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Toezichtssignaal integriteit geothermieputten 25 maart 2020

Geachte heer Kockelkoren,
Dank voor uw brief van 25 maart 2020 (kenmerk 20064390) waarin u een
toezichtssignaal geeft over de putintegriteit van de huidige geothermieputten in
Nederland.
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Bijlage(n)

In uw brief geeft u naar aanleiding van toezichtrapportages een viertal punten
mee ter verbetering van de toekomstige putintegriteit van geothermieputten in
Nederland.
Momenteel is er op verschillende manieren aandacht voor putintegriteit bij
geothermie. In het tijdelijk beleidskader dat gepubliceerd is op 14 november 2019
zijn – mede naar aanleiding van gesprekken met uw organisatie – aanvullende
eisen opgenomen met betrekking tot de integriteit van geothermieputten. Deze
komen overeen met de in uw toezichtssignaal genoemde punten.
Dezelfde punten zijn opgenomen in de door mijn ministerie voorgenomen
wijziging van de mijnbouwwet en -regelgeving ten behoeve van geothermie. Dit
wetsvoorstel wordt binnenkort aan de Tweede Kamer aangeboden en zal naar
waarschijnlijkheid medio 2021 in werking treden. Tot die tijd voorziet het tijdelijk
beleidskader in aanvullende aandacht voor de integriteit bij geothermieputten.
Naast de verdere uitwerking in de wet en regelgeving werkt de geothermiesector
momenteel aan een zogeheten leidraad putontwerp waarin – onder toeziend oog
van het ministerie van EZK en SodM – de meest recente wet- en regelgeving en
de toekomstige voorschriften worden verwerkt in een standaard voor
putontwerpen. Op deze manier vult de geothermiesector haar
verantwoordelijkheid in op het gebied van duurzame en integere geothermie
putten.
In het licht van bovenstaande zie ik momenteel geen aanleiding om verdere
maatregelen te treffen. Het tijdelijk beleidskader, en de aangescherpte
regelgeving vanaf 2021, zal in combinatie met de leidraad putontwerp naar mijn
idee tot betere putontwerpen leiden. De door ons gewenste verbeteringen in de
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kwaliteit zien we inmiddels ook al terug in nieuwe, onder het tijdelijk
beleidskader, ingediende putontwerpen.
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Met vriendelijke groet,

Directeur Warmte en Ondergrond

Pagina 2 van 2

