
College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen
Postbus 610
9700 AP Groningen

Groningen, 13.VII.17

Geacht College,

Onlangs publiceerde het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een rapport met als titel “Staat van 
de sector Geothermie”. In dit rapport uit het SodM onder andere een aantal zorgen over de 
veiligheidsrisico’s van het winnen van aardwarmte. Omdat voor de Socialistische Partij de 
veiligheid voorop dient te staan, hebben wij naar aanleiding van dit rapport een aantal vragen voor 
u.

1. Bent u bekend met het SodM-rapport “De Staat van de sector Geothermie”?
2. In dit rapport wordt een aantal zorgen geuit omtrent de veiligheidsrisico’s bij het winnen van 

aardwarmte 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?

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?

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?

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?

6. In het rapport van het SodM wordt geconcludeerd dat, in verband met een mogelijke 
wisselwerking 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?

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

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?

Uw antwoord op deze vragen zien wij met belangstelling tegemoet.

Namens de fractie van de Socialistische Partij,

Christiaan Serbanescu-Kele


