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Geachte heer Serbanescu-Kele, 

Op 13 juli jl. ontvingen wij uw vragen omtrent het rapport "Staat van de Sector Geothermie" van het 
Staatstoezicht op de Mijnen (in het vervolg SodM) d.d. 12 juli 2017(zie bijlage). 
In de eerste plaats onze verontschuldiging voor de vertraagde beantwoording in verband met het zomerreces. 

De beantwoording van uw vragen is voor wat betreft het "project geothermie en warmtenet Noordwest, van het 
publieke warmtebedrijf WarmteStad" (in het vervolg WarmteStad) afgestemd met WarmteStad en de gemeente 
Groningen. 

Verder willen wij u graag attenderen op de brief van de minister van Economische Zaken (EZ) d.d. 5 september 
2017, waarin hij onder andere ingaat op het rapport van SodM (zie bijlage). 

Hieronder volgt onze reactie. Wij herhalen de vragen en beantwoorden die. Onderstaande beantwoording moet 
in het licht de meest recente ontwikkelingen (SodM-brief d.d. 27 sept. 2017) worden bezien. 

1. Bent u bekend met het SodM-rapport "De Staat van de sector Geothermie"? 

Ja, wij zijn bekend met het SodM-rapport "De Staat van de sector Geothermie". 

Daarnaast vestigen wij uw aandacht op het advies van SodM d.d. 27 september 2017 aan de minister van EZ 
(zie bijlage). Dit betreft een advies aangaande het verzoek van de gemeente Groningen om de op 1 november 
as. aflopende opsporingsvergunning over te dragen aan een nieuwe rechtspersoon, te weten WarmteStad B.V., 
voor een nieuwe looptijd van 4 jaar. 
SodM adviseert de minister om deze vergunning vooralsnog niet over te dragen gelet op de kanttekeningen van 
SodM ten aanzien van o.a. de huidige projectorganisatie. 
SodM adviseert verder de huidige vergunning, op naam van de gemeente Groningen, tijdelijk te verlengen, 
zodat SodM in staat is de door de gemeente Groningen toegezegde en nog uit te voeren Seismische Risico 
Analyse (SRA) te beoordelen, en na externe consultatie door het Kennisplatform Effecten Mijnbouw (KEM), de 
minister hieromtrent later te adviseren. 
Wij volgen deze zaak nauwlettend en wachten het eindadvies van SodM en de besluitvorming van de minister 
dienaangaande af. 
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Wij nemen kanttekeningen van SodM ten aanzien van veiligheid altijd serieus, zeker in de Groningse situatie. 

2. In dit rapport wordt een aantal zorgen geuit omtrent de veiligheidsrisico's bij het winnen van aardwarmt e 
en "de mate waarin de sector op dit moment risico's herkent, beheerst en/of daartoe in staat is". Deelt u 
deze zorgen? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? 

De benutting van geothermie in zijn algemeenheid vinden we een wenselijke ontwikkeling, maar als absolute 
randvoorwaarde staat voor ons veiligheid voorop bij de realisatie van geothermieprojecten in onze prov incie. 
We zullen dan ook dergelijke projecten in dat licht beschouwen en altijd aandringen op het betrekken van en 
mitigeren van potentiële risico's in het gehele ontwikkelingstraject. Een beschrijving van de risico's van de 
winning van aardwarmte (o.a. door SodM), maar bijvoorbeeld ook door de drinkwaterwinbe drijven (Vewin; nov. 
2016)), achten we van nadrukkelijk belang voor de ontwikkeling van de sector. 

In de provincie Groningen is er één geothermieproject dat wordt ontwikkeld door WarmteStad. Wij blijven 
scherp op een veilige winning van de warmte door WarmteStad en haar aandeelhouders gemeente Groningen 
en Waterbedrijf Groningen. 

3. In het rapport wordt geobserveerd dat wet- en regelgeving niet altijd voldoende wordt nageleefd en er 
een "zwak ontwikkelde veiligheidscultuur" heerst bij "nogal wat Initiatiefnemers". Wat is de mening van 
het College over deze observatie? Speelt dit probleem ook bij Groninger aardwarmteprojecten? Zo ja, 
hoe? Zo nee, waarom niet? 

Ook ons is ter ore gekomen dat wet- en regelgeving in de geothermiesector niet altijd zou worden nageleefd. 
Wij begrijpen dat dat tot zorgen bij de toezichthouder SodM leidt. 

In gebieden met een verhoogd seismisch risico zijn extra voorzorgen noodzakelijk. Bij het geothermieproject 
van WarmteStad zijn of worden deze extra voorzorgen getroffen in de vorm van extra (seismisch) onderzoek en 
het plaatsen van een seismisch monitoringsnetwerk. 

4. In het rapport wordt geobserveerd dat hoewel "het duurzaamheidslabel van geothermieprojecten nogal 
breed wordt uitgedragen" de focus in de praktijk vaak vooral op kostenbesparing ligt, waardoor er 
gebruik wordt gemaakt "van inferieure materialen" of van "onvoldoende deskundig personeel", met alle 
risico's van dien. Wat is de mening van het College over deze observatie? Speelt dit probleem ook bij 
Groninger aardwarmteprojecten? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet? 

De initiatiefnemers in de geothermiesector hebben over het algemeen een kleinere kapitaalkracht dan 
initiatiefnemers in de olie- en gassector. Ook de opbrengsten in geval van een succesvol project zijn kleiner. We 
hebben nadrukkelijk kennis genomen van de conclusies van SodM op dit punt. 

Wij zijn van mening dat er nooit sprake mag zijn van "inferieure materialen" of van "onvoldoende deskundig 
personeel", waardoor mogelijk de veiligheid in het geding zou kunnen komen. Veiligheid gaat voor ons boven de 
focus op kostenbesparing. 

5. In het rapport uit het SodM de zorg dat "milieu- en veiligheidsrisico's onvoldoende worden onderkend" 
en er "nauwelijks beperkingen zijn om geothermie toe te passen waar dan ook in het land", en maakt de 
observatie dat Groningen een gebied is waar sprake is van verhoogd seismisch risico, waardoor er 
mogelijk extra voorzorgen getroffen moeten worden om de veiligheid te garanderen . Deelt het College 
de mening van het SodM? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? 

Wij delen de mening van SodM, zie antwoord 3. 

6. In het rapport van het SodM wordt geconcludeerd dat, in verband met een mogelijke wisselw erking met 
de door de gaswinning veroorzaakte aardbevingen, "gepaste terughoudendheid op zijn plaats is" wat 
betreft geothermische projecten in en om het Groningerveld. Deelt het College deze conclusie? Zo ja, 
hoe vult het College dit in? Zo nee, waarom niet? 

Wij delen de conclusie van SodM, zie antwoord 3. 



7. Is het College het met de SP eens dat veiligheid van Groningers de prioriteit heeft? Zo ja, waarom? Zo 
nee, waarom niet? 

Wij zijn van mening dat de veiligheid van Groningers te allen tijde prioriteit heeft. 

8. Hoe is het College voornemens om de veiligheid van Groningers te garanderen en de risico's die 
mogelijk voortkomen uit de winning van aardwarmte te pareren? 

Ook al hebben wij geen toezichthoudende rol, potentiële risico's hebben onze nadrukkelijke aandacht 

Verder willen wij u graag verwijzen naar de brief d.d. 19 juli 2017 van burgmeester en wethouders van de 
gemeente Groningen aan de raad van Groningen ten aanzien van de inspanningen en onderzoeken die 
WarmteStad heeft gedaan dan wel heeft laten doen (zie bijlage). 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

5edeputewde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 


