Amendement
Afwegingscriteria voor het winnen van aardwarmte (2020-500)

Bezinning voor aardwarmtewinning
Zorgvuldigheid en transparantie nodig voor besluitvorming aardwarmte
De gemeenteraad van Nieuwegein, in vergadering bijeen op 28 januari 2021,

Constaterende dat:
• inwoners al enige tijd, waaronder tijdens de inspreekmogelijkheid op 7 januari 2021,
kritische signalen hebben afgegeven over de winning van aardwarmte;
• de gemeenteraad van Nieuwegein op 25 september 2017 de Routekaart
Energieneutraal Nieuwegein 2040 heeft vastgesteld, waarin het stimuleren van het
verduurzamen van het stadswarmtenet een van de speerpunten vormt van de
‘Route Duurzame Warmte’;
• de winning van aardwarmte voor verduurzaming van het stadswarmtenet door de
gemeenteraad als realistische optie wordt gezien om deze verduurzaming te
bereiken;
• de afwegingscriteria voor het winnen van aardwarmte, (2020-500), onvoldoende
duidelijk en transparant zijn, waardoor het onduidelijk is wanneer er in voldoende
mate aan deze criteria wordt voldaan;
• de wethouder de toezegging heeft gedaan dat voor er besluitvorming over locaties
plaatsvindt de gemeenteraad inzicht krijgt in / kan spreken over het schadeprotocol.
Overwegende dat:
• transparant besturen om duidelijkheid vooraf vraagt als het gaat over welke
argumenten (criteria en indicatoren) gehanteerd worden om tot een zorgvuldige
afweging te komen;
• de kaderstellende rol van de raad met zich meebrengt dat afwegingscriteria voor de
winning van aardwarmte generiek gelden en zich niet beperken tot de nu bekende
locaties:;
• Afwegingscriteria alleen met meetbare en realistische indicatoren beoordeeld kunnen
worden;
Besluit:
het voorliggende voorstel van het college (2020-500) betreffende de
afwegingscriteria voor het winnen van aardwarmte te vervangen door:

DE NIEUWEGEINSE

KIES

VOOR
DOEN

1. tenminste als afwegingscriteria voor de winning van aardwarmte voor het
grondgebied van Nieuwegein, of met effect op Nieuwegein, te gebruiken:
a. veiligheid
b. duurzaamheid
c. maatschappelijke aanvaardbaarheid
d. ruimtelijke kwaliteit
e. functionaliteit locatie
f. vergunningen proces
g. inrichting boorlocatie
h. lokale betrokkenheid boren en testen
i. lokale betrokkenheid in winningsfase
j. opruimplicht
k. verandering van kosten voor de stadsverwarming voor inwoners
2. het college op te dragen om met de resultaten van bewonersbijeenkomsten en de
Avonden van de Raad op 7 en 14 januari 2021 als basis, samen met de stad,
professionals en de gemeenteraad voor ieder van de criteria te komen tot één of meer
meetbare en realistische indicatoren en waarbij de onderlinge samenhang en
prioriteitstelling van die criteria eenduidig is benoemd.
3. De geactualiseerde set van criteria en indicatoren ter besluitvorming aan de raad
voor te leggen.

4. De bovengenoemde afwegingscriteria, met de dan vastgestelde indicatoren, bij ieder
vervolgbesluit, waaronder die betreffende een samenwerkingsovereenkomst (SOK),
toe te passen.
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