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Verslag  

  
ICO Aardwarmte 
Vergadering 1 – 2022 
 

Datum overleg: 15 februari 2022 
Tijd: 15.00 – 17.00 uur  

  
Locatie: MS Teams 

   

 

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

1. Welkom en mededelingen 
Voorzitter heet iedereen welkom. 
 

2. Verslag vorige vergadering 14 december 2021 
Verslag akkoord. 
 

3. Actualiteit: 
Rondje langs toehoorders: 

• Provincie Utrecht 
1. Voor de opsporingsvergunning ‘Eemland’ is besloten om niet verder te gaan met een 

procesregisseur. Er wordt momenteel gekeken hoe de samenwerking en het proces in 
de regio verbeterd kan worden. Tevens zal EBN per brief gevraagd worden om hun 
positie te verduidelijken. 

2. In het kader van het SCAN onderzoek komt mogelijk een tweede onderzoeksboring in 
de provincie Utrecht; in de buurt van Nigtevecht.  

3. De onderzoeksboring bij Zeist is verschoven naar een voorkeurslocatie bij 
Odijk/Bunnik.  
 

• U16 
1. EBN heeft het seismisch onderzoek voor onderzoeksboring afgerond. Heeft in Bunnik 

nog wel tot reacties geleid van 10-20 ongeruste burgers omdat er seismiciteit voelbaar 
was. Met persoonlijke communicatie zijn deze mensen gerustgesteld.  
 

• Amersfoort 
1. Gestart met bronnenstrategie voor duurzame warmte. Wat kan ICO daarin betekenen? 

Voorzitter stelt voor om dit onder agendapunt 6 te bespreken. 
2. Er is bij de gemeente Amersfoort wel behoefte om de rol van procesregisseur in te 

vullen. 
 

4. Verlenging ICO Aardwarmte tot eind 2022 - Status  
Nog geen formele afhandeling van de verlenging. Provincie gaat dit na. 
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5. ICO-Document ‘Samen werken aan geothermie’ 
De deelnemers aan de vergadering zijn allen positief over de huidige versie van het document en 
spreken waardering uit voor de verbeterslag die gemaakt is sinds de vorige ICO-vergadering. Ten 
behoeve van de vaststelling van het document worden de volgende opmerkingen gemaakt:  

- Het uitlichten van meningen/constateringen/adviezen van ICO Aardwarmte met blauwe 
tekst wordt gewaardeerd. Wel is nog een redactieslag nodig zodat de blauwe teksten op 
zichzelf leesbaar zijn. 

- Slotparagraaf behoeft een redactieslag zodat de formuleringen scherp blijven, maar 
opbouwend zijn i.p.v. reflecterend.  

- Titel aanpassen door ‘in de gebouwde omgeving’ te verwijderen. En we hebben het niet 
alleen gehad over vraagstukken in de gebouwde omgeving, maar ook over landschap, 
natuur en glastuinbouw. Dus ons stuk gaat over geothermie in het algemeen. Dus de 
relevante partijen moeten meer betrokken raken en meer samenwerken aan geothermie 
en niet beperkt tot gebouwde omgeving. 

- De 11 secties beginnen nu op nieuwe pagina’s met witte vlakken ertussen. Secties door 
laten lopen. 

- Referenties uniformeren qua stijl. 
 
Acties ter afronding van het document: 
- Slot zal andere formulering krijgen.  
- Referenties uniformeren. 
- Secties laten doorlopen. 
- Titel inkorten door ‘in de gebouwde omgeving’ weg te laten is geaccepteerd. Tevens accent 

op de ‘a’ in ‘Samen’ van de titel. Dus titel wordt: ‘Sámen werken aan geothermie’. 
- De verdeling blauw/zwart handhaven. Toewerken naar zelfstandig leesbare blauwe secties. 
- Tekst van slotparagraaf niet verzachten, maar herformuleren naar hoe we het graag zouden 

willen. 
 

6. Voortbestaan ICO Aardwarmte - Discussie aan de hand van notitie 
- Voorkeur voor optie 2 – frequentie verlagen.  

o Op dit moment hebben we twee jaar goed afgesloten met het stuk. En verder is er nu 
niet zoveel. Eens met dat we onze meerwaarde hebben in het veld en dat ook wordt 
bevestigd door onze omgeving.  

o Dan kunnen we de ontwikkelingen volgen en beslissen of we nieuwe accenten moeten 
toevoegen. Bijvoorbeeld door nieuwe initiatieven vanuit nieuwe minister van EZK.  

o Het is waardevol om nu niet de stekker eruit te trekken. We voeren hier op de goede 
manier de discussie door verschillende denkbeelden bij elkaar te leggen. We kunnen 
nog kijken hoe we meer onze individuele expertises kunnen benutten. We hebben 
destijds ICO opgericht om die groepen een stem te geven die niet van nature een plek 
aan tafel hebben. Die mensen zitten nog steeds niet logischerwijs aan tafel. 

- Verbreding naar warmte 
o Ik zie niet goed hoe we ons in deze setting en frequentie kunnen verbreden naar 

warmte. En er is ook al heel veel overleg en instanties die zich daar mee bezig houden. 
Zie niet direct onze meerwaarde. Het specifieke onderwerp aardwarmte is ook 
waarom ik ben aangehaakt, omdat het voor veel mensen een ver-van-mijn-bed-show 
is. Het is daarmee concreet en afgebakend. 

o Onze focus moet aardwarmte blijven, omdat de sector ook minder ontwikkeld is. Op 
warmte is er al veel. 

o De hele warmtetransitie is veel te ingewikkeld voor ICO in de huidige vorm. 
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o Verbreding naar warmte is echt een hele grote klus die je op je nek pakt, tenzij we hem 
inkaderen zoals we dat bij geothermie hebben gedaan. Dus vanuit de originele 
doelstelling om doelgroepen aan tafel te krijgen.  

- Casuïstiek is onze kracht.  
- Verbreding naar interregionale rol.  

o Verken of er meerwaarde / behoefte is aan een platform zoals ICO Aardwarmte buiten 
de provincie Utrecht. Mogelijk is IPO de plek waar dit ondergebracht kan worden.  

o Vermoeden bestaat dat die behoefte er is in andere provincies. Verken die behoefte bij 
bijvoorbeeld IPO, VNG, Energie Samen, EBN 

 
Tussenstand discussie: Alles wijst erop om in 2022 de frequentie te verlagen. En de tijd te gebruiken 
om interregionaal en warmtetransitie te verkennen. Bij dat laatste zullen we t.z.t. wel iets moeten 
wijzigen in werkwijze en samenstelling. Plus beide opties vergen toestemming van provincie, want is 
buiten de scope. 
 
Reactie toehoorders: 

- Provincie: Prima om breder dan provincie te kijken. Mocht daar behoefte aan zijn, dan dienen 
andere organisaties financiële middelen te organiseren, want valt dan buiten scope van provincie 
Utrecht. 

- U16: we zijn bezig met energievisie. We zijn van plan om daarin de kaders voor geothermie op te 
nemen. Nader uit te werken in bijvoorbeeld omgevingsplan. We zijn ook plan-m.e.r.-plichtig voor 
die energievisie. Dat is alleen voor windmolens, zonnevelden en geothermie. Is het denkbaar om 
ICO iets te laten vinden van plan-m.e.r. en later energievisie voor wat betreft geothermie? 
Voorzitter ICO geeft aan dat mogelijk en uitvoerbaar is. Wel wordt opgemerkt dat we tot nu toe 
steeds adviezen over processen hebben gegeven. Inhoudelijke reactie geven op energievisie 
wordt mogelijk lastiger. 

- Gemeente Amersfoort: Meerwaarde van ICO Aardwarmte is dat jullie de angel uit politieke en 
publieke debat kunnen halen. Als je steeds het grotere geheel kunt schetsen en de consequenties 
kunt duiden, dan helpt dat. Het wijkwarmteplan komt niet door de raad, omdat er biomassa in 
staat. 

 
Samenvattend 
- Optie 1 (ICO Aardwarmte beëindigen) wordt unaniem verworpen  
- ICO zal in 2022 voortbestaan met huidige agenda. 1) Vragen vanuit Amersfoort, Utrecht, 

lopende zaken vanuit EBN; 2) We moeten blijven bij hart van ons mandaat, namelijk het goed 
laten verlopen van debat.  

- a) Verkennen welke rol we kunnen spelen in warmtetransitie; b) Interregionale rol verkennen. 
Problemen liggen op vlak van mandaat; c) Goed mogelijk om vergaderfrequentie te laten 
bepalen door omvang van agenda op dat moment. 
 

7. Rondvraag en sluiting 
- Welke communicatiestrategie hanteren we voor verspreiding notitie? Moet nog bepaald worden, 

maar zal bestaan uit het 1) publicatie op website ICO Aardwarmte; 2) toesturen aan 
adressenbestand dat ICO Aardwarmte heeft opgebouwd; 3) tekst om te verspreiden via social 
media. 

- Volgende week is er een werkconferentie van gemeente Utrecht over warmtenetten. 
 

Volgende vergadering: 17 mei 2022 – 15-17 uur 


