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Verslag  

  
ICO Aardwarmte 
Vergadering 2 - 2021 
 

Datum overleg: 30 maart 2021 
Tijd: 15.30 – 17.30 uur  

  
Locatie: MS Teams 

   

 

Aanwezig: ICO-leden en toehoorders (Provincie Utrecht, U16) 

Afwezig met kennisgeving: toehoorder (gemeente Amersfoort) 

1. Welkom  
Voorzitter heeft iedereen welkom.  
 

2. Verslag vorige vergadering 16 februari 2021 
Verslag akkoord. 

 
3. Afwegingskader Nieuwegein – rol en inzet ICO Aardwarmte 

Hans Slootweg is nieuwe procesregisseur (opvolger Martin Klapwijk). Twee raadsavonden (14 en 
22 april) over amendement, waarin afwegingskader besproken wordt. Dat is nog tijdig in het 
proces met WBU. Voor de zomer neemt gemeente Nieuwegein besluit over afwegingskader, 
waarbinnen WBU de voorkeurslocatie voorstelt, zodat gemeente principebesluit over de locatie 
kan nemen (planning december 2021). 
Eerste raadsavond (14 april) staat open voor burgers. Bureau Over Morgen bereidt en leidt die 
avond neutraal voor. ICO Aardwarmte heeft geadviseerd om een vliegende start te maken door 
discussies van afgelopen jaar goed samen te vatten, zodat discussie niet opnieuw wordt gevoerd 
over bekende punten. Discussie tot drie punten beperken waaronder veiligheid/schade en 
ruimtelijke ordening (afstand tot bebouwing) en een derde punt dat opgehaald wordt via de 
uitnodiging. Met resultaten wil gemeente Nieuwegein dan toewerken naar tweede 
besluitvormende raadsavond op 22 april. 
ICO Aardwarmte heeft aangeboden om te ondersteunen en proces te bewaken voor ontsporen 
vanuit neutrale rol. Over Morgen heeft nu eerste versie van de samenvatting van het proces van 
afgelopen jaar gemaakt. Daar gaan we reactie op formuleren. 
 
Het project staat qua tijd wel onder druk en kent een jaar vertraging. Definitieve 
investeringsbeslissing vanuit consortium wordt niet eerder dan eerste kwartaal 2022 verwacht. 
RVO staat positief tegenover verlenging van termijnen subsidie aan WBU. 
 
Verschoven tijdslijn: 
juli: vaststellen afwegingskader 
najaar 2021: locatiekeuze, en verklaring geen bezwaar gemeente 
voorjaar 2022: investeringsbeslissing WBU-consortium 
 
Actie: delen van programma van de avonden als dat meer concreet is. 
Actie: ICO-leden die wensen deel te nemen aan de avonden, melden zich bij de secretaris. 
Actie: samenvatting van Over Morgen delen met de ICO leden. 
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4. Actualiteit:  

Provincie Utrecht 

In vorige vergadering is onderzoek Panterra over risico’s op de trambaan gepresenteerd. 
Rapportage is nog niet publiek gemaakt. ENGIE wil SHRA uitvoeren alvorens de rapportage 
publiek te maken.  

Gemeente Amersfoort 

Gemeente Amersfoort heeft per e-mail een update gegeven van de ontwikkelingen in 
Amersfoort. Met instemming van gemeente Amersfoort wordt die mail doorgestuurd aan de 
deelnemers van deze vergadering. 

U16 

Gesprekken over GOUD worden weer opgestart. Bestuurlijk overleg inplannen met 
gedeputeerde en EBN.  

 
5. Kennis/informatiefunctie  

Statusupdate over aardwarmte en natuur/landschap 
Komende donderdag is volgende vergadering van Oostbroekoverleg. Dan wordt de kaart die 
gemaakt is met daarop gebieden van opsporingsvergunningen en natuurgebieden besproken. 
Plus dat voorzitter/secretaris aanschuiven bij de eerstvolgende vergadering. 

 
6. Kennisbijeenkomst 2021  

 
Naar aanleiding van het vergaderstuk met daarin een opzet voor de kennisbijeenkomst worden 
de volgende opmerkingen gemaakt: 
- Goed doordacht concept, passend bij uitgangspunten en doelstellingen ICO Aardwarmte.  
- Goed dat het een andere invalshoek kiest dan geothermiebijeenkomsten die al eerder zijn 

geweest en anderen aan het woord laat. 
- Goed om podium te creëren voor deze doelgroepen. Iedere kans benutten om hen te 

betrekken. 
- Lengte bijeenkomst: twee dagdelen lijkt wel lang, omdat men steeds meer moeite heeft met 

lange meetings. Streven naar 1,5-2 uur per middag. 
- Programma en doelen differentiëren, gezien het feit dat de drie doelgroepen verschillende 

behoeftes en kennis-/informatieposities hebben. In voorbereiding goed aandacht aan 
besteden. 

- Overweeg om standpunten van de usual suspects ook te laten horen tijdens de eerste 
sessie, zodat je alle visies hoort. Kan juist interessant zijn voor de unusual suspects. 

- Goed om breed uit te nodigen. Goed idee, maar wel met vizier op kwesties van de unusual 
suspects. Bijvoorbeeld WBU kan terugblikken op een jaar omgevingsmanagement, waarbij 
de omgevingsmanager zich kwetsbaar durft op te stellen. 

- Maak slim hergebruik van uitnodigingslijsten die gehanteerd zijn voor werkconferenties 
2017 en 2019. 

- Vierde categorie doelgroep: in het algemeen is er nog weinig concrete belangstelling voor 
aardwarmte. Dus een vierde doelgroep kan de media zijn. Bijvoorbeeld Marieke Dubbelman. 

- Vooraf het kennisniveau verhogen bij doelgroepen die daar behoefte aan hebben. 
Bijvoorbeeld via videopitches van experts. Filmpjes van maximaal 5 minuten. Zie als 
voorbeeld de conferentie van het Groene Hart. 
https://www.youtube.com/watch?v=BkCvxzStmug  

https://www.youtube.com/watch?v=BkCvxzStmug
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- Scherper maken wat het eindproduct van de conferentie is (wat willen we bereiken)? 
Doel is ook om alvast goed te weten wat de zorgen/pijnpunten van partijen zijn. Die kunnen 
we weer meenemen in volgende trajecten. Uitwerken wat we met de resultaten en de 
opvolging gaan doen. In ieder geval zorgen voor functie op website ICO Aardwarmte om 
kennisbijeenkomst terug te kunnen kijken. 

- Je neemt aan dat iedereen bij beide sessies aanwezig is. Lukt dat ook? 
 

Suggestie locaties:  
- Kasteel in Woerden https://kasteelwoerden.nl/.  
- ANNE in Utrecht: https://anne-online.nl  
 
Organisatie snel op poten zetten en programma nader in te vullen. Hiervoor betrekt ICO 
Aardwarmte externe organisatiekracht. Event eind juni 2021; data snel vastleggen via save-the-
dates. 
 

7. Zelfreflectie: Vervolg 
Voorstel voor invulling van twee punten: 

- Meer zichtbaar worden bij publiek zonder neutraliteit verliezen: vormgeven langs de lijnen 
zoals huidige interventie in Nieuwegein (zie agendapunt 3) verloopt.  

- Ontrafelen desinformatie: hardnekkige misverstanden uit casuïstiek halen en benoemen op 
onze website met duiding waarom we dit een mythe of feit vinden. 

 
Opmerkingen n.a.v. dit voorstel: 

- In document lessons learnt hebben we al goed aan zelfreflectie gedaan. Het bieden van een 
podium aan de unusual suspects is daar een uitvloeisel van. 

- Sluit dit nog aan bij wat de provincie op het oog had bij het initiëren van ICO Aardwarmte? 
Is de rol die we vervullen groot genoeg? Moet dat proactiever? 

- Er is in de regio behoefte aan onafhankelijk advies en adres waar je terecht kunt. Maar waar 
precies de grenzen liggen van verantwoordelijkheden ICO is niet direct scherp te duiden en 
onderwerp van gesprek. 

Voorstel wordt gesteund; n.a.v. event in juni wordt verder bepaald in welke mate het beleid van 
ICO Aardwarmte zal kantelen van reactief naar meer proactief. De uitkomsten zijn dus mede 
bepalend in welke richting ICO Aardwarmte zich verder wil ontwikkelen en worden dus ook 
meegenomen in de voorbereiding op evaluatie ICO Aardwarmte eind 2021. 
 

8. Rondvraag en wvttk  
Opsporingsvergunning koolwaterstoffen Utrecht (voor opsporing olie/gas) is verlengd na 2 jaar 
verlopen te zijn. Met EBN SCAN onderzoek is er meer inzicht verkregen in kansen voor olie-
/gaswinning in provincie Utrecht. Vergunninghouder ziet kansen om op vier locaties in dit 
opsporingsgebied winning te verrichten naar gas/olie. Is een precair dossier. Vier provincies en 
>20 gemeenten gaan bezwaar aantekenen en beroep. 
http://www.mijnbouwvergunningen.nl/verlengingutrecht  
 
I.h.k.v. adviezen in 2020 is ICO Aardwarmte in aanraking gekomen met de warmtebuffer op de 
locatie Symfonielaan in Nieuwegein. ICO-lid heeft email gekregen van burger over warmtebuffer 
bij de Berekuil in Utrecht. Goed om weet van te hebben. Omgevingsmanagement van dit traject 
ligt bij Wesselink van Zijst. 
 

9. Sluiting  

Volgende vergadering: di 11 mei 2021 - 15.30-17.30 uur in MS Teams. 

https://kasteelwoerden.nl/
https://anne-online.nl/
http://www.mijnbouwvergunningen.nl/verlengingutrecht

