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Geachte mevrouw Noordenbos

Toelichtinq:
Proefboringen voor Ultra diepe Geothermie in het USP zijn niet door de markt te verzekeren.

Dit wordt nu betaald met publieke financiering.

De volgende vragen heeft u hierover gesteld:

1. Bent u ook van mening dat wij heel voozichtig moeten zijn met publiek geld?

Antwoord
Ja.

2. Kan het college een inschatting geven van de bedragen waarvoor de Provincie risico loopt, als er schade

ontstaat?
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Antwoord
De prov¡ncie is nu betrokken bij het voorbereiden van de ondezoeken naar bodemgeschiktheid voor
geoihermie. ln deze ondezoeksfase is het financiële risico beperkt tot het budget dat wij in de onderzoeken

ðtet<en. Wij hebben nog geen besluiten genomen over financiële participatie aan de bodemondezoeken. Als
wij dit wel ðoen dan zai dit passen binnen het kader en de budgetten van de Eneçieagenda. Als dat niet

mògelijk is, dan zal daarvoor een besluit worden vooçelegd aan PS.
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3. We nemen met publiek geld risico's die de markt niet wil of kan nemen. Vormen we daarmee een onmisbare
schakel in de ontwikkeling van Geothermie in het USP?

Antwoord
De uitkomst van de ondezoeksfase is ongewis en daarom zijn marktpartijen beperkt bereid om te
investeren. Overheidsparticipatie, van ons en ook van het Rijk, de EU en de Europese lnvesteringsbank, is
daarom een onmisbare schakel voor de ontwikkeling van geothermie in heel de provincie Utrecht,
waaronder USP.

4. We horen dat SHEll4erelateerde multinationals gaan investeren in dit project. Hoe zorgen we ervoor dat
de gemeenschap, gezien het risico dat ze nu loopt, straks ook zal gaan delen in de eventuele winst, en
invloed kan behouden als mede eigenaar? Zijn hier afspraken over?

Antwoord
Olie- en gasbedrijven raken steeds meer geÏnteresseerd in het boren en exploiteren van geothermiebronnen
zodra de onderzoeksfase heeft aangetoond dat dit kansrijk is. Dergelijke partijen zijn ook in staat om de
benodigde investeringen voor geothermieboringen op te brengen en binnen het redelijke risico's te dragen.
Wij zijn daartoe als provincie Utrecht niet in staat. Daarom zijn wij vooralsnog niet voomemens om te
investeren in de boor- en exploitatiefase van geothermieprojecten. Hierdoor lopen wij geen grote financiële
risico's en delen wij ook niet in de eventuele winst. Onze rol is vooralsnog beperkt tot de ondezoeksfase
voor geothermie voor zover marktpartijen niet bereid zijn die zelf te financieren.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,

Secretaris,
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