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Verslag  

  
ICO Aardwarmte 
Vergadering 1 - 2021 
 

Datum overleg: 16 februari 2021 
Tijd: 15.30 – 17.30 uur  

  
Locatie: MS Teams 

   

 

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

Afwezig met kennisgeving: toehoorder (U16) 

1. Welkom  
Voorzitter heeft iedereen welkom en de gastsprekers in het bijzonder.  
 

2. Presentatie Panterra Geoconsultants – onderzoek in opdracht van PU 
Trambedrijf heeft veel gevoelige apparatuur, die van slag zou kunnen raken door trillingen.  
Onderzoek heeft zicht derhalve gericht op alleen trillingsrisico’s. Rapport is bedoeld ter 
ondersteuning van trambedrijf in relatie tot deelname aan discussie. 
 
Tijdens de vergadering zijn suggesties gedaan om de rapportage helder toe te schrijven naar de 
eindgebruiker, in deze het trambedrijf. Om daarmee misinterpretatie en verkeerd gebruik te 
voorkomen. 
Suggestie gedaan om in rapportage helder te beschrijven dat in samenvattende tabel duidelijk is 
dat het de risico’s zijn na toepassen van mitigerende maatregelen. 
 
Provincie Utrecht zal de rapportage publiekelijk beschikbaar maken na definitief maken van de 
onderzoeksrapportage 
 

3. Verslag vorige vergadering 15 december 2020 
Verslag akkoord. 

 
4. Actualiteit:  

Provincie Utrecht 

Panterra opdracht gegeven om nog eens goed te kijken naar studie van EBN, Berenschot en 
TNO. Zowel de potentie van de ondergrond als de vraagkant bovengronds. SCAN lijnen en 
analoge lijnen worden daarbij betrokken. 

Drie nieuwe opsporingsvergunningen aangevraagd, met name aan de noordwest kant van de 
provincie. 

Gemeente Amersfoort 

Er is contact met beide vergunninghouders. 

Start wordt gemaakt in Eemnes naar twee geschikte locaties om dan vervolgens naar 
Amersfoort te gaan. Plan spreekt dat er een operationele winning is in Amersfoort-Zuid in 2028. 

Gemeente Amersfoort stelt momenteel een afwegingskader op t.b.v. de locatiekeuze. 
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Er komt een warmtenet in Amersfoort via Warmtebedrijf Amersfoort, want er is opdracht 
gegeven voor biomassacentrale. 

Nieuwegein 

Nieuwegein zal ICO vragen om te ondersteunen bij afwegingskader. Aanpassing afwegingskader 
is door gemeenteraad unaniem aangenomen (via amendement). 

Gemeenteraad staat op zich positief tegenover geothermie. Proces kan vanuit gemeente en 
WBU nog wel vlot getrokken worden, maar tijd begint te dringen. Verzoek om locatie N11 ter 
beschikking te stellen is uitgesteld naar december 2021. Dit is lastig i.h.k.v. de termijnen van de 
subsidies. Gesprekken lopen met het Ministerie van EZK om uitstel te krijgen. 

 
5. Kennis/informatiefunctie  

- Statusupdate over aardwarmte en natuur/landschap:  
In gesprek met Oostbroek is gebleken dat geothermie nog ver bij hen vandaan staat. ICO 
Aardwarmte kan hen helpen om volwaardig aan debat te kunnen deelnemen. Is nu weer 
actueel geworden met nieuwe opsporingsvergunningen aan noordwest zijde van de 
provincie. 
Behoefte bestaat uit: 
o Hoe beter geïnformeerd worden om op tijd in proces deel te nemen?  

Bijvoorbeeld opsporingsgebieden over de natuurgebieden leggen. 
o Proactief informeren over aardwarmte met bijvoorbeeld factsheet. 

Kaart van locaties opsporingsvergunningen is reeds beschikbaar. ICO Aardwarmte vult 
aan met de natuurgebieden.  

Vervolgstap kan zijn om voorzitter en secretaris te laten deelnemen aan directeuren 
overleg van Oostbroekpartners 

- Lessons learnt Nieuwegein v4:  
Bij TNO, EBN, DAGO is veel belangstelling voor wat ICO Aardwarmte nu tegenkomt. Tevens 
nuttig voor Amersfoort die achter Nieuwegein aangaat qua proces.  
Dynamisch document dat we in de loop der tijd updaten. 
 
o PPS op pagina 4: Wat bedoel je met omgevingsmanagement boven de partijen 

organiseren? 
Eerder was onduidelijkheid over rolafbakening en dat omgevingsmanagement dat 
zou kunnen verbeteren. Maar dat bedien je niet vanuit de driehoek markt, overheid, 
publiek. Daarom suggestie om het boven de partijen te organiseren. 
Procesregisseur heeft ook aangegeven dat hij last had van zijn positie in de gemeente 
Nieuwegein. Hier op terugkomen in aflevering 2. 

o Locatiekeuze: onduidelijkheid over bij wie nu de eindverantwoordelijkheid ligt. Nog 
aanpassen. 

o Participatie: heeft nu een beperkte scope en ontbeert nog de financiële participatie. 
Is nog geen onderdeel van de discussie geweest. Komt mogelijk in aflevering 2. 
 

 
  



 

3 
 

6. Kennisbijeenkomst 2021  

Brainstorm onderwerpen: 

- Participatie: perspectief aanzetten op waarom we dit nu eigenlijk doen. En daarbij helder 
maken waar je niks te kiezen hebt en waar wel. Door operators, overheid en burgers en waar 
treffen ze elkaar. 

- Geleerde lessen uit de notitie als startpunt nemen en aanvullen met adviezen 
- Werkconferenties 2017/2019. Hoge opkomst, gemêleerd publiek. Provincie Utrecht biedt 

aan om senior communicatieadviseur energietransitie te laten meedenken.  
- Ervaringen van andere organisaties op het gebied van warmte. 
- Danish board of district heating. Kennisprogramma G40 wordt gezamenlijk opgezet. 

Groningen, Emmen en Assen doen al mee. 
- Trouw blijven aan onze rol als de organisatie vanuit ICO Aardwarmte gaat. Dan lessons learnt 

als basis nemen. 
- Wat vinden wij belangrijke onderwerpen, waar nog geen antwoord op is. 
- Buiten Nederland kijken, zoals Denemarken, maar ook Duitsland, waar veel burgerprotest is. 

Welke lessen hebben zij geleerd? 

 
Suggesties vorm: 
- Binnenkort volgende U-Thuis bijeenkomst. Daar gaat men met 6 deelsessies werken 
- Werkvormen en sessies ook organiseren op de driehoek. 
- Sessies van 1,5 uur met korte opeenvolging in de tijd 
- Geen dagvullend seminar i.v.m. online bijeenkomst.  

 
Doelgroep: 
- Driehoek overheid, markt, publiek 
- Burgerbewegingen uitnodigen 
- Kan de verzendlijst van werkconferenties worden hergebruikt? 

 
Timing 
- Letten op andere initiatiefnemers, bijvoorbeeld U-Thuis i.v.m. overlap van doelgroep 

 
Samenvattend: 
3 panelen: 
- Maak gebruik van lessons learnt: Wat gebeurt nu in driehoek / Wat is bewegingsruimte voor 

burgers 
- Nodige mensen uit die op onderwerpen input kunnen geven op onderwerpen, technische 

innovaties in buitenland 
- Geef ruimte aan burgerbewegingen 

 
Bert en Arno maken voorstel voor opzet, ter bespreking in volgende vergadering. 

 
7. Zelfreflectie: Vervolg 

Wordt doorgeschoven naar volgende vergadering omwille van de tijd. 
 

8. Rondvraag en wvttk  
 
 

9. Sluiting  

Volgende vergadering: di 30 maart 2021 - 15.30-17.30 uur in MS Teams  


