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DATUM 24-4-2019 

AAN Leden van de Provinciale Staten 

VAN Pim van den Berg 

ONDERWERP Voortgang aardwarmte april 2019 

BIJLAGEN 1. Artikel Warmtebron Utrecht 

 
Met deze memo informeer ik u over enkele ontwikkelingen op het gebied van aardwarmte en specifiek bij het 
onderzoeksproject Lean van Warmtebron Utrecht. 
 
Voorgeschiedenis 
In de statenbrief van 5 februari jl. hebben we u geïnformeerd over het volgende: 

• Stand van zaken advies opsporingsvergunning aardwarmte Utrecht: wij hebben op 4 februari jl. een 
advies vastgesteld en verzonden aan het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK). Het betrof 
een advies in het kader van de Mijnbouwwet over de opsporingsvergunning, namens ENGIE 
aangevraagd voor de projecten Lean en Goud van Warmtebron Utrecht (de naam waaronder de beide 
projecten zich hebben verenigd en communiceren) Het advies hebben we u ter kennisname 
aangeboden. 

• Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN): het ministerie van EZK heeft Energie Beheer 
Nederland (EBN) en TNO de opdracht gegeven om de ‘witte vlekken’ in kaart te brengen met als doel 
om te onderzoeken waar de (diepe) ondergrond in Nederland geschikt is voor aardwarmtewinning. 
SCAN zou starten met vooronderzoek: de zogenaamde testlijn.  

• Werkconferentie aardwarmte in de gebouwde omgeving wat 23 januari jl. plaatsvond. 
 
Inzet EBN 
Het seismisch onderzoek van de SCAN-testlijn heeft inmiddels plaatsgevonden. EBN heeft de gemeenten 
Utrecht, de Bilt, Baarn en Eemnes en direct belanghebbenden geïnformeerd. De uitkomsten van het onderzoek 
worden rond de zomer verwacht. Na de zomer zal EBN starten met het SCAN-hoofdonderzoek. Dit zal plaats 
gaan vinden in een aantal gemeenten in de provincie Utrecht. De Provincie Utrecht zal rond de zomervakantie in 
samenwerking met EBN en EZK een regionale informatiebijeenkomst organiseren. Het mede organiseren van 
deze bijeenkomst draagt bij aan ruimte bieden aan de ontwikkeling van aardwarmte in de provincie, zoals is 
afgesproken in de Energieagenda 2016-2019.  
 
In maart 2019 heeft de minister van EZK EBN het mandaat gegeven om deel te gaan nemen in 
aardwarmteprojecten. Door middel van planmatig, doelmatig en duurzaam beheer van de ondergrond beoogt 
EBN samen met haar partners de risico’s van aardwarmteprojecten voor mens, milieu en natuur te verkleinen en 
de kosten te laten dalen. De minister zal verplichte deelname van EBN  in aardwarmteprojecten vastleggen via 
een wijziging van de Mijnbouwwet. Deze wijziging zal er op z’n vroegst in 2020 zijn. Tot die tijd is deelname van 
EBN mogelijk op vrijwillige basis, waarbij de initiatiefnemer EBN kan vragen deel te nemen. 
 
Locatieonderzoek LEAN 
Vanaf medio februari 2019 communiceren de onderzoeksprojecten LEAN en GOUD gezamenlijk onder de naam 
Warmtebron Utrecht, onderzoek naar duurzame aardwarmtewinning. (www.warmtebron.nu). In het afgelopen 
kwartaal heeft het onderzoeksproject LEAN oude geologische onderzoeksgegevens uit de jaren zeventig met 
moderne technieken opnieuw beoordeeld. Er is onderzocht waar in het opsporingsgebied op welke diepte 
potentieel geschikte aardlagen voor aardwarmte aanwezig zijn, wat de te verwachten temperatuur is van deze 
aardlagen en/of deze aardlagen breuken vertonen. De potentie van de ondergrond is vervolgens geprojecteerd 
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op de ligging van het warmtenet van ENECO in Utrecht en Nieuwegein. Er is daarbij rekening gehouden met 
plekken waar de aardwarmte eenvoudig aan het warmtenet toegevoegd kan worden. Vervolgens zijn de gebieden 
die door de provincie als grondwaterbeschermingszones zijn aangewezen weggestreept, omdat in deze gebieden 
niet naar aardwarmte geboord mag worden.  
 
Dit heeft geleid tot een drietal kansrijke zoekgebieden. Dit zijn gebieden waar de ondergrond op basis van de 
beschikbare informatie de meeste potentie heeft voor het winnen van aardwarmte EN waar de te winnen warmte 
eenvoudig aan het warmtenet toegevoegd kan worden. Het is de bedoeling dat op een locatie in één van deze 
zoekgebieden de eerste proefboring naar aardwarmte gaat plaatsvinden. Dit betekent dat het vervolgonderzoek 
voor de eerste proefboring zich nu focust op de gemeenten Utrecht en Nieuwegein. Dit zegt niets over de potentie 
van aardwarmte (en het uitsluiten daarvan) in de 6 andere gemeenten in het opsporingsgebied aardwarmte 
Utrecht te weten de Bilt, Bunnik, Houten, Stichtse Vecht, Woerden en Zeist. Deze zes gemeenten zijn inmiddels 
ambtelijk geïnformeerd door Warmtebron Utrecht over de locatie van de zoekgebieden voor de eerste 
proefboring. 
 
Bijgevoegd een artikel van Warmtebron Utrecht (LEAN en GOUD) waar wordt ingegaan op de laatste stand van 
zaken en is een kaart van het onderzoeksgebied toegevoegd. Warmtebron Utrecht publiceert nadat de staten- en 
raadsleden op 18 april zijn geïnformeerd, het artikel op de website en zal ook een nieuwsbrief hierover sturen 
naar diverse stakeholders.  
 
In nauw overleg met de gemeenten Utrecht en Nieuwegein en de provincie Utrecht zet Warmtebron Utrecht het 
vervolgtraject in. Als provincie zullen wij in deze vervolgstappen extra aandacht geven aan de nabij gelegen 
drinkwaterwinningen, de veiligheid van het boren naar aardwarmte dichtbij de bebouwde omgeving en het 
betrekken c.q. communiceren met de directe omgeving.  
 
Warmtebron Utrecht is voornemens om voor het onderzoeksproject Lean eind 2019 een omgevingsvergunning 
voor de boorlocatie aan te vragen bij EZK. EZK zal hierop wederom de provincie Utrecht om advies vragen. In het 
geval de omgevingsvergunning niet passend is bij het lokale bestemmingsplan zal EZK de betrokken gemeente 
vragen om een verklaring van geen bedenkingen. Na toekenning van een omgevingsvergunning door EZK is het 
mogelijk voor Warmtebron Utrecht om te boren naar aardwarmte. Warmtebron Utrecht verwacht dat het eind 
2020 zover is. 
 
GOUD 
Voor het onderzoeksproject GOUD moet eerst meer inzicht verkregen worden over de potentie van aardwarmte 
uit aardlagen dieper dan 4 km. Van deze diepte is in het verleden geen/te weinig betrouwbare informatie 
verzameld. Hiervoor zijn eerst de resultaten van het SCAN-onderzoek nodig (eind 2019/begin 2020) voordat in dit 
project vervolgstappen gemaakt zullen worden.  
 
Indien er verdere ontwikkelingen zijn zal ik u nader informeren. Meer info over de twee onderzoeksprojecten van 
Warmtebron Utrecht vind u op www.warmtebron.nu  
 
 
 

http://www.warmtebron.nu/

