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Geachte mevrouw Noordenbos

Toelichtinq:
Naar aanleiding van de statenbrief voortgang aardwarmte en de beantwoording van technische vragen, ter

informatie toegezonden in Cie MME op 8 oktober jl. heeft mevrouw T. Noordenbos van de SP-fractie vragen

gesteld aan Gedeputeerde Staten over geothermie. Hieronder hebben wij onze beantwoording aan de vragen

toegevoegd.

1. Gedeputeerde zegt in de beantwoording van mijn vragen dat er huidig vastgesteld beleid is in de

provincie Utrecht waarin staat dat PS geen invloed kan uitoefenen op het verdere traject van

vergunningverlening voor Ultra diepe Geothemie in onze provincie. Kunt u mij vertellen waar dit staat?

Antwoord:
U* urarg heeft vermoedelijk betrekking op de volgende passage in de ambtelijke beantwoording: "Het

gezamenlijk advies wordt door GS vastgesteld en verstuurd aan de minister van EZK en ter

iennisgeving doorgestuurd aan PS. Ook bij de omgevingsvergunning ligt de besluitvorming bij GS en

worden pS geinformeerd. Dit komt omdat de adviezen zijn gebaseerd op het huidige vastgestelde

beleid". Wij lichten dit onderdeel nader toe'

Het bestaand beleid en regels die relevant zijn voor de advisering door de provincie zijn door PS

vastgesteld en beschreven in o.a. de PRS, PRV, het Bodem, Water en Milieuplan en de Provinciale

Milieu Verordening. Dit beleid vormt het kader voor de advisering over vergunningverlening voor

Ultradiepe Geothermie door Gedeputeerde Staten. De uiteindelijke vergunningverlening zelf (voor

opsporingsvergunningen en omgevingsvergunningen voor aardwarmteprojecten) gebeurt door de

minister vanEZK. Dit is vastgelegd in de Mijnbouwwet. ln de Mijnbouwwet is verder opgenomen dat

wij het college van burgemeester en wethouders van de gemeenten en het dagelijks bestuur van de

waterschappen van het gebied waarop de aanvraag betrekking heeft betrekken bij het advies.
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Het advies aan de minister zal aandachtspunten bevatten en voorschriften in de vergunning in verband

met lokale en/of regionale belangen (o.a. natuur, drinkwater, waterveiligheid, cultuurhistorie en

archeologie).

2. U geefr aan dat gemeenteraadsleden en provinciale staten ook geen informatietraject gaan doorlopen

over het komen tot een advies voor de opsporingsvergunning en het afgeven van de

omgevingsvergunning voor ultradiepe boring in onze grond. U zegtzell hierover, dat het voor GS de

eerste keer is dat een mijnbouwvergunning aangevraagd wordt. Dat lijkt ons een extra reden om de

volksvertegenwoordiging bij deze spannende gebeurtenis aan boord te houden. Waarom wilt u het

liever zonder ons regelen?

3.

Hoogachtend,
Gedeputeerde staten van Utrecht,

Voorzitter,

Secretaris,

-t

Antwoord:
Het is niet onze intentie om het'zonder u te regelen'. Wij willen en zullen u graag zo zorgvuldig en

volledp mogelijk informeren over (Ultradiepe) Geothermie en alles wat daarbij kan komen kijken aan

kansen voor de energietransitie en mogelijke risico's voor grond- en drinkwater en andere provinciale

belangen, als ook de wijze waarop deze risico's zullen worden gemitigeerd en beheerst.

ls het mogelijk dat wij spoedig als PS over de gang van zaken een gesprek met de betrokken

waterschappen krijgen?

Antwoord:
D" *atrt"ch"ppen zijn goed betrokken in het adviestraject. Dat is ook vastgelegd in de Mijnbouwwet.

Wij stellen voor om de waterschappen, samen met andere betrokkenen, uit te nodigen bij een

bijeenkomst waarin we u informeren.

2
PROVINCIE.UTRECHT.NL 11766




