Kanttekeningen bij het ‘Position Paper: Drinkwater en aardwarmte gaan goed samen’ van Geothermie Nederland.
In december 2021 heeft de Nieuwegeinse gemeenteraad het Afwegingskader Aardwarmte vastgesteld, maar niet voordat 2 stevige amendementen op het gebied van
veiligheid van inwoners en zorgvuldige bescherming van grond- en drinkwater aangenomen werden.
Door onderzoek naar aardbevingsrisico naar voren te halen kunnen gemeente en bewoners de risico’s beoordelen vóórdat met een voorgestelde boorlocatie wordt ingestemd. Daarnaast vraagt het afwegingskader om uitgebreide monitoring tijdens de
uitvoering om schade aan grond- en drinkwater te beperken. Met deze aanpassingen
zal een nieuwe initiatiefnemer goed beslagen ten ijs moet komen.
Ik weet niet of het aan de timing ligt, maar dat Geothermie Nederland – een lobbyorganisatie van de energiereuzen - juist nu met een ‘position paper’ komt, is na het
succes van de bewoners, niet voor niks. Ze willen alles doen om u weer te slapen te
leggen: “We hebben het allemaal voor elkaar en er is niets aan de hand!”
In de inleiding van dit ‘position paper’ wordt er hoog opgegeven van de voordelen van
Aardwarmte en totaal niet onderbouwde rendementen. Alleen al in Nieuwegein werden 7 doubletten1 voorzien en dat met allerlei slagen om de arm over de haalbaarheid, de hoeveelheid woningen die ermee verwarmt kunnen worden en de duur dat er
warmte uit de diepe ondergrond onttrokken zou kunnen worden. Maar 65% van de
bebouwde omgeving verwarmen? Een simpel rekensommetje (65% van 8 miljoen woningen / 5.000 woningen per doublet = 1.040 doubletten, en dat nog afgezien de
35% voor de glastuinbouw) geeft een onwaarschijnlijk risicovol scenario. Een schothagel dat een zeef van onze ondergrond maakt.
Vervolgens wil Geothermie Nederland ons doen geloven dat er in 15 jaar aardwarmte
geen sprake is geweest van grond- of drinkwatervervuiling. Dat er in 2019 bij het Trias-project in het Westland - waar bij het instorten van een boorput enorme hoeveelheden boorvloeistoffen in de bodem zijn terechtkomen - geen verontreiniging van het
grondwater zou zijn opgetreden. Hardnekkig de andere kant op kijken is ook een methode. Gelukkig hebben de bewoners van Nieuwegein de gemeenteraad eerder al uitgebreid geïnformeerd over projecten waar het wel mis ging!
Wat we wel weten is dat met veel geweld afsluitende lagen in de diepe ondergrond
zijn/worden doorboord. Dat de technieken om deze doorboringen weer goed af te
dichten (rondom de boorbuis) regelmatig falen. Wat we ook weten is dat er chemicaliën nodig zijn om de doorlatendheid van de diepe lagen waar het warme water doorheen gepompt moet worden te verhogen. Steeds als we op dit soort “chemische fracking” wijzen wordt de terminologie veranderd.
Met het soort plaatjes als op pagina 2 van dit ‘position paper’ wordt gesuggereerd dat
we veel informatie hebben over de ondergrond. Maar zoveel data als er over Zuid-Holland verzameld is, is er voor Nieuwegein en omgeving niet. En Nieuwegein is niet de
enige blinde vlek op de kaart van Nederland. In de loop der tijd komt er meer data
beschikbaar en elke keer komt er voor de aardwarmte meer ongunstige informatie.
Ook laat het schematische plaatje bekende details en problemen weg. Het geeft de
indruk van van elkaar geïsoleerde bellen drinkwater. Er worden verticale lijnen getrok1

Een doublet: 1 onttrekkingsput en 1 injectieput, goed voor 5 a 6.000 woningen.

ken alsof je steriel door een afsluitende laag kunt boren (en recht naar beneden). Alsof er geen verstoring optreedt bij het doorboren van een bestaande bodemverontreiniging.
Op pagina 3 gaat het verder met het ondergraven van de bescherming van de ondergrond. Provincies die voor boringsvrije zones kiezen worden geadviseerd om hun besluit op later moment te herzien. Met verwijzing naar ‘industriestandaard duurzaam
putontwerp voor aardwarmteputten’ wordt gesuggereerd dat door de strenge eisen en
het toezicht SodM we ons vooral geen zorgen hoeven maken.
Maar zo’n industriestandaard werkt niet zonder onafhankelijk toezicht. Het SodM heeft
als toezichthouder nogal eens de plank misgeslagen en zich te vaak gebogen naar de
wensen van de mijnbouwsector, het kabinet of het ministerie van Economische Zaken
en Klimaat. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft daar enkele jaren geleden al
kritiek over geuit. En ook de Rekenkamer, de Ombudsman en de provincies Zuid-Holland, Drenthe en Overijssel vinden dat het SodM te gemakkelijk vergunningen voor
mijnbouwprojecten afgeeft en daarbij veel te weinig oog heeft voor de risico’s.
In deze tijden waarin de overheid de burger helaas ten diepste wantrouwt geeft het
geen pas om op deze manier risico’s buiten beeld te houden. Juist nu zou een open
communicatie over alle potentiële risico’s en de wijze waarop burgers in deze projecten betrokken moeten worden meer toepasselijk zijn. Niet als een peuter betuttelen
en in slaap sussen maar volwassen betrekken.
Het is duidelijk dat Geothermie Nederland vooral aan de kant van aardwarmtewinning
staat en bereid is om de burger daarvoor te passeren. Gediskwalificeerd als serieuze
gesprekspartner.
Geothermie Nederland zou voor een zorgvuldige uitvoering, monitoring en toezicht op
aardwarmte en transparantie over de problemen moeten pleiten om als serieuze partner met overheden en burgers aan tafel te kunnen zitten.
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