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Verslag  

  
ICO Aardwarmte 
Vergadering 3 - 2021 
 

Datum overleg: 11 mei 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 heet iedereen welkom.  
 

2. Verslag vorige vergadering 30 maart 2021 
Verslag akkoord. 

 
3. Terugkoppeling Aardwarmtelabs t.b.v. afwegingskader Nieuwegein  

Gemeente Nieuwegein heeft twee avonden georganiseerd. ICO Aardwarmte aanwezig als 
neutrale waarnemer. In de voorbereiding heeft ICO Aardwarmte een adviserende rol gespeeld in 
keuzes die gemeente Nieuwegein heeft gemaakt.  
De avonden werden gewaardeerd. Het digitale contact was beperkend, mede ook i.v.m. 
methode van digitaal briefjes plakken op een Mural. Intensiteit van 7 thema’s met 5-10 
indicatoren was overweldigend voor de deelnemers. Terugkerende vraag was of aardwarmte 
een juiste/duurzame keuze is. 
Gesprekken zijn goed verlopen met aandacht voor elkaars standpunten. ICO Aardwarmte heeft 
de deelsessies samengevat. Opvallend is slechte informatiepositie van raadsleden en deel van 
de bewoners. Vooral raadsleden kwamen niet toe aan debat over afwegingskader (o.a. door 
kennispositie). Conclusie van bestuur is dat besluitvorming wordt uitgesteld. 
 
Vragen en opmerkingen:  
- Kan ICO Aardwarmte in het vervolg raadsleden beter informeren in hapklare brokken. 

Antwoord: Dat is aangeboden, en daarbij is gevraagd naar de kaders waarbinnen dat kan 
plaatsvinden. 

- 1e sessie ging beter dan 2e sessie. Softwaretools werkte niet goed. Signaal dat chats van 
inwoners niet werden meegenomen. Verwachtingen ten aanzien van 2e sessie waren 
onduidelijk.  

- Leerpunt noteren in lessons learnt-document dat raadsleden zich goed moeten informeren. 
- Winst: beter gesprek gevoerd. Verlies: vertraging in bestuurlijke besluitvorming. 
- Lopen er landelijk vergelijkbare discussies? In Leeuwarden loopt een vergelijkbaar proces; 

daar gaat het rustiger. Goed om meer zicht te krijgen op initiatieven elders. 
Op website van GeothermieNL is een kaart met projecten beschikbaar. Met hen in contact 
treden. 
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4. Actualiteit:  

Provincie Utrecht 
Update GOUD: resultaten EBN-SCAN onderzoek worden nu beoordeeld door EBN en ENGIE. 
Uitkomst is relevant omdat het inzicht geeft in de vraag of de Dinantienlaag daadwerkelijk 
aanwezig is. Eerste indicaties wijzen erop dat die laag beperkt of niet aanwezig is. 
 
Vraag aan Provincie Utrecht: heeft Provincie Utrecht overzicht van gemeenten die aardwarmte 
overwegen in de Transitievisies Warmte? ICO Aardwarmte heeft veel kennis opgedaan van 
traject tussen ambitie en eerste bespreking in de gemeenteraad. Overzicht is er niet, ook is 
schaalgrootte afzet beperkt (minimaal 4-6000 woningen), en de potentie van de ondergrond is 
beperkt. 
 

U16 
In veel duurzaamheidsprojecten zitten we op kantelpunten. Nu veel chaos (in licht van X-curve 
van transitietheorie). Chaos is op zich prima, maar moet wel doorbroken worden om de transitie 
te maken. Vergt een goede bestuurlijke koers. 
Opmerking: zeer relevant dat vragen/zorgen over schade en veiligheid en afhandeling daarvan 
worden weggenomen. Reactie: het is de vraag of je zo’n sterk schadeprotocol kunt maken dat 
iedereen gerustgesteld is. Er zal altijd weerstand overblijven. Hoe ga je daar mee om? 
 

Amersfoort  
Gemeente Amersfoort heeft bij Provincie Utrecht verzoek gedaan voor procesregisseur in relatie 
tot opsporingsvergunningen. 
ICO Aardwarmte heeft via Provincie Utrecht aanbod gedaan om te kunnen bijdragen aan inzet 
kennis en middelen aan procesregisseur.  

 
5. Kennis/informatiefunctie  

Ter info: Warmtenetten, marktwerking 
Ten aanzien van warmte en warmtewinning, is er een naadloze connectie met warmtenetten en 
met prijsstelling. Na discussie is besloten om verkenning te starten op dit onderwerp. 
Discussie over aardwarmte gaat veelal niet over het transport van de warmte en de 
tariefstelling. Wat zijn de karakteristieken van die netten? Welke mate van verduurzaming 
treedt op via warmtenetten? Is het logisch dat er geen concurrentie is op warmtelevering, i.t.t. 
elektriciteit, maar analoog aan drinkwater? Doel is om gespreksnotitie te maken over 
strategische opties van aardwarmte in verduurzamingsopgave. Volgende vergadering discussie 
a.d.h.v. deze notitie. 

 
6. Kennisbijeenkomst 2021  

 
Opzet en programma van bijeenkomst zijn besproken. Opmerkingen en reacties: 
 
- Gesprek voeren over “Hoe verloopt debat en participatie?”. Het goede debat voeren is in 

deze tijd zeer relevant.  
- Nuance en toonzetting bewaken tijdens bijeenkomst. 
- In deze fase meer zoeken naar dialoog en zoeken naar consensus. Voorkomen dat er 

polarisatie ontstaat.  
- Deelnemers motiveren om bouwstenen aan te reiken voor participatie.  
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- Essentie opzet is om met elkaar in gesprek te gaan. Mogen we ook verlangen van de 
sprekers. Daarom inventariseren we van tevoren ook waarover de doelgroepen in gesprek 
willen. Dus geen carte blanche. 

- Met bijeenkomst willen we realiseren dat er dialoog komt met afspraken over uitwerken 
van de resultaten van de bijeenkomst. 

 

7. Rondvraag en wvttk  
Geen opmerkingen/vragen 
 

8. Sluiting  

Volgende vergadering: di 22 juni 2021 - 15.30-17.30 uur in MS Teams. 


