ICO-leden
alvorens te publiceren op ICO-website
c. Rondje langs toehoorders
ICO-advies is een goede spiegel voor overheidshandelen en heeft discussie over
warmtebuffer scherper in debat gebracht.
Wat is de volgordelijkheid irt dit advies? Reactie voorzitter: ICO wacht nu op formeel
verzoek alvorens wij gaan adviseren.
Ontwikkelingen rondom geothermie in Amersfoort zijn vertraagd doordat SCAN-resultaten
lijn 4 pas eind 2020 beschikbaar komen i.p.v. juni 2020. Tevens is vertraging ontstaan
omtrent de opsporingsvergunningen, waarvoor mogelijk voor de zomer uitkomst bekend is.
Vertraging heeft effect op de verwachtingen die richting burgers gegeven worden en de
discussie over biomassa in Amersfoort.
6. Rondvraag en wvttk
Volgende keer agenderen in ICO-overleg: MER LEAN-project
Kan informatie over aanvraag opsporingsvergunning, SDE+ en subsidie provincie opgevraagd
worden bij WBU? Secretariaat zal contact leggen met WBU.
KWR is benaderd voor mogelijk advies voor bewoners over risico’s grondwater. Als dit actueel
wordt zal dat besproken worden binnen ICO Aardwarmte.
7. Sluiting
Volgende vergadering: dinsdag 11 augustus 2020 15-17 uur (waarschijnlijk ook via MS Teams)
Schema 2020:
- Di 22 september: 15-17
- Di 10 november: 15-17
- Di 15 december: 15-17
Noot secretaris: ICO-leden zullen gevraagd worden naar aan/afwezigheid op 11 augustus. Voor
22 september zal beoordeeld worden of een fysieke vergadering weer mogelijk is.
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