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Evaluatie werkconferentie geothermie Utrecht 29 november 2017 
Notitie tbv Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond 
Martin Klapwijk (gemeente Utrecht), Paul Oude Boerrigter (provincie Utrecht) en Astrid Slegers (UP) 
15 januari 2018 
 
 

1. Inleiding en doel van de evaluatie 
Op 29 november 2017 is de Werkconferentie ‘Geothermie in de gebouwde omgeving’ voor de regio 
Utrecht gehouden. Gemeente Utrecht en provincie Utrecht organiseerden samen deze 
werkconferentie. 
 
Het Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond heeft steun aan de werkconferentie 
gegeven door mee te denken in de voorbereiding en een financiële bijdrage in de 
voorbereidingskosten te verstrekken. Het uitvoeringsprogramma steunt hiermee partijen die zich 
actief inzetten om een goede balans tussen beschermen en benutten van de ondergrond te 
bewerkstelligen.  
 

2. Beschrijving proces totstandkoming Werkconferentie 
In de provincie Utrecht is geen werkende geothermiebron. Bovendien is de geologische informatie 
beperkt en de interpretatie van die beperkte informatie leidde tot voor enkele jaren geleden tot de 
conclusie dat er geen relevante geothermische potentie was. Door nadere analyse van de 
beschikbare data en door ervaringen elders werd duidelijk dat er wellicht wel potentie is en dat dit 
verder onderzocht moet worden. 
 
Gemeente Utrecht en provincie Utrecht werken al jaren samen op het gebied van de 
energietransitie. In 2016 werden in de Utrechtse Bodemenergie Agenda 2016-2018 ‘Meer energie uit 
de bodem’ de gezamenlijke trajecten van gemeente en provincie geschetst. De bestuurlijke 
afstemming wordt ondersteund door een ambtelijk team van gemeente en provincie dat 
tweewekelijks bijeen komt. Daarbij is een rolverdeling afgesproken, waarin de provincie zich vooral 
richt op kennisontwikkeling en lobby en de gemeente op het betrekken van stakeholders en 
omgeving.  
Vanuit dit team worden thans twee Utrechtse geothermie-initiatieven ondersteund. Het initiatief 
LEAN wordt gedragen door een consortium bestaande uit TNO (initiatiefnemer), ENGIE, Eneco, EBN, 
enkele adviesbureaus en een boorbedrijf en heeft tot doel de toepassing van conventionele 
geothermie in Utrecht te onderzoeken. In het project GOUD participeren asr, UMC, UU, HU en 
Stichting Kantorenpark Rijnsweerd; dit project verkent de mogelijkheden voor de toepassing van 
ultradiepe geothermie ten behoeve van de gebouwen in Rijnsweerd en Uithof/USP.  
 
Om de ontwikkelingen van het nieuwe fenomeen geothermie te kunnen delen werd een 
werkconferentie een geschikt middel geacht. De gemeente heeft hiervoor het voortouw genomen en 
de provincie is intensief betrokken geweest. Voor de daadwerkelijke organisatie is bureau 
OverMorgen ingeschakeld. 
 
Het doel van de werkconferentie was om de verschillende niveaus van kennis over geothermie van 
de stakeholders in beeld te brengen, het gesprek te faciliteren ter versterking van een regionaal 
netwerk rond dit thema en de stakeholders te informeren over de lopende initiatieven. 
 
De doelgroep waar we op gefocust hebben tijdens deze bijeenkomst zijn (professioneel) betrokkenen 
die regelmatig in contact komen met energievraagstukken en geothermie, maar geen experts zijn op 
dit gebied. Ministeries, gemeenten, maatschappelijke organisaties, grote warmtevragers, 
kennisaanbieders en warmteaanbieders uit de regio waren uitgenodigd.  
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3. Programma van de werkconferentie 

De werkconferentie duurde 5 uur en startte in de ochtend. De opzet was als volgt: 
 
1. Plenaire aftrap; 

 Opening door de dagvoorzitter (Gerwin Hop van bureau Overmorgen); 
 Presentatie over doel, nut en noodzaak van Geothermie in gebouwde omgeving (door 

Sander de Jong van EBN); 
 Live peilen van meningen met tool Mentimeter; 
 Welkom door gedeputeerde Van den Berg en wethouder Van Hooidonk via een interview 

door Gerwin Hop; 
 Interview lopende initiatieven GOUD en LEAN met Hans Veldkamp - TNO, Rob Mathlener - 

GOUD en Harold Koekkoek - Eneco.  
2. Vijf Workshops (over de potentie van geothermie in NL en UT, het aardgasvrij maken van de 

gebouwde omgeving, de businesscase en financiering van geothermie, het betrekken van de 
omgeving en de beheersing van de risico’s) waarvan deelnemers er twee konden volgen; 

3. Plenaire terugkoppeling; 
 Live peilen van meningen met tool Mentimeter; 
 Reactie en discussie met Mara Eck-van der Sluijs van DAGO, de branche voor bedrijven die 

werken als geothermische operator.  
4. Informeel napraten (lunch). 
 
 

4. Evaluatie werkconferentie 
 
4.1 Doel 
Het doel van de werkconferentie met focus op kennis was om het regionaal netwerk rond dit thema 
te versterken ter voorbereiding op het maatschappelijk debat. 
 
Conclusie is dat het kennisniveau van aanwezigen zeer divers was en dat er nog alle ruimte is voor 
kennisontwikkeling. De ontwikkeling en toepassing van geothermie verkeert nog in een pioniersfase; 
betrokken stakeholders zijn vooralsnog zich op het onderwerp aan het oriënteren en op verdieping 
van kennis en informatie uit . Vooralsnog kent de sector nog weinig specialisten. 
 
4.2 Doelgroep 
In totaal waren er 90 deelnemers, die een breed palet vormden van zowel vertegenwoordigers van 
overheden, maatschappelijke partijen, burgervertegenwoordigers en kennisinstituten. 
Deze deelnemers waren als onderdeel van een groep van 230 personen persoonlijk uitgenodigd. 
Deze lijst met genodigden was tot stand gekomen uit informatie van gemeente en provincie over 
betrokkenen bij de energietransitie. Hieraan was vooraf gegaan een actorenanalyse waarbij de 
relevante partijen werden geïdentificeerd en de wederzijdse belangen in kaart zijn gebracht. 
Conclusie is dat met deze lijst van 90 deelnemers nu een meer specifieke groep geïnteresseerden op 
het thema geothermie is geïdentificeerd. Dit is zeer behulpzaam bij vervolgacties om tot een 
regionaal netwerk te komen. In de groep van deelnemers constateerden wij een brede spreiding: 
bedrijven werkzaam in de energiesector, adviesbureaus, milieuorganisaties, vertegenwoordigers van 
overheidsorganisatie op rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau,  tot aan vertegenwoordigers van 
bewonersorganisaties. 
 
Door een voorbereiding van de werkconferentie en ook van de warmteagenda door gemeente en 
provincie Utrecht werd een gezamenlijke boodschap ontwikkeld. Tijdens de Werkconferentie is 
uitgestraald dat Utrecht aan het begin staat van de ontdekking en eventuele ontwikkeling van 
geothermie en dat daar nog het nodige onderzoek voor nodig is. Het is daarom goed dat deze 
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Werkconferentie in een vroeg stadium is gehouden, zodat alle betrokken partijen in een vroegtijdig 
stadium worden betrokken en ook de brede maatschappelijke discussie over geothermie kan worden 
gevoerd. 
 
Conclusie is dat voor deze eerste werkconferentie het prima was om een diverse groep bijeen te 
hebben, zo was het immers ook bedoeld. Er werd volop gebruik gemaakt van de lunchafsluiting voor 
kennismaking tussen deelnemers. 
 
Voor een vervolg (verdere informatievoorziening via bijvoorbeeld een volgende bijeenkomst of een 
nieuwsbrief) kan er nagedacht worden over een verdere differentiatie van de doelgroep, om zo 
verschillen in belangstelling en kennisniveau meer recht te doen. Hierbij kan worden gedacht aan: 

 Bestuurders en burger(vertegenwoordiger)s: focus op brede energietransitie en op effecten 
van technieken als geothermie in de omgeving; 

 Professionals die warmte- en energietransitieprojecten realiseren: focus op business-cases 
en omgevingsmanagement; 

 Deskundigen/kennisleveranciers: ontwikkeling van kennis en methoden om geothermie veilig 
te ontsluiten. 

 
4.3 Inhoud werkconferentie 
In de presentaties en interviews werd kennis goed gedeeld en vragen werden beantwoord. Zowel 
gedeputeerde als wethouder en de betrokkenen van Staatstoezicht op de Mijnen brachten een open 
en genuanceerd verhaal. Duidelijk werd dat beiden een heel goed overzicht over de materie hebben 
en bovendien elkaar goed kennen en aanvullen. In hun bijdragen werd aangegeven dat de mogelijke 
bijdrage van geothermie aan de energietransitie als zeer belangrijk te onderzoeken wordt genoemd, 
maar onder de voorwaarde dat dit veilig en verantwoord kan gebeuren. Door de recente 
rapportages/adviezen van SodM (Staat van de Sector juli 2017 en advies over aardwarmtewinning 
Groningen, najaar 2017) kon hier goed op worden ingegaan door SodM zelf maar ook door 
aanwezigen. 
 
Tijdens de workshops van 45 minuten was volop gelegenheid voor interactie met de aanwezigen. 
Lastig was dat daardoor het inhoudelijke verhaal van de workshopleider niet altijd geheel tot recht 
kwam. De inhoudelijke workshops waren niet bedoeld om inhoudelijk al goed ingevoerden nog meer 
gedetailleerde informatie te verschaffen. Voor specialisten was het daardoor meer een kwestie van 
kennis brengen dan van halen, maar dit was dus ook een van de doelen van de conferentie. 
 
Na de conferentie is uit de mondelinge terugkoppeling naar aanwezigen van gemeente en provincie 
waardering geuit voor het moment en inhoud van het programma. 
 
4.4 Communicatie en publiciteit 
Voor de deelnemers is de volgende informatie verstrekt: 

 Uitnodiging op naam met globale informatie 

 Na aanmelding: een uitgebreide flyer per email met links naar achtergrondverhalen 

 Na afloop mail met link naar sheets en achtergrondverhalen: 
http://overmorgen.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=da404fe3d5644cf998f
0c7948baeb25d 

 
Tijdens de werkconferentie bleek het gebruik van de Mentimeter geschikt om juist de verschillen in 
kennisniveaus en de aandachtspunten van de aanwezigen te kunnen tonen voor een ieder. Bij de 
plenaire behandeling kon daar door de dagvoorzitter goed op worden ingespeeld. 
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Bij voorbaat was niet het doel om veel publiciteit rond de werkconferentie te creëren gezien de focus 
op kennisuitwisseling met (professioneel) betrokken partijen. In (social) media blijkt er rond de 
Werkconferentie op zeer beperkte schaal aandacht geweest. 
Kort na de werkconferentie is er wel publiciteit geweest naar aanleiding van besluiten van gemeente 
en provincie om een financiële ondersteuning voor project LEAN te geven. 
 

Utrecht gaat mogelijkheden 

aardwarmte onderzoeken 

 
 

Tot dusver is weinig bekend over de 

samenstelling van de aardlagen van 

Utrecht. De onderzoekers maken eerst 

een analyse van bestaande gegevens van 

de ondergrond. Als die veelbelovend is, 

wordt een proefboring gedaan. Als deze 

proefboring aantoont dat het winnen van 

aardwarmte veilig en verantwoord kan, 

vragen de partijen toestemming aan het 

Rijk om over te gaan tot exploiteren van 

de warmte. In dat geval kunnen per 

installatie ruim drieduizend woningen 

van duurzame warmte worden voorzien. 

Mocht dit onderzoek niet leiden tot een 

aardwarmte-project dan is de opgedane – 

openbare – kennis waardevol. Half maart 

wordt bekend of de subsidie toegekend 

wordt en dit project doorgang kan 

vinden. 

 
Bron: Utrecht.Nieuws.nl 
 

 
Boring naar aardwarmte in het Westlandse 
kassengebied. © Thierry Schut  

Utrecht wil diep de aarde in om  

35.000 huizen te verwarmen 

In Utrecht start volgend jaar een onderzoek naar 

de vraag of er in en rond de stad op een veilige 

manier aardwarmte uit de grond gehaald kan 

worden. Als dat zonder gevaar voor aardbevingen 

of vervuiling van het drinkwater kan, moet in 

2020 de eerste aardwarmtecentrale worden 

gebouwd om zo’n 2.500 huizen te verwarmen. 

Bron: Algemeen Dagblad 

 
4.5 Organisatie 
Door de professionaliteit en inzet van OverMorgen en van het betrokken team van gemeente 
Utrecht is de werkconferentie op rolletjes verlopen. Zaken waren goed georganiseerd, de ruimte was 
op orde, er was een gastvrij onthaal voor deelnemers en het geheel ademde een professionele maar 
toch ook intieme sfeer uit. 

https://www.ad.nl/utrecht/utrecht-wil-diep-de-aarde-in-om-br-35-000-huizen-te-verwarmen-br~aeff6e45/116362557/
https://www.ad.nl/utrecht/utrecht-wil-diep-de-aarde-in-om-br-35-000-huizen-te-verwarmen-br~aeff6e45/116362557/
https://www.ad.nl/utrecht/utrecht-wil-diep-de-aarde-in-om-br-35-000-huizen-te-verwarmen-br~aeff6e45/116362557/
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Het programma was gevarieerd. De interviews op het podium werden ontspannen geleid door de 
dagvoorzitter. Het feit dat hij inhoudelijk deskundig is, had duidelijke meerwaarde voor deze 
conferentie, waarin ook de balans moest worden gezocht om alle deelnemers goed te kunnen 
bedienen. 
 

5. Vervolg: verder bouwen aan het netwerk 
Tijdens de Werkconferentie is aangegeven dat dit het startpunt is van het bouwen aan een regionaal 
netwerk geothermie. Dat netwerk is enerzijds gericht op kennisdeling (zorgen dat maatschappelijke 
partijen in de regio geïnformeerd zijn over de eigenschappen en mogelijkheden van geothermie) en 
anderzijds op maatschappelijk draagvlak en politieke afstemming. 
 
5.1 Rol van overheden 
Door aanwezigen werd in meerderheid ook behoefte gevoeld om aan deze conferentie een vervolg 
te geven en te bouwen aan een regionaal netwerk. Deze behoefte sluit ook aan bij de conclusie om 
te werken aan regionale kennisontwikkeling en -deling, in het rapport ‘Kansen en knelpunten 
geothermie in stedelijk en landelijk gebied’, FPP-management, december 2017. 
In de samenwerking tussen gemeente en provincie ligt het voortouw voor het ontwikkelen en 
onderhouden van het regionale netwerk bij de provincie, zo is afgesproken. 
Voor gemeente en provincie is duidelijk dat vanuit de rijksoverheid en nationale 
partijen/kennisinstituten (als EBN, TNO, SodM) het beste de feitelijke informatie over geothermie 
kan worden gebracht. Bronnen als www.hoewerktaardwarmte.nl zijn daarvoor een goede steun. De 
gemeente ziet haar rol veel meer in het betrekken van stakeholders en bewoners bij deze nieuwe 
ontwikkeling, op stedelijk niveau, maar zeker ook daar waar concrete (boor-)locaties in beeld komen 
en projecten worden gerealiseerd.  
 
5.2 Inhoudelijke verdieping 
Genoemde thema’s voor inhoudelijke verdieping waren: elektriciteitsopwekking; bereidheid om te 
investeren van warmteleverancier; ondiepe geothermie; investering van overheid; aanleg nieuwe 
warmtenetten; mogelijkheden om afname te garanderen als publieke partij; uitzicht op ontwikkeling 
de komende jaren; relatie met Europese stimulering voor geothermie projecten; hoe je 
omwonenden vanaf het begin betrekt; WKO; wat moet SodM echt weten aan professionalisering; 
omgevingsmanagement door overheid; lage temperatuur; geothermie operators; relatie omvang 
bron en omvang afzet; waar in Utrecht zijn warmtenetten kansrijk; communicatie en beeldvorming; 
rol van decentrale overheid in geothermie; wie pakt de regie op maatschappelijke discussie UDG.  
 
5.3 Mijlpalen 
In 2018 zijn er een aantal mijlpalen van landelijke en regionale ontwikkelingen en deze kunnen als 
kapstok worden gebruikt voor onze activiteiten in het verder informeren en verbinden van 
maatschappelijke partijen, overheden en kennisinstituten in de regio over geothermie. 
Deze mijlpalen zijn: 

 Beleidsbrief geothermie en Rijks Structuurvisie Ondergrond (SVO); 

 Ontwikkeling nationaal UDG-programma en rol van GOUD daarin; 

 Ontwikkeling onderzoek LEAN; 

 Gemeenteraadsverkiezingen en opvolging; 

 Ontwikkelingen Bodemenergieagenda en voorbereiding Omgevingswet bij gemeenten en 
provincie. 
Voor het betrekken van de doelgroepen wordt gedacht aan een  nieuwsbrief en 2e 
Werkconferentie. Dit zal de komende tijd verder uitgewerkt worden. 
 

5.4 Organisatie 
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Bij gemeente en provincie is het zaak om het team van betrokkenen voldoende stabiel te houden om 
de ontwikkelingen in dit werkveld goed te blijven volgen en om ook een stabiele bijdrage aan het 
regionaal netwerk rond geothermie te blijven leveren. Hiervoor is simpelweg nodig dat er ruimte is 
voor ambtelijk medewerkers om zich hiermee bezig te houden. Een van de grote succesfactoren van 
de samenwerking tussen gemeente Utrecht en provincie is het feit dat bestuurders en ambtelijk 
medewerkers gewoon tijd willen en kunnen steken in dit dossier. 
 

5.5 Tot slot 
De werkconferentie heeft ons in contact gebracht met een breder netwerk van deskundigen en 
geïnteresseerden in geothermie. Voor de komende periode zien wij het als onze taak het netwerk 
verder te voeden en benutten om onze gezamenlijke doelstelling te bereiken. Bij de benutting van 
bodemenergie staan de transitie naar een duurzame energievoorziening in combinatie met het 
duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van de ondergrond als gezamenlijke opgaven centraal. 
 
 
 
 


