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Verslag  

  
ICO Aardwarmte 
Vergadering 5 - 2020 
 

Datum overleg: 22 september 2020 
Tijd: 15.30 – 17.30 uur  

  
Locatie: USI, Bestuursgebouw UU, 

Heidelberglaan 8, 3584 CS 
Utrecht (zaal 0.33G / Matthias 
Jorissenzaal) 

   

 

Aan: ICO-leden en toehoorders (Provincie Utrecht, U16 en gemeente Amersfoort) 

 

1. Welkom en vaststellen agenda 

Onder agendapunt 5 wordt extra punt c toegevoegd: Relatie ICO Aardwarmte en BAN Groep 

2. Personele wijziging ICO Aardwarmte 

Duco Drenth heeft aangegeven dat hij zijn functie binnen ICO Aardwarmte wil neerleggen. 
We gaan op zoek naar een vervanger, met een vergelijkbaar profiel. 

3. Verslag vorige vergadering 23 juni 2020 

Geen inhoudelijke opmerkingen. Notulen worden gepubliceerd op de website 

4. Actualiteit:  

a. Rondje langs toehoorders 

Provincie Utrecht meldt dat het opdracht heeft uitgezet bij Panterra Geoconsultants om o.b.v. 
publieke geologische informatie onderzoek te doen naar de vijf voorkeurslocaties die uit de 
definitieve haalbaarheidsstudie van Lean zijn gekomen. Dit mede n.a.v. gesprek met het 
trambedrijf en de geuite zorgen over verzakkingen en aardbevingen op locatie Tramremise. Het 
onderzoek heeft een doorlooptijd van circa 3 maanden. 

U16 meldt nader onderzoek wordt uitgevoerd naar de onderbouwing van de kleuren uit het 
afwegingskader van de haalbaarheidsstudie Lean, zodat de bestuurlijke besluitvorming kan 
worden voorbereid. 

U16 meldt het EBN-SCAN onderzoek in uitvoering is in de provincie Utrecht en dat het 
onderzoek geen onrust vanuit samenleving heeft veroorzaakt. Volgende lijn die geschoten wordt 
is Amersfoort-Utrecht. Provincie Utrecht gaat opdracht uitzetten om data uit SCAN in 
ThermoGIS te zetten. 

De opsporingsvergunningen Eemland en Amersfoort zijn verleend. I.v.m. afwezigheid van 
Amersfoort in deze vergadering vraagt secretaris een status update. 

b. Ter info: Gesprekken ICO Aardwarmte 
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• Nieuwegein: wethouder Marieke Schouten en procesregisseur Martin Klapwijk (25 juli 2020 
tbv adviesaanvraag), Eneco (16 juli 2020) n.a.v. adviesaanvraag over haalbaarheidsstudie 
Lean 

• BAN Groep – 8 juli 2020: gesprek op verzoek van BAN Groep over wijze waarop BAN Groep 
zich verder kan organiseren en kan opstellen in het publieke debat. Nadien nog tweemaal 
contact gehad waarbij met name functioneren en onafhankelijkheid van ICO Aardwarmte 
ter discussie worden gesteld door BAN Groep. 

• Geothermie Oost-Utrecht Duurzaam (GOUD) - 18 augustus 2020 en bezoek aan seismiek 
schieten i.h.k.v. EBN-SCAN onderzoek (25 augustus 2020). Gesprek met Goud gericht op 
hoe men kan leren van het proces omtrent het Lean-project.  

• SodM (kennismaken en verkennen samenwerking) – 1 september 2020 

• Met SodM gesproken over hoe SodM en ICO Aardwarmte naast elkaar functioneren. SodM 
checkt kennisdocument mijbouwschade en heeft aangegeven dat ze willen meehelpen met 
stappenschema over beslismomenten in het vergunningenproces. ICO Aardwarmte heeft 
aanbevolen dat SodM scherp op haar onafhankelijke rol let mede ook i.r.t. kennistraject 
met EBN. 

• Robert Mout van SodM heeft aangeboden om een toelichting op Toezichtsarrangement 
geothermie te geven op 4 november 2020 (9h00-10h30). Secretaris stuurt uitnodiging aan 
ICO-leden. 

• TNO – adviesgroep EZK (9 september 2020) 

• Doorlopend contact met inzichtelijk maken van stappen en rollen. 

• Stichting Platform Geothermie (16 september 2020) 

• Met SPG gesproken over de nieuwe website allesoveraardwarmte.nl, alsmede de 
aanstaande fusie tussen SPG en DAGO tot branchevereniging. 

 
5. Kennis/informatiefunctie:  

a. Presentatie Niels Hartog “Aardwarmte en grondwater” 

N.a.v. de presentatie wordt op dit moment besloten dat ICO Aardwarmte niet actief een 
visie/mening ontwikkelt over aardwarmte en grondwater, en dat laat afhangen van de casus die 
ter tafel komt. Er is veel (onderzoeks)informatie publiekelijk beschikbaar, die ICO Aardwarmte 
feitelijk zou kunnen ontsluiten. Dit punt in volgende vergadering nader bespreken. 

b. Lessons learnt Nieuwegein 

Goede eerste aanzet tot het ontsluiten van de lessons learnt in Nieuwegein. Heeft nog wel een 
redactieslag nodig met de volgende aandachtspunten: 

• Schrijven van ICO Aardwarmte als geheel 

• Compacter maken. Nu is stuk te lang, veel overlap en herhaling 

• ‘Bagatelliseer het niet’ ontbreekt nog als lesson learnt 

• Goed screenen neutrale toon richting stakeholders 
 
c. Relatie ICO Aardwarmte en BAN Groep 

Naar aanleiding van signalen die BAN Groep heeft geuit op Facebook ook en website van ICO 
Aardwarmte, bespreekt ICO Aardwarmte wat dit betekent voor de relatie tussen ICO 
Aardwarmte en de BAN Groep en hoe daar op geanticipeerd kan worden. 
Signalen die de BAN Groep afgeeft is dat ICO Aardwarmte niet onafhankelijk is en geen gehoor 
geeft op vragen t.a.v. veiligheid.  
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Het signaal dat ICO Aardwarmte niet onafhankelijk zou zijn, komt met name voort uit de vraag 
van de gemeente Nieuwegein om advies uit te brengen op de haalbaarheidsstudie van Lean.  
 
Het signaal over de veiligheidsvragen komt niet overeen met de gesprekken die ICO Aardwarmte 
met de BAN Groep heeft gehad. In gesprekken zijn nooit expliciet vragen gesteld over veiligheid. 
ICO Aardwarmte heeft aanbod gedaan om vragen schriftelijk te ontvangen, om zodoende een 
effectief en voorbereid gesprek te kunnen voeren. BAN Groep heeft schriftelijk en mondeling 
afstand gedaan van het gesprek met ICO Aardwarmte. 
 
Naar aanleiding van de discussie binnen ICO Aardwarmte wordt de volgende aanpak bepaald: 

• Er dient secuur mee om te worden gegaan.  

• Duidelijk krijgen wat BAN Groep wil weten t.a.v. veiligheid en vervolgens bepalen of ICO 
Aardwarmte de aangewezen partij is om die informatie te ontsluiten. 

• Overzicht maken van contacten, inhoud en timing met BAN Groep.  

• Na publicatie advies over haalbaarheidsstudie proactief contact zoeken. 
 
6. Rondvraag en wvttk 

7. Sluiting plenair gedeelte 

Volgende vergadering: dinsdag 10 november 2020  15.30-17.30 uur (via MS Teams) 
Schema 2020: 

Di 15 december: 15.30-17.30 

 


