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Geachte dames en heren,
Essentie / samenvatting:
Wij hebben op 5 juli jl. een advies over een opsporingsvergunningaanvraag aardwarmte De Ronde Venen
verstuurd aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (verder te noemen als EZK) (zie bijlage 1). Het
advies is tot stand gekomen in samenwerking met het College van B&W van de gemeenten De Ronde Venen en
Stichtse Vecht, het dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en drinkwaterbedrijf Waternet.
Inleiding:
Middels de Statenbrieven van 5 februari 2019 (kenmerk 81E5EE8E), 19 november 2019 (kenmerk 2019MM190), 3
maart 2020 (kenmerk 2020MM26-01) en 28 september 2021 (kenmerk 2021RGW155) hebben wij u geïnformeerd
over de provinciale adviesrol in het kader van de Mijnbouwwet en onze uitgebrachte adviezen richting EZK over
diverse opsporingsvergunningaanvragen aardwarmte. Wij hebben toegezegd u op de hoogte te houden over
nieuwe vergunningaanvragen aardwarmte en onze advisering. Wij willen u graag informeren over een door ons
recent uitgebracht advies.
Een veilige en verantwoorde ontwikkeling van aardwarmte kan een grote bijdrage leveren aan de transitie naar
schone energie en de uitfasering van aardgas. Daarom zijn wij voorstander van onderzoek naar aardwarmte. In de
brief aan EZK bieden wij aan om mee te denken in het vervolg van het aardwarmteproject (indien de
opsporingsvergunning wordt verleend).
De zoektocht naar aardwarmte en later eventueel de exploitatie vraagt om zorgvuldigheid. In ons advies zijn
daarom diverse aandachtspunten, voorschriften en randvoorwaarden opgenomen met betrekking tot een veilige en
verantwoorde opsporing en winning van aardwarmte, het meenemen van lokale en regionale regels en belangen in
de opsporingsvergunning (en in de activiteiten die daaruit voortvloeien) en het zo goed mogelijk betrekken van de
omgeving in het onderzoek en de realisatie.
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Toelichting
GS-advisering en vervolgtraject vergunningen aardwarmte:
Op 5 juli jl. hebben wij het advies op een opsporingsvergunningaanvraag aardwarmte de Ronde Venen aan EZK
verzonden. EZK zal ons advies, de adviezen van de andere provincies, de adviezen van Staatstoezicht op de
Mijnen (SodM), TNO en de Mijnraad meenemen in de besluitvorming van de opsporingsvergunningaanvraag. Een
opsporingsvergunning is een eerste stap in een reeks aan vergunningen om tot het winnen van aardwarmte te
komen. Met een opsporingsvergunning mag er bijvoorbeeld nog niet geboord worden. Een boring is pas mogelijk
nadat het ministerie van EZK hiervoor ook een omgevingsvergunning heeft verstrekt en SodM heeft ingestemd met
o.a. een werk-/boorplan en een risico-analyse. Voor het daadwerkelijk winnen van aardwarmte is een
winningsvergunning nodig. Voor de omgevingsvergunning en de winningsvergunning worden provincie, gemeente
en waterschap opnieuw geconsulteerd. De provincie heeft opnieuw een adviesrecht.
Inhoud advies en afstemming met provincies Noord-Holland en Zuid-Holland:
Het door ons verstuurde advies besteedt aandacht aan twee zaken:
de advisering op de opsporingsvergunningaanvraag;
de vervolgstappen na de opsporingsvergunning, te weten de locatiekeuze en de voorbereiding van de
(proef)boring.
Dit hebben wij gedaan, omdat wij het belangrijk vinden om in een vroeg stadium zowel EZK, als bevoegd gezag in
het kader van de Mijnbouwwet, als de aanvragers van de vergunning (initiatiefnemers aardwarmteproject) op de
hoogte te stellen van de provinciale, gemeentelijke en waterschapsbelangen binnen het gebied van de
opsporingsvergunning. In ons advies vestigen wij veel aandacht op een veilige en verantwoorde wijze van
onderzoek naar aardwarmte. Ook bieden wij aan om met de initiatiefnemers mee te denken in het verdere vervolg
van de aardwarmteprojecten (indien de opsporingsvergunning wordt verleend) met name waar het gaat om de
verkenning van een locatie waar een veilige en verantwoorde inpassing van het aardwarmteproject mogelijk is.
Het gebied, waar de vergunningaanvraag betrekking op heeft, ligt voor het grootste deel in de provincie Utrecht en
voor een klein deel in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland. Met de provincies Noord-Holland en ZuidHolland is afgesproken dat iedere provincie voor haar grondgebied een eigen advies verstuurt aan EZK.
Vervolgprocedure / voortgang:
Wij zullen u informeren bij nieuwe vergunningaanvragen aardwarmte en onze advisering hierop.
Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,
mr. J.H. Oosters

Secretaris,
mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen
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