
 

 

 

 

 

 

Fractie: CDA 

Naam: M. Uitdewilligen 

Onderwerp: Geothermie 

Datum indiening vragen: 29 augustus 2017 

 

 

Inleiding: 

Het CDA is een groot voorstander van duurzame energie. We vinden de boring naar 

aardwarmte in Luttelgeest een prima initiatief.  

We weten dat de gemeente maar zeer beperkt betrokken is bij de vergunningverlening. 

Toch willen we de volgende vragen stellen. 

 

Vragen: 

1. Op de plantekening staat een rotonde bij de Kalenbergerweg getekend. Komt die er en 

wanneer? 

Antwoord: 

De rotonde komt er volgens de bestaande afspraak met de provincie. De aanleg 

van de rotonde wordt gecombineerd met het niet-jaarlijks onderhoud van dit 

gedeelte van de Oosterringweg. Het moment van aanleg is afhankelijk van het 

moment wanneer de provincie het niet-jaarlijks onderhoud hier heeft gepland. 

Beoogde aanleg van de rotonde is 2019-2020 op basis van huidige 

meerjarenonderhoudsplan van de provincie. 

 

Volgens recent onderzoek ( juli 2017) van de rijksinspectiedienst voor mijnbouw is boren 

naar aardwarmte net zo risicovol als boren naar gas of olie en heeft de sector daar nog 

niet voldoende kennis van.  

2. Kent de gemeente de risico’s? 

Antwoord: 

Voor het opsporen en winnen van aardwarmte is de Minister van Economische 

Zaken (EZ) in de toestemmingsfase het bevoegde gezag en wordt daarmee ook 

veiligheid door de Minister beoordeeld. Voor het houden van toezicht in de 

uitvoeringsfase beschikt EZ over de toezichthoudende dienst Staatstoezicht op 

de Mijnen (SodM). Voor toezicht, waaronder toezicht op de veiligheidsaspecten, 

is SodM het bevoegde gezag. 

 

De initiatiefnemer heeft een zorgplicht voor het milieu, waaronder voor 

veiligheidsrisico’s. EZ beoordeelt vooraf of de initiatiefnemer voldoet aan zijn 

zorgplicht. De uitvoering van het project moet voldoen aan verschillende 

rijksregelgeving, inclusief veiligheidsregels. Hierop ziet SodM toe.  

 

Inachtname van veiligheidsvoorschriften of een onderzoek waaruit blijkt dat 

het veilig is, is geen absolute garantie dat er nooit een veiligheidsincident kan 

plaatsvinden. De geothermiesector is een kleine en relatief jonge sector die niet 

kan bogen op lange ervaring. De gemeente onderhoudt daarom over dit project 

nauw contact met EZ en SodM.    

 

Het project bevindt zich in de opsporingsfase. EZ heeft gegevens over het 

project terzake van een melding voor diepboringen gewisseld met de Gemeente 

Noordoostpolder. Daarnaast heeft de initiatiefnemer ook gegevens over het 

project aan de Gemeente Noordoostpolder in het kader van een aanvraag 

omgevingsvergunning overgelegd. Een risicoanalyse maakt onderdeel uit van 



deze gegevens. Zowel de procedure bij EZ als de aanvraag bij de gemeente zijn 

nog in behandeling. 

 

3. Is er een risicoanalyse gemaakt en kent de gemeente de risicoanalyse ? 

Antwoord: 

Ja, zie antwoord bij vraag 2. 

 

4. Wat is de rol van de gemeente als er gas aangeboord wordt of wanneer er schadelijke 

stoffen in bodemwater terecht komen.? 

Antwoord: 

De Gemeente Noordoostpolder heeft hier geen formele rol. De bevoegde 

gezagen voor aardwarmte-activiteiten zijn EZ en SodM. SodM inspecteert op 

locatie of de regels in de praktijk worden nageleefd. Ook ontvangt SodM 

dagelijks rapportages of boring plaats vindt in overeenstemming met de 

gemaakte afspraken.  

 

Voor de omgevingsvergunning is het college van de Gemeente Noordoostpolder 

weliswaar bevoegd gezag, maar die vergunning ziet op de activiteiten bouwen 

en tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan en niet op het uitvoeren van 

aardwarmte-activiteiten. Op basis van deze omgevingsvergunning is er daarom 

geen rol bij aanboring van gas of wanneer schadelijke stoffen in het 

bodemwater terecht komen. Wanneer zich een calamiteit voordoet heeft 

uiteraard ook de burgemeester een rol vanuit openbare orde en veiligheid. De 

Gemeente Noordoostpolder houdt daarom over dit project nauw contact met de 

betrokkenen bij EZ en SodM. 

 

5. Voor wie is het financiële risico en is dat voldoende afgedekt? 

Antwoord: 

Het financiele risico is voor de aanvrager. Aanspraken op schade worden 

volgens het Nederlandse (aansprakelijkheids)recht afgewikkeld.  

 

In het kader van de opsporingsvergunning die door EZ reeds is afgegeven, is 

een financiële toets gedaan. De financiële draagkracht van de aanvrager is 

toereikend bevonden. De vergunning wordt namelijk pas toegekend als de 

onderneming heeft aangetoond dat het over de juiste kennis, expertise en 

financiële mogelijkheden beschikt.  

 

Ook is er sinds 1 januari jl. het loket mijnbouwschade dat burgers begeleidt bij 

schadeclaims na mijnbouwschade. 

 

Ten slotte wordt door een planschade-overeenkomst eventuele planologische 

schade afgedekt. 

 

 

Datum beantwoording vragen: 7 september 2017 

Contactpersoon: John van Keeken 

E-mail adres:  j.vankeeken@noordoostpolder.nl 

Tel: 0527 63 33 61 

 


