
Bezwaar tegen subsidieverlening aan Warmtebron en motivatie bezwaar:  
 
De provincie geeft aan dat deze projectsubsidie door Warmtebron dient te worden aangewend voor 
de bekostiging van een demonstratieproject met als doel om geothermie goedkoper, veiliger en 
opschaalbaar te maken in zogenoemde white-spots. Ons bezwaar bij de toekenning is het ontbreken 
van concrete prestatie-eisen om het boren naar en winnen van aardwarmte veiliger te maken en 
dientengevolge ook het ontbreken van realisatie-indicatoren voor meer veiligheid om hierover naar 
de provincie te rapporteren. 
 
De noodzaak van meer veiligheid is juist waar de bewoners in de nabijheid van de boorlocaties en 
nabij en boven het winningsgebied het meeste belang bij hebben omdat ze geen Groningen 2 willen 
worden. Ook het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft in diverse publicaties en interviews 
gewezen op de noodzaak van meer veiligheid, omdat de sector waartoe Warmtebron behoort 
volgens het SodM structureel onvoldoende rekening houdt met de veiligheid van mens en milieu en 
aandacht voor meer veiligheid in het bijzonder  noodzakelijk is bij boren in de white-spot gebieden 
met relatief weinig geo-informatie. Het SodM wil ook dat er betere put-ontwerpen komen die 
veiliger zijn om gedurende de gehele levenscyclus van het project, inclusief de nazorgfase die in 
totaal wel 60 jaar kan bestrijken, de vereiste veiligheid kan garanderen. De huidige ontwerpen zijn te 
corrosiegevoelig en leiden regelmatig tot lekkages met onomkeerbare milieuschades.  
 
De provincie had m.i. bij de subsidieverlening moeten aanhaken bij alle gestelde voorwaarden die 
vorig jaar ook zijn ingediend met het advies dat (door provincie en gemeenten) is opgesteld voor het 
verlenen van de opsporingsvergunning door EZK en daarbij ook de adviezen van het SodM moeten 
betrekken. De subsidieverlening is namelijk het enige middel en biedt ook de enige directe 
mogelijkheid voor de provincie om bij Warmtebron af te dwingen dat zij zich concreet aan de 
gestelde voorwaarden zullen houden.  
 
Aan ons bezwaar kan gehoor worden gegeven door deze voorwaarden integraal met daarbij 
opgestelde realisatie-indicatoren voor meer veiligheid en bijbehorende rapportageverplichtingen 
alsnog aan de subsidieverlening te verbinden en daarin ook de adviezen van het SodM mee te 
nemen.  


