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Verslag  

  
ICO Aardwarmte 
Vergadering 5 - 2021 
 

Datum overleg: 3 september 2021 
Tijd: 15.00 – 17.00 uur  

  
Locatie: Bestuursgebouw UU, 

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

   

 

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

Afwezig: 2 ICO-leden 

1. Welkom en introductieronde 
Voorzitter heeft iedereen welkom.  
 

2. Verslag vorige vergadering 22 juni 2021 
Verslag akkoord. 
 

3. Actualiteit:  

Mededeling Paul van Seters: 
Paul is op persoonlijke titel benaderd door EBN en Geothermie Nederland om zitting te nemen 
in een nieuw te vormen Expertgroep Draagvlakontwikkeling. Eerste vergadering moet nog 
ingepland worden. 
 
Paul is tevens gevraagd door Energie Samen om een Werkgroep Geothermie en Participatie op 
te richten. Op 10 september is de startbijeenkomst. Het plan is om met deze Werkgroep binnen 
2-3 maanden een position paper te schrijven over: wat is de rol van energiecoöperaties bij 
geothermieprojecten? wat zijn hun ervaringen? wat zijn hun belangen? wat zijn hun wensen? 
wat zijn hun mogelijkheden? 
 
Deze rollen kunnen gecombineerd worden met het ICO-lidmaatschap, maar dienen wel 
gecompartimenteerd te zijn, zodat conceptuele stukken niet in andere overleggen terecht 
komen. 
 
Voorzitter meldt dat in het algemeen er in het vervolg een verdeling gemaakt zal worden in 
verzendlijsten, zodat er geen verstrengeling van belangen kan optreden bij conceptuele stukken. 
 
Provincie Utrecht 
LEAN-project in huidige samenstelling gaat niet door en is inmiddels ook via een persbericht van 
Warmtebron Utrecht publiekelijk bekend gemaakt. 
Mogelijkheden voor geothermie worden in de regio Utrecht onderzocht binnen de 
opsporingsvergunningen, maar ook in het potentieonderzoek dat de provincie laat uitvoeren.  
De rapportage van het potentieonderzoek zal naar verwachting over 2-3 weken afgerond zijn. 
In het kader van het SCAN-onderzoek van EBN wordt een geschikte locatie gezocht voor de 
onderzoeksboring in een gebied ten oosten van Utrecht. 
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Actie: overleg inplannen met EBN en Provincie Utrecht om betrokkenheid en rol van ICO 
Aardwarmte te bespreken. 

U16 
Er is bezwaar aangetekend tegen vergunning koolstofwinning in Woerden. Is niet ontvankelijk 
verklaard, omdat opsporingsvergunning een marktordeningsvergunning is en als je geen 
marktpartij bent, dan kan je geen bezwaar maken. 
Er zal bezwaar gemaakt worden tegen deze niet-ontvankelijk verklaring, om ook in de toekomst 
tegen andere ondergrondactiviteiten bezwaar te kunnen blijven maken indien dat gewenst is. 

Amersfoort  
Verzoek tot procesregisseur is in werking gesteld. De procesregisseur gaat de relatie met 
Larderel invullen.  
Gemeente Amersfoort heeft contact met Tulip. Tulip is in overleg met EBN. Tevens wil Tulip voor 
eind 2021 SDE-subsidieaanvraag indienen. 

Nieuwegein: update afwegingskader 
Voorzitter licht toe dat gemeente Nieuwegein een nieuw concept afwegingskader heeft 
opgesteld naar aanleiding van het amendement van de gemeenteraad in januari 2021. De 
resultaten van de aardwarmtelabs (april 2021) zijn verwerkt in het nieuwe concept. 
Voorzitter en secretaris hebben informeel en een reactie geformuleerd op dit conceptadvies 
(vergaderstuk 2). Het huidige concept afwegingskader wordt door de gemeente Nieuwegein op 
15 september besproken met inwoners en op 16 september met de gemeenteraad.  
Vervolgens zal volgens de huidige planning het definitieve afwegingskader in december 2021 
door het College van B&W ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad. 

4. Verlenging ICO Aardwarmte tot eind 2022  
Voorzitter licht aan de hand van vergaderstuk 3 toe dat er een concept jaarplan is opgesteld 
voor het continueren van ICO Aardwarmte in 2022. Dit is een uitwerking van het gesprek dat in 
juni 2021 heeft plaatsgevonden met gedeputeerde Huib van Essen. 
Aanwezige ICO-leden ondersteunen de voorgestelde activiteiten en willen nog een jaar 
doorgaan als ICO-lid. 
Provincie Utrecht verzoekt om het jaarplan smarter te maken.  
Actie: Concreter jaarplan met kosteninschatting opstellen en aanbieden aan provincie Utrecht. 

 
5. ICO Aardwarmte Event #2 d.d. 27 september 2021 

De opzet van het ICO-event wordt toegelicht. Programma en uitnodiging wordt in week van 6 
september verstuurd. ICO-leden en toehoorders zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn in Kasteel 
Woerden. Komende weken staan in het teken van nader detailleren van het programma en het 
verder uitnodigen van deelnemers. 
 

6. Kennis/informatiefunctie – Update nav discussie over Warmtenetten, marktwerking 
Na de discussie in de vorige vergadering is in kleiner comité gesproken over nut en noodzaak om 
een volgende stap te zetten in dit onderwerp. Daarin is geconcludeerd dat we op dit moment 
het onderwerp even laten rusten om later weer te activeren als er meer helderheid is over de 
Warmtewet 2.0 of als casuïstiek het onderwerp actueel maakt. Voor nu is het discussiestuk een 
goed stuk achtergrond voor de eigen informatie- en kennisopbouw van ICO Aardwarmte. 
 

7. Rondvraag en sluiting 
De Algemene Rekenkamer heeft een rapport gepubliceerd over geothermie en risico voor 
drinkwater. Het is een relevant rapport voor de discussie. 
 

Volgende vergadering op 9 november. 


