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Zienswijze Geothermie Pijnacker-Nootdorp V 
 
Aan:  
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 
Inspraakpunt winningsplan Pijnacker-Nootdorp V, 
Postbus 111, 
9200 Drachten. 
 
Evt. per email: 
m.e.kuiper@minezk.nl 
 
 

Delfgauw, Pijnacker/Nootdorp, xxx december/januari 2021/2022, 
 
L.s., 
 
Wij hebben kennisgenomen van uw publicatie in het huis-aan-huisblad Telstar in de gemeente Pijnacker-Nootdorp op 
2 december 2021. Daarin maakt u de ter inzagelegging van het ontwerp-instemmingsbesluit bekend voor het winning-
plan van de geothermiebron Pijnacker-Nootdorp V en biedt u op een aantal websites inzage in diverse rapporten.  
Als inwoners hechten wij zeer aan onze omgeving, waar wij levensgeluk en geborgenheid ervaren voor onszelf en 
onze naasten. Wij mogen van een winningsvergunning verwachten dat deze daaraan op geen enkele wijze afbreuk 
doet en we moeten erop kunnen vertrouwen dat er tegelijk afdoende recht wordt gedaan aan onze gerechtvaardigde 
belangen qua risico-beheersing-en afdekking, een eerlijke en evenwichtige lokale lusten en lasten balans en ook de 
medezeggenschap over wat er gebeurt met ‘de bronnen van onze gemeenschap’ en onder welke voorwaarden.  
 
Deze zienswijze wordt mede ingegeven door ervaringen uit het verleden (bijv. gaswinning in Groningen, kanaal 
Almelo-De Haandrik, mijnbouw Limburg, zorgen om drinkwaterwingebieden, publicaties over de zorg van SodM over 
de praktijk versus de verwachtingen gebaseerd op theoretische modellen, de 2e Kamer uitspraak “stoppen met de 
injectie van vervuild giftig water in Twente” en leren van het ellendige traject voor de omwonenden in geval van 
schade, etc.) waarin de overheid ook naar de toenmalige maatstaven veelal zorgvuldig heeft gehandeld, maar waar nu 
blijkt achteraf tal van al dan niet onderkende risico’s werkelijkheid zijn geworden. Maar ook waar de omwonenden 
toen geen relevante partij waren bij de besluitvorming en bij de randvoorwaarden. Met als gevolg dat zij nu daar de 
dupe van zijn geworden en zelfs de overheid slechts na langdurige en intensieve procedures aan hen enigermate 
tegemoet wil komen. In al die gevallen onderkennen wij een algemeen patroon van handelwijzen waarbij in ieder 
geval de omwonenden in de kou blijven staan.1 
Daarbij constateren wij dat dit, naast materiële problemen, zeer ten koste gaat van de onbezorgde beleving van de 
leefomgeving en vertrouwen in de overheid en aanleiding geeft tot extra psychische belasting bij omwonenden. 
 
Ons ontbreekt helaas de deskundigheid op het terrein van geavanceerde geothermiemijnbouw volledig en daarom 
kunnen wij ons niet, en al zeker niet voldoende, ons richten op de technisch-inhoudelijke aspecten van het 
winningsplan en/ of op de details van de adviezen van SodM, TNO-AGE, Mijnraad en de Tccb, die ten grondslag liggen 
aan uw ontwerpbesluit. Daarbij realiseren wij ons ten volle dat de wetenschappelijke opvattingen die voor deze 

 
1 In de gang van zaken rond een activiteit in de diepe ondergrond is een algemeen patroon te onderkennen.  

Ondanks de inbreng van vele deskundigen in de procedures voor het, naar beste weten en kunnen operationeel krijgen van een 
boor- en exploitatie-activiteit in de diepe ondergrond, blijken keer op keer zich onvoorziene omstandigheden voor te doen. Die 
komen voort uit enerzijds ontbrekende kennis en wetenschappelijke inzichten en anderzijds uit de detailinformatie over de lokale 
situatie in de (diepe) ondergrond. De risico’s worden daarbij steeds onjuist of onvoldoende ingeschat. De consequenties voor 
exploitant en omwonenden kunnen groot zijn. Ook worden onvoldoende maatregelen getroffen om tijdens de levensduur van een 
project op grond van technologische ontwikkelingen en zich ontwikkelende wetenschappelijke inzichten de risico’s te bewaken, 
nader in kaart te brengen, gedetailleerd te volgen en die structureel te verminderen. 
Verder kunnen er zich verstoringen in de productie voordoen door onvoorziene omstandigheden. Gezien de grote economische 
belangen heeft de exploitant er altijd belang bij om eerst zelf te willen proberen de verstoringen op te heffen. Soms worden deze 
hierdoor niet tijdig gemeld dan wel opgemerkt. Hierbij kunnen zich ook tal van extra en zwaardere problemen voordoen, met een 
grote invloed op de omgeving. Exploitant probeert daarbij de gevolgen af te wentelen op de overheid en samenleving, zo is in 
diverse cases reeds gebleken. 
De omgeving wordt niet of nauwelijks betrokken en ook veel te laat op de hoogte gesteld. Daardoor komen zij pas achteraf in actie, 
maar dan is het leed veelal geschied en de schade meer dan noodzakelijk was. 
Schade voor omwonenden blijkt kennelijk een individueel probleem Los het zelf maar op). Want de  lokale en de nationale 
overheid kijken veelal langdurig weg totdat ze alsnog tot actie worden gedwongen. 
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uitwinning de basis vormen aan voortdurende ontwikkeling onderhevig zijn2.  
Dit mede omdat geothermie-uitwinning in onze omgeving nog nauwelijks berust op jarenlange en brede ervaring.  
De Tcbb geeft zelfs aan dat er nog weinig bekend is over geïnduceerde seismiciteit bij geothermie! 
Experts benutten daarom voornamelijk theoretische modellen die echter geen lokale praktijktoets hebben ondergaan. 
In het advies van Tccb wordt er ook over gesproken dat de theoretische modellen nog steeds verder doorontwikkeld 
worden. Dat betekent voor ons dat ze nog niet mogelijk nog niet goed genoeg of betrouwbaar zijn voor onze situatie. 
Als iemand daar wel een garantie voor durft af te geven en borg staat en kan staan bij fouten achteraf, dan vernemen 
wij dat graag van u en verwachten dat een onlosmakelijk onderdeel vormt van de vergunning-randvoorwaarden 
Het is volgens ons dan ook van eminent belang om, met name voor de aspecten risico’s en onzekerheden, blijvend 
actieve aandacht te behouden en de opgedane kennis, ervaringen en ontwikkelingen behoren zo snel als maar 
mogelijk is te worden verwerkt in technische en andere randvoorwaarden die in of naast de initiële winning 
vergunning aan de houder en/of exploitant worden opgelegd. Wij bevelen tevens aan om partijen zoals Deltares en 
TUDELFT Geothermie via van de belanghebbende partijen onafhankelijke testen met schaalmodellen te laten 
onderzoeken of de theoretische modellen wel voldoende representatief zijn voor de uitwerking onder- en 
bovengronds van de werkelijk enorme zuig- en drukacties (72 bar, max -/- 40 graden Celsius en 180 m3/uur) die in 
onze slappe ondergrond acceptabel worden geacht3, terwijl  die ondergrond al behoorlijk en gevaarlijk zakkende is en 
flink onder zeeniveau ligt. We hebben het in feite over een moerasgebied en met lange heipalen stutten we onze 
huizen en ook andere objecten op een dunne zandlaag eronder. Onzes inziens is het zelfs van nationaal belang om het 
goed te bekijken via serieus schaalmodelonderzoek, want beter en tijdig inzicht is zonder twijfel belangrijk.  Erger 
voorkomen is altijd te prefereren dan genezen achteraf, zo hebben de eerder aangehaalde voorbeelden zoals 
Groningen en Twente, ons in ieder geval en heel indringend geleerd.  
 
Overigens zijn we er wel blij mee dat in het ontwerp-instemmingsbesluit wordt gekozen voor een bedrijfsoptie 4 die 
gericht is op behoud van een lage risico-categorie (SHA), zoals u al door experts werd geadviseerd. Want de aanvrager 
diende een te hoog gegrepen en te risicovol winningsplan in en zag ook te weinig toe op de consequenties daarvan op 
de omgeving. Al dienen wij daarbij wel aan te tekenen dat de marge in de evaluatiescore van de door TNO aanbevolen 
maatregelen niet als erg ruim kan worden betiteld. Dat u van het TNO-advies van een maximale temperatuurafname 
van 40 graden Celsius afwijkt, en dat vervolgens niet hertoetst aan de gevolgen ervan op de evaluatiescore baart ons 
zorgen. Wij verzoeken u dat in ieder geval te corrigeren en die TNO-aanbevelingen onverkort te volgen. 
 
Een punt van groot belang wat wij node missen in het ontwerp-instemmingsbesluit: de menselijk maat! Daaraan 
wordt vrijwel geheel voorbijgegaan in dit overwegend technocratisch opgesteld overheidsdocument. De emotionele 
component, het vertrouwen in de overheid, het creëren en ondersteunen van lokaal draagvlak, de dagelijkse onrust 
en zorgen over de niet door de individuele burger te beïnvloeden gebeurtenissen voor de omwonenden wordt 
volledig uit het oog verloren, zo blijkt bijvoorbeeld al uit de volgende concluderende eindtekst: “ De minister stelt vast 
dat het risico op schade ten gevolge van bodembeweging zeer beperkt5 is, mits de productie van Duijvestijn wordt 
beperkt tot de door SodM en TNO voorgestelde waarden. Een lage seismische dreiging houdt in dat de kans op 
bevingen en de daardoor optredende schade aan bebouwing klein is. Mocht er toch een geïnduceerde aardbeving 
optreden dan is de schade voor het merendeel van kosmetische aard met een kleine kans op lichte constructieve 
schade. De verwachte bodemdaling is gering en leidt naar verwachting niet tot schade aan bebouwing. ”6  

 
2 Illustratief voor ons standpunt is dat in het ter inzage gelegde document is vermeld: ‘Opvallend is wel dat Duijvestijn beschikt over 
een omgevingsvergunning die een hogere injectiedruk toestaat, namelijk 106 bar. Het is de Mijnraad niet duidelijk hoe en onder 
welke voorwaarden ten tijde van het afgeven van deze omgevingsvergunning deze maximale injectiedruk is bepaald. De Mijnraad 
vindt dat een toelichting gecommuniceerd zou moeten worden aan Duijvestijn, maar ook richting omgeving.’   
3 Over de gehele periode van de vergunningsaanvraag gaat het om ruim 55 miljoen m3 water dat strikt gescheiden moet blijven in 
de ondergrond. Dat zijn meer dan 10 Olympische zwembaden per week! Nemen we de putten van Duijvestijn en Ammerlaan danis 
het al meerdere malen meer dan ‘het Twente probleem (her-injectie door de NAM) dat mogelijk nu wordt gestopt op basis van een 
2e Kamermotie. In het rondgepompte water zitten vele agressieve en giftige stoffen en zware metalen. Voorts blijkt er interferentie 
met een naastliggende put te zijn. Het beschouwd gebied waar de geothermiebron haar invloed doet gelden, ligt onder delen van 
twee woonwijken. De winning vindt grotendeels plaats in het groengebied dat regionaal is benoemd als zeer waardevol 
weidevogelgebied (met de een unieke grutto populatie die een stevig verder herstel behoeft) en wat verder ligt het gebied de 
Ackerdijkse Plassen, dat een hoge nationale natuurstatus heeft. 
4 Waaronder: 72 bar max. druk en 35 graden retourwater temperatuur en een debiet van 185m3/uur 
5 Nergens wordt aannemelijk gemaakt waar ‘zeer’ op gebaseerd is. De risicocategorie ‘laag’ geldt voor waarden >0,33. De TNO-

evaluatie leidt tot een score van 0,28. Dat is slechts een beperkte marge, die zeker de toevoeging van het waardeoordeel ‘zeer’ niet 
rechtvaardigt, maar juist aanzet tot verdere identificatie, mitigatie en impact analyse. Dat op een aantal criteria de score ‘beperkt’ 
kan worden gegeven, betekent dus geenszins dat aan het geheel het oordeel ‘zeer beperkt’ kan worden gehangen.  
6 Hier wordt bovendien volledig voorbijgegaan aan een ander probleemveld, namelijk de impact op de natuur en het bodemleven. 
We komen daar iets verderop nog op terug. 
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Een nadere precisering van het risico is in dit stadium blijkbaar niet mogelijk. Maar voor de burger en omwonenden is 
het niet alleen van belang dat de bodemdalingskans klein is, maar ook dat die aantoonbaar zo klein mogelijk wordt 
gemaakt en gehouden door passende maatregelen en adequate monitoring. Dat blijkt nog niet het geval te zijn of in 
het ontwerp-instemmingsbesluit te zijn meegenomen alsnog nader uit te werken en te beoordelen aspect. 
In al het handelen van de overheid is momenteel de term ‘de menselijk maat’; de aandacht voor de persoonlijke 
belangen van de burger, zeer actueel. Bovenstaand tekstdeel uit het ontwerp-instemmingsbesluit gaat hier volledig 
aan voorbij. Dat zou naar onze mening niet meer zo moeten kunnen!  
De omgevingswet heeft als belangrijk (nog in de praktijk binnen te halen) winstpunt een betere en zorgvuldiger 
integratie van alle relevante invalshoeken vanuit het omgevingsbelang. Dat was en is hard nodig! Waarom dat dan, 
om te beginnen, het zelfs vrijwel geheel ontbreekt aan de menselijke component in de overwegingen is voor ons een 
raadsel. Dit zelfs na alle problemen op dit vlak op vele dossiers in onze samenleving en vervolgens: de stellige 
overheidsbelofte om dat nu veel beter te gaan doen! Wij dringen er sterk op aan om in uw afwegingen de persoonlijk 
belang aspecten en de ook emotionele component voor de omwonenden expliciet beargumenteerd mee te wegen en 
deze in ieder geval toe te voegen aan het instemmingbesluit, de vergunning-eisen en na te leven randvoorwaarden 
volgens het instemmingsbesluit.  
 
Op tal van plaatsen wordt bij de risicobeoordeling termen gebruikt als ‘kan niet worden uitgesloten’, ‘naar 
verwachting beperkt’, ‘verwachte’, etc. Juist dit soort beoordelingen pleiten voor niet al te grote stelligheid en 
bovendien voor grote voorzichtigheid in het ongeadresseerd en diffuus laten van de daaruit voortkomende risico’s. 
Met een grensscore van 0,33 in het SHA tussen ‘laag’ en ‘midden’ en een feitelijke score (die u niet nader heeft 
gedefinieerd/vastgesteld/vermeld/ toegelicht) is de eindconclusie dat bij de geothermiebron Pijnacker-Nootdorp V 
naar verwachting sprake is van een ‘laag risico’ theoretisch. Misschien is dat naar de huidige stand van zaken wellicht 
juist, maar voor ons als omwonenden is het geheel niet te overzien en al zeker niet bijster overtuigend. Dat  baart ons 
grote zorgen.  Daarom pleiten wij ervoor om, daar waar sprake is van dergelijke risicobeoordelingen, deze voor de 
leek concreter uit te werken en daarnaast a priori voldoende voorzorgsmaatregelen te treffen die de betreffende 
risico’s zo vroegtijdig mogelijk onderkennen, registreren, mitigeren, en de gevolgen ervan kunnen voorkomen dan wel 
op de meest kort mogelijk termijn structureel kunnen herstellen. En dat zonder daarbij de belangen van de 
omwonenden en de omgeving op een ‘zorgeloze’ leefomgeving uit het oog te verliezen, maar die juist zorgvuldig voor 
ogen houden.  
Concreet vragen wij: een uitgewerkte ontzorgparagraaf in de randvoorwaarden. De historie elders heeft de noodzaak 
daarvan al genoegzaam aangetoond. Tevens vragen wij om een onafhankelijke risico-scenario-analyse van het 
gemiddelde risico en van een worst case voor de lokale inwonerkant te doen opstellen7. 
 
Naast de hierboven vermelde onderwerpen zien wij de volgende punten in ieder geval graag verwerkt in het 
instemmingsbesluit en/of bijbehorende niet-vrijblijvende randvoorwaarden: 
 
1. U bent voornemens een vergunning te verstrekken voor een periode van 35 jaar. Voorts wordt de exploitant de 

verplichting opgelegd jaarlijks een rapportage in te dienen volgens WIMS (Well Integrity Management System). 
Op basis van die jaarlijkse rapportage beoordeelt SodM of en in hoeverre is voldaan aan alle technische 
voorwaarden bij de productievereisten. Wij benadrukken dat het aannemelijk is dat de technologische en 
wetenschappelijke inzichten zich in die lange periode zullen blijven ontwikkelen en gaan ervan uit dat SodM deze 
zal hanteren in haar beoordelingen van de rapportages en adviezen tot bijstelling.  
Wij zien ook de noodzaak in om lokale seismische metingen als een verplicht onderdeel van de vergunning 
afspraken op te nemen (zie het expert-advies aan u uitgebracht). Voorts vragen wij u via metingen door 
Hoogheemraadschap van Delfland en anderen de bodem- en oppervlaktewaterintegriteit te doen bewaken. Ook 
ecologische veranderingen zouden moeten worden mee-beschouwd. Want ook op dat vlak hebben wij en 
anderen zorgen en die zijn via uw rapporten nog onvoldoende weggenomen, omdat vervuiling-risico’s zullen 
blijven en zeker geen nul zijn of worden. In tegendeel zelfs: ze kunnen groeien door de enorme retourstroom, 
waarvan aantal, omvang en risico-eigenschappen ons nog onvoldoende bekend zijn8. Het retourwater zal nu en 

 
7 Met explicitering van uitgangspunten, meegenomen risico-aspecten en ontbrekende risico-aspecten. Zoveel als mogelijk met een 
vertaling daarvan in geld (op basis van benoemde schades). Daarbij niet alleen de directe schades doch ook mogelijke 
vervolgschades. Voorbeeld: er gebeurt toch iets heftigs en dan worden de huizen minder aantrekkelijk en minder waard, zie het 
Groningen effect en ook nabij windturbines. Misschien ontstaat dit probleem zelfs nu al in onze omgeving? Daarbij hebben we het 
nog niet gehad welke gevoelens dit oproept of kan oproepen bij de omgeving betrokkenen. 
Bij dit alles speelt ook altijd mee: wie betaalt het en is dat ook vooraf besproken en voldoende geborgd? 
8 Articulatie van enige risico’s die we nog onvoldoende belicht zien in de stukken: 

- Er kunnen ongewenste en onbeheersbare doorwerkingen van de dieptelozingen naar de grondwaterlaag optreden, met invloeden 
op de kwaliteit van het oppervlaktewater. Dat laatste is een levensbehoefte voor de natuur (planten en bomen, landdieren, vogels, 
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later zeker nooit drinkwaterkwaliteit zijn en het behoudt haar gevaarlijke eigenschappen, zoals giftig en corrosief 
en nog veel meer nadelige kenmerken. Gegeven het nogal open einde karakter van de vergunning voor het 
winningsplan en de te verwachten wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen dient naar onze mening 
deze bijv. iedere 5 jaar de vergunning herijkt te worden, teneinde te kunnen toetsen aan onder meer de 
gerealiseerde gegevens over productie en systeemintegriteit, de voortschrijdende technologie en 
wetenschappelijke inzichten en de omgevingseffecten. En dat op een zodanige wijze dat er redelijkerwijs geen 
schadeclaims door het bedrijf bij de overheid en de gemeenschap (omwonenden én de gemeente) kunnen 
worden neergelegd als een ongewenst bijeffect van de warmtewinning activiteiten. Maar ook dat schadeclaims 
door omwonenden door de exploitant kunnen worden toegekend (zie pt.2 hieronder). 
Als omgeving willen wij op een voor ons begrijpelijke en omvattende wijze, zowel jaarlijks als 5-jaarlijks, op de 
hoogte worden gesteld 9 over: 
a) wordt de uitwinning technisch-operationeel geheel conform de normen en eisen uitgevoerd?  
b) zijn er calamiteiten of andere bijzonderheden geweest en is daar adequaat mee omgegaan door alle partijen?  
c) is het controle- en registratiesysteem compleet en op orde, zowel buiten als binnen de onderneming en 
bestrijkt het de relevante omgeving?  
d) bijzondere aandachtspunten en verbeteringen, ook omgevingsgericht?  
e) wat zijn de toekomstvooruitzichten en risico’s en onzekerheden daarbij? 
f) welke aanvullende maatregelen op basis van deze gegevens acht u noodzakelijk om de veiligheid en belangen 
van onze leefomgeving zeker te stellen en op welke termijn? 
 

2. De onderhavige winning-put is op basis van een tijdelijke vergunning in handen van een Besloten Vennootschap 
met enkele private eigenaren in onze gemeente en elders. Het blijkt onderdeel te zijn van een uitgebreide/ 
complexe B.V.- constructie. Het gestort kapitaal (risicodragend vermogen) is slechts €25.025, - volgens KvK-
gegevens. Of er nu al iets is gereserveerd om externe risico’s te kunnen vergoeden weten wij niet, want er is geen 
enkel zicht noch toezicht op B.V. die ‘handelt in energie’.  
Er dient een eenduidige aansprakelijkheidsregeling vooraf te worden opgesteld, die waar nodig, gaandeweg 
wordt bijgesteld op basis van verkregen inzichten. Dat behelst onder meer: onderbouwde schade-inschattingen a 
priori, gratis expertisesteun aan inwoners om te kunnen beoordelen en hun belangen te borgen (en dat zowel 
‘vooraf en onderweg’), zichtbare en toetsbare schadebedrag-reserveringen met en bij de verantwoordelijke/ 
aansprakelijke partij. In geval van (vermeende) schade dient de omwonende burger of bedrijf zonder ellenlange 
vertragende, lastige en dure procedures ruimhartig schadeloos te worden gesteld. Dat is op dit moment absoluut 
niet zeker en duidelijk voor ons. Wij verwachten dus van u bovenstaande aspecten, waaronder een redelijk 
voorstel voor en opzet van de schadeloosstelling, als verplichte winning-randvoorwaarde meeneemt in de 
verplichtingen die u oplegt aan de exploitant. 
 
Wij denken namelijk dat het voorgaande nog volstrekt onvoldoende geregeld is in het belang van de inwoners. 
Wij stellen daarom voor dat u het belang van het voorgaande bevestigt en ook een termijn aan geeft waarbinnen 

 
insecten, vissen), voor agrarische sector (voor de koeien en gewassen op het veld) en ook in de woon en leefomgeving. Daarbij kan 
tevens (of vooral?) ondergrondse bodemleven worden aangetast. Er blijkt onder de grond vrijwel net zoveel leven te bestaan als 
bovengronds. We zien het zelf niet maar het is er zeker wel en dat zelfs tot op grote diepte (microben). Dat leven is kennelijk 
vrijwel even belangrijk als bovengronds leven en behoort ook rechten te hebben en heeft onze aandacht nodig voor voldoende 
kwaliteit en levenskansen. Onze verduurzaming in brede zin behoort zich namelijk niet uitsluitend te richten op of zich af te spelen 
aan de oppervlakte. Dat is pas het halve werk maar blijft evengoed urgent. Wij hebben de afgelopen eeuw ons aardoppervlak 
ingrijpend veranderd en inmiddels ook al ondergronds. Dat ging en gaat niet altijd goed. 
 Daar zetten we hier nu een lokale slag bovenop met geothermie: we behoren ook daar ook duurzaam mee om te gaan. Wij vragen 
ook aandacht voor de ondergrondse integriteit borging van het leven aldaar. En dat omvat beduidend meer dat een put integriteit 
model die kijkt of al aan de oppervlakte mis is. 
Met grote zuig- en retourdruk worden enorme volumes heet water naar boven gehaald en als lauw water met nog vele nare 
afvalstoffen erin weer terug gespoten in de niet al te harde diepere bodemlagen alhier. Tussen de zuig- en drukmond van een 
aardwarmte doublet treden forse egalisatiestromen op (duizenden zwembaden vol met complexe giftige vloeistof). De uitwerking 
is in een groot gebied (kilometers) en dat van heel diep tot richting/ aan het aardoppervlak. Wat dat de mogelijke consequenties 
van zijn is voor de leek onbegrijpelijke en onbekend. Het is ook niet helder terug te vinden in de stukken. Bovendien: Zijn het alleen 
simulatiemodellen tot nu toe, of zijn er ook al voldoende praktijkproeven geweest die de (lokale) werkelijkheid realistisch 
benaderen en voldoende vertrouwenwekkende zijn? Dat het daarmee volledig aangetoond en volledig verantwoord is en blijft om 
in de huidige opzet van warmte winning in onze slappe ondergrond te doen plaatsvinden?  
Houdt men daarbij ook aantoonbaar en aanvaardbaar rekening met alle belangen en waarden boven en onder de grond van 
mens en natuur voor nu en in de toekomst? 
9 Doel is dat de jaarlijkse rapportage aan SodM en de evaluatie daarvan beschikbaar komt voor de burgers van de gemeente door 

die bijv. op de site van de gemeente te publiceren en bekend te stellen in de huis-aan-huisbladen of dan toegepaste 
publicatiemethoden overeenkomstig de publicatie van de voorliggende ten inzagelegging. 
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er concrete vervolgafspraken met de omwonenden moeten komen over afdoende bedrijfstransparantie en -
waarborgen richting de inwoners voor afdoende invloed. Daaronder verstaan wij onder meer helderheid over het 
maatschappelijk verantwoord ondernemen bij deze maatschappelijk belangrijke geothermieput, afdoende 
exploitatie-inzicht en ook deelname en medezeggenschap. Want het betreft een belangrijke technische ingreep in 
en een belangrijk energieproduct van onze omgeving en dit geldt inclusief haar mogelijke bijwerkingen en andere 
gevolgen.  
Wij zullen dat als naaste inwoners ervaren en ondergaan, nu en in de toekomst, zowel fysiek boven- als 
ondergronds vanuit diverse perceptie-dimensies en economische bijeffecten. Wij achten het niet zo dat de lokale 
glastuinbouw een exclusief recht heeft op de warmtevoordelen uit de gehele ondergrond waarop wij allen hier 
leven. Echter toch schrijft u: ‘de warmtewinning is ten nutte van de glastuinbouw’! 
Wij achten dat elke inwoner in onze gemeente (55.000) in deze gelijke rechten behoort te hebben en er is ook 
geen redelijke reden aan te wijzen die het voordeel uitsluitend toekent aan de lokale glastuinbouw (zijnde een 
beperkt aantal ondernemers 10)  en tegelijk de uitgebreide nadelen (zie ook uw stuk) daarbij achterlaat bij de 
omwonenden en omgeving. Daar behoren wij een open gesprek over te voeren, zonder voorwaarden vooraf qua 
uitkomst, en vervolgens met elkaar tot een aanvaardbare meer evenwichtige oplossing te komen, qua rechten, 
plichten, lusten en lasten. In het volgende punt wordt een eerste aanzet tot een uitwerking daarvan gegeven, die 
echter niet volledig is. 
 

3. Wij vinden het een vereiste bij deze geothermieput en ook bij andere warmteputten in onze gemeente (nu en 
later) dat de gemeente Pijnacker-Nootdorp namens de inwoners een meerderheidsbelang en -zeggenschap in de 
betreffende BV krijgt en dat ook geldt en/of gaat gelden voor andere putten. Want onze belangen beperken zich 
inmiddels niet meer uitsluitend tot de boven-bodem, maar ook door de onder-bodem worden wij (letterlijk) 
geraakt en geroerd en dat mag en behoort niet te zijn zonder onze daadwerkelijke invloed daarop en inbreng 
daarbij, nu en later.  
Op deze wijze ontstaat eenzelfde situatie zoals die bij zonne-energie en windenergie wordt nagestreefd: eerlijke 
participatie van de omwonenden, hetgeen vertrouwen opbouwt en bevestigt. Daarmee houden we zelf mede 
zicht en grip of het beloop van deze mijnbouwactiviteiten onder onze woon- en leefomgeving en of dat op een 
verantwoorde wijze gebeurt. We kunnen tevens de exploitatie- en besturingskenmerken overzien en 
meebepalen:  
a) gaat men daar evenwichtig mee om richting alle doelgroepen?  
b) is/wordt het risico- en schade bewaking aspect goed afgedekt (operationeel en financieel)?   
c) komen de lusten (de mogelijke overwinsten) terecht bij de inwoners die ook de impliciete risico’s van de 
aardwarmtewinning dragen (de lasten)?   
d) worden winstuitkeringen pas mogelijk na afdoende schade risicoreserveringen en is daarbij voorzien in een 
terugvorderclausule bij gebleken tekorten achteraf (een ‘Clawback’-voorwaarde)?  
e) gaan we maatschappelijk verantwoord om met onze duurzame bronnen?  
Aldus worden ook de lusten en lasten eveneens meer in evenwicht gebracht tussen exploitant en de inwoners in 
de omgeving. Want de nu voorliggende winningsvergunning is in haar huidige opzet wel een monopolie-ticket 
voor 35 jaar. Dat gebeurt bij een forse omzet, vrijwel gegarandeerde afzet en gunstige prijzen door duurzame 
energieschaarste, ruime risicosteun door de overheid (de gemeente heeft ook al een financiële en faciliterende 
rol gespeeld bij de totstandkoming van deze geothermie bron-exploratie en -exploitatie). Verder is klaarblijkelijk 
vrijwel alles via vreemd vermogen gefinancierd en dat is kennelijk mogelijk omdat het in de perceptie een 
financier/ financiers tamelijk risicoloze nutsfunctie is die mede steunt op het energieverduurzamingsstreven.  
Een winningsvergunning zonder gedegen randvoorwaarden vooraf, zoals eerder vermeld of geduid, laat de lasten 
(gewis en ongewis) achter bij de inwoners in de omgeving en biedt slechts het selecte groepje aan private 
aandeelhouders bij voorbaat en zonder afdoende bedingen het vooruitzicht op mogelijk zelfs een miljoenenwinst 
onderweg en/of in de eindfase (mogelijke een hoge restwaarde potentie of -claim) en tegelijk veel rechten plus 
invloed in de lokale omgeving voor een zeer lange tijd.  
Dat lijkt ons geen passende gang van zaken. Dat  mede omdat er nu al, en zeker ook later, een duidelijke en grote 
belangenkloof is tussen de exploitant van de geothermiebron en de gemeenschap en die zou ons nog wel eens 
kunnen opbreken. Want ook elders (Twente, Groningen) ging en gaat het behoorlijk mis. Maar ook hier worden 
we nu reeds door de initiatiefnemer volledig in het ongewisse gelaten over de concrete ins en outs van deze 
business en is inbreng en invloed van de omwonenden daarop tot nu toe nihil geweest. Het blijft bij goed 

 
10 Vanuit de optiek van ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen zou het altijd zo moeten zijn dat ondernemers 
aantoonbaar meerwaarde lokaal toevoegen, Dus een positieve balans van lasten en lusten voor de omgeving. Die zien 
we nog niet voldoende tot nu toe. De geothermie warmtewinning mag die balans niet nog verder vestoren maar 
behoort daadwerkelijk en aantoonbaar bij te dragen aan een redelijker evenwicht. Dat is het fundament onder 
draagvlak en acceptatie. Daarom zoveel aandacht hiervoor en nadruk erop in deze zienswijze. 
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georganiseerde excursies aldaar onder het motto: ‘kom in de kas’. Er is een belangrijk verschil te constateren 
tussen het ondernemer-denken vanonder het glas vandaan ten opzichte van de ervaring en beleving erbuiten van 
de omwonenden. De laatsten hebben zich er gevestigd vooral gelet op de lokale leef-kwaliteit kenmerken en de 
hooggewaardeerde omgevingskwaliteiten (bij Omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp ons aller prioriteit nummer 1).  
We hebben, in het begrijpen van elkaar en afstemmen op elkaar dus ook hier nog een forse inhaalslag te maken. 
Gelukkig zijn we het er met elkaar over eens dat verduurzamen hard nodig is. Maar ook dat doel heiligt niet 
automatisch alle middelen. Geothermie zien we in als zeer nuttig en goed bruikbaar, maar dat wel met afdoende 
zekerheden en randvoorwaarden vooraf en zorgvuldig beheerst. En al zeker niet eenzijdig opgelegd. Maar met 
ons bepaald en ook in alle redelijkheid in ons aller voordeel gerealiseerd, onderhouden, bestuurd en verrekend. 
Overigens ziet men ook bij andere verduurzamingsprojecten dat de lokale gemeenschap meer en meer wordt 
betrokken via zeggenschap en krijgt ook rendementsvoordelen. Dat bindt partijen beter bijeen en het borgt de 
belangen van de omwonenden op een passende wijze en bevordert tegelijk een correct gebruik van deze 
natuurlijke hulpbronnen ten bate van die gemeenschap en voorkomt mogelijk verkwisting doordat men bewust 
wordt van en waar mogelijk acteert bij te overmatig en onnodig gebruik door ondernemingen en particulieren 
 

4. Voorts merken wij op dat er naar onze ervaring in het voortraject niet voldoende aandacht is besteed aan 
voorlichting, noch door EZK, noch door de gemeente Pijnacker-Nootdorp, noch door de aanvrager van de 
vergunning zelf. De laatste partij is als initiatiefnemer de eerstverantwoordelijke daarbij en heeft in het 
winningsplan daarover aan EZK gemeld dat hij dat wel al heeft gedaan, zoals via een website. Echter zelfs op die 
site is alleen reclame over het tuinbouwbedrijf Duijvestijn te vinden, maar geen heldere uiteenzetting over het 
winningsplan en wat dat betekent voor de omgeving, noch over dat hij EZK gemeld heeft hoe hij aankijkt tegen de 
lusten en lasten aspecten, in welke zin dan ook.   
De aanvrager Duijvestijn heeft voorts in 2019 een communicatiegedragscode van Geothermie Nederland 
getekend 11, maar houdt zich daar zelf nu al niet aan. Vindt mogelijk dat hij met open dagen excursies naar zijn 
kassen en de geothermische warmteplant zijn taak in deze al voldoende heeft volbracht. 
Samen met het overvragen in het winningsplan is de noodzaak evident dat EZK, en zeker de gemeente Pijnacker-
Nootdorp, zich actiever moeten gaan opstellen op het gebied van het onafhankelijk en afdoende voorlichten en 
het betrekken van de lokale stakeholders bij en van geothermieputten. Echter uit door ons geïnitieerd contact12 

 
11 Gedragscode Omgevingsbetrokkenheid bij Aardwarmteprojecten. 

Heldere communicatie, transparantie en een goede dialoog met de omgeving is van groot belang bij projecten. In het kader 
hiervan worden de volgende principes gehanteerd: 
Algemene principes 
1. Initiatiefnemer informeert en betrekt belanghebbenden tijdig en zo vroeg mogelijk bij de projectontwikkeling. 
2. Initiatiefnemer stemt de informatievoorziening met de omgeving af op de behoefte. 
3. Initiatiefnemer stelt de benodigde informatie ter beschikking, waarbij rekening wordt gehouden met beperkingen vanuit 
bedrijfsvertrouwelijke informatie en aanbestedingsregels. 
4. Participatie kent verschillende niveaus: informeren, betrekken/adviseren en co-creatie/integreren. Per project, per fase en per 
belanghebbende(groep) kan de mate van en soort participatie verschillen. De initiatiefnemer maakt hierin een keuze en stelt hiertoe 
een participatieplan op. 
5. Initiatiefnemer en overheden (bijvoorbeeld rijk, provincie, gemeente en waterschappen) hebben elk hun eigen rollen, taken en 
verantwoordelijkheden in het proces. Initiatiefnemer beschrijft dit in het participatieplan en bespreekt dit met de relevante 
overheden. 
6. Indien er projectwijzigingen en/of inzichten ontstaan zullen belanghebbenden hierover actief worden geïnformeerd. 
7. Initiatiefnemer zorgt ervoor dat vragen en zorgen kunnen worden besproken. Hiertoe stelt de initiatiefnemer een contactpersoon 
beschikbaar. 
Het omgevingsoverleg 
8. Initiatiefnemer stelt per project een omgevingsoverleg beschikbaar. Het omgevingsoverleg is een middel voor de omgeving om 
advies uit te brengen aan de initiatiefnemer. 
9. In het omgevingsoverleg bespreken initiatiefnemer en de omgeving op welke manier de omgeving betrokken zou kunnen worden 
bij een project. Zij spreken over de omgevingseffecten, over welke thema’s wordt gesproken, wat de rollen van betrokken partijen 
zijn, de frequentie van overleg en eventuele andere zaken die betrokkenen in het omgevingsoverleg van belang achten. Mogelijke 
onderwerpen voor het omgevingsoverleg zijn: 
• Keuze voor aardwarmte als energiebron 
• Licht, geluid en transport, gedurende de bouw en tijdens operatie 
• Techniek, veiligheid, risico’s en maatregelen 
• Locatie inrichting en ruimtelijke inpassing 
• Natuur en milieu 
• Mogelijkheden om bij te dragen aan de kwaliteit van de leefomgeving 
• Mogelijke schade en afhandeling 
• Vragen en klachten 
12 Email uitwisseling geweest waaruit dit eenduidig bleek 
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met EZK in december 2021 per e-mail daarover blijkt dat de gemeente Pijnacker-Nootdorp en EZK daar samen nut 
en noodzaak niet van inzagen in de zienswijze fase van deze casus13. Wij zijn van mening dat dit een gemiste kans 
is en dat daarom het ter visie legging traject zou moeten worden verlengd of opgeschort teneinde eerst het 
voorlichtingstraject, op adequate wijze gericht op de vele omwonenden en belangstellenden, alsnog in te halen. 
Want zorgvuldigheid gaat wat ons betreft altijd voor snelheid, zeker als het van groot belang is voor alle inwoners 
en voor de langere termijn geldt.  
 

5. De Tcbb geeft verder aan dat er nog weinig bekend is over geïnduceerde seismiciteit bij geothermie.  
Een aantal betrokken partijen werkt kennelijk op dit moment nog aan een verfijning van de risicoanalyse zoals die 
nu in het protocol wordt voorgeschreven. Om in de toekomst een bruikbare risicoanalyse en een adequate 
afhandeling van schademeldingen mogelijk te maken adviseert de Tcbb continue monitoring van seismicltelt met 
ten minste drie in de nabijheid van de winningslocatie geplaatste versnellingsmeters.  
U constateert daarentegen dat in de regio rondom Duijvestijn geen tektonische of geïnduceerde aardbevingen 
zijn waargenomen en dat u daarom van mening bent dat voor de monitoring van het seismisch risico gebruik kan 
worden gemaakt van het bestaande KNMI-meetnetwerk. U wijst zowel het methodisch argument en als de 
onzekerheidsreductie bij de omwonenden zonder verder argumentatie van de hand. Wij dringen er bij u op aan 
om de exploitant te verplichten gebruik te maken van een meer lokaal opgesteld meetnetwerk zoals Tccb 
adviseert en dat onafhankelijke experts dit eveneens bewaken, analyseren en over rapporteren.  Dat geeft ons als 
omwonenden wat meer gemoedsrust en vertrouwen. Zeker als die gegevens publiekelijk beschikbaar worden 
gesteld, niet alleen op de eigen site van de exploitant maar ook bijvoorbeeld op de site van de gemeente 
 

6. In haar advies geeft TNO aan dat bij de combinatie 185m3, 36°C en 72bar een lage risicoscore in de SHA wordt 
bereikt. TNO voert aan als argumentatie dat het protocol voor de maximale injectieverschildruk adequaat is tot 
een maximaal temperatuurverschil van 40°C tussen het geproduceerde warme water en het terug-geïnjecteerde 
koude water. Toch wijkt u in uw ontwerpbesluit naar onze mening zonder adequate onderbouwing af van deze 
temperatuurgrens. En dat terwijl in de afgelopen productieperiode van ca. 10 jaar deze temperatuurgrens 
kennelijk zelfs niet of nauwelijks onderschreden is. Wij vermijden in deze graag de onnodige extra risico’s die het 
afwijken van het TNO-advies met zich brengt en dringen erop aan uw instemmingsbesluit bij te stellen tot de door 
TNO geadviseerde waarden. 
 

7. SodM adviseert dat Duijvestijn een locatie-specifieke evaluatie van de seismische risico's aanlevert. Ten behoeve 
van de kwaliteit adviseert SodM dit document goed te laten keuren door de Inspecteur-Generaal der Mijnen 
binnen een termijn van zes maanden na het instemmingsbesluit.  
Dat is natuurlijk een onjuiste volgorde. Het aanleveren van specifieke seismische risico’s zal toch zeker moeten 
worden meegewogen in de besluitvorming over het winningsplan. Wij pleiten er dus voor om die locatie-
specifieke evaluatie van de seismische risico’s vóór de besluitvorming beschikbaar komt en meegewogen wordt in 
het instemmingsbesluit! Voorts dat dat document tijdig beschikbaar komt voor de omwonenden.   

 
 
Wij zijn graag bereid het voorgaande nader toe te lichten en vertrouwen erop dat u onze zienswijze zodanig verwerkt 
dat wij als inwoners het vertrouwen krijgen dat geothermie in onze gemeente in ons belang vorm en inhoud krijgt en 
houdt en tevens dat wij daar afdoende bij betrokken zijn en blijven. Omdat wij een der eerste gunningtrajecten 
meemaken is dat zowel voor ons als voor u een leertraject zonder voorbeelden. Dat brengt ons hopelijk nog dichter bij 
elkaar om goed te luisteren, te leren en te overwegen. 
 
 Handtekening 
 
 
Naam,  
Straat, 
Woonplaats,  
E-mailadres 

 
13 De gemeente Pijnacker en Raad hebben er op 23 december het besproken en ze zagen in het nog resterende korte traject tot 13 
december het eigenlijk niet (meer) zitten om aan extra communicatie te doen. Ze rekenden er daarbij voluit op dat ‘De bewoner-
verenigingen dat wel zouden behartigen’. Die zijn natuurlijk wel betrokken en gemotiveerd, maar ze bereiken ook lang niet 
iedereen en voldoende. Het is een raadsel waarom volksvertegenwoordiging en B&W aan de kant blijven staan en afwachten. 
Hopen ze dat EZK alsnog beter in actie komt? Het is inmiddels zo dat de burgers het zo goed en kwaad als mogelijk is maar zelf met 
elkaar organiseren zonder overheidssteun. Wel is er goed contact Wethouder-EZK en een Burgerinitiatief aan het ontstaan voor 

afstemming over nog openstaande (probleem)punten. 


