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Opsporingsvergunning 

aardwarmte 
 
 
Opsporingsvergunning 
Op 10 oktober 2018 ontving de provincie Utrecht een verzoek van het Ministerie van EZK om in het 
kader van de Mijnbouwwet advies te geven inzake de aanvraag opsporingsvergunning aardwarmte 
Utrecht van ENGIE Energiesolutions B.V. De aanvraag heeft betrekking op grondgebied van de 
gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Woerden en Zeist. De 
provincie Utrecht heeft de betrokken gemeenten om advies gevraagd. 
Het ambtelijk advies is door intensief overleg door de betrokken gemeenten, de waterschappen 
Amstel, Gooi en Vecht /Waternet, Hoogheemraadschap de Stichtste Rijnlanden, de 
drinkwaterbedrijven Vitens en Waternet/Amsterdam en de omgevingsdiensten RUD en ODRU tot 
stand gekomen. Na ontvangst van de reacties op dit advies van bovengenoemde partijen stelt GS het 
definitieve advies vast en biedt het per brief aan aan het Ministerie van EZK. 
 
Aardwarmte 
In de ondergrond zit in alle aardlagen water. Dit water wordt, naarmate je dieper komt, steeds 
warmer. In verschillende aardlagen van de Nederlandse bodem zit voldoende warm water om te 
gebruiken voor (bijvoorbeeld) de verwarming van huizen. Om de warmte uit de grond te halen 
worden twee putten (samen een doublet genoemd) geboord naar een geschikte aardlaag met de 
juiste doorlaatbaarheid van het gesteente. Via de ene put wordt het warme water omhoog gepompt.  
Een warmtewisselaar haalt de warmte eruit zodat deze te gebruiken is. Het afgekoelde water gaat via 
de andere put weer terug in de grond, in dezelfde diepe aardlaag. De gewonnen warmte wordt via 
een warmtenetwerk van buizen geleverd aan woningen, gebouwen, industrie en kassen. Er wordt 
gesproken over ondiepe aardwarmte bij boringen tussen 500 en 1200 meter diepte. Aardwarmte 
afkomstig van aardlagen dieper dan 4 km wordt ultradiepe aardwarmte genoemd en is, door de hoge 
temperatuur, ook geschikt voor elektriciteitsopwekking. In Nederland bestaan al diverse 
aardwarmteprojecten. Zo hebben inmiddels meer dan tien tuinbouwbedrijven een installatie voor het 
verwarmen van hun kassen met aardwarmte.  
De huidige vergunningaanvraag gaat om de laag aardwarmte op 2 tot 5 km diepte.  
 
Over LEAN en GOUD 
De opsporingsvergunning is aangevraagd in het kader van de Utrechtse projecten LEAN en GOUD. 
Het consortium LEAN is een project dat de geschiktheid van de Utrechtse bodem voor aardwarmte 
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onderzoekt op een diepte van ongeveer 3 km. Als het project slaagt, wordt een groot potentieel voor 
aardwarmte blootgelegd, omdat de bovengrondse omstandigheden al uitstekend zijn door de 
aanwezigheid van een groot warmtenet dat nu nog gevoed wordt met aardgas. Initiatiefnemers van 
LEAN zijn: ENGIE, ENECO, Universiteit van Utrecht, TNO, Energie Beheer Nederland, Huisman 
(boorbedrijf), IF Technology (technisch adviesbureau) en Well Engineering Partners (WEP, 
gespecialiseerd ingenieursbureau).  
Het consortium GOUD (Geothermie Oost Utrecht Duurzaam) is in het leven geroepen om de 
mogelijkheden van ultradiepe aardwarmte (op een diepte van ongeveer 5 km) te onderzoeken, zodat 
gebouwen in het gebied van Kantorenpark Rijnsweerd en het Utrecht Science Park voorzien kunnen 
worden van duurzame energie. Initiatiefnemers van GOUD zijn ENGIE en de belangrijkste afnemers 
in dat gebied: Universiteit Utrecht, UMC Utrecht, Hogeschool Utrecht en Kantorenpark Rijnsweerd. 
 
Op dit moment is er in de regio rondom Utrecht nauwelijks informatie beschikbaar over aardwarmte. 
Voor deze twee projecten wordt er nu veel nieuwe informatie verzameld. Als aardwarmte kansrijk is, 
dan kan dat ook voor Stichtse Vecht belangrijke informatie zijn. Aardwarmte kan een belangrijke rol 
spelen als duurzame warmtebron in de energietransitie. Maar er zijn nog heel veel vragen. Naast 
vragen over de geschiktheid van de bodem zijn er ook vragen te beantwoorden over hoe boringen 
naar diepe aardlagen samen gaan met het beschermen van ons drinkwater en onze gebouwen en 
wat de effecten zijn op natuur. 
 
Vergunning 
In het onderzoek van de twee consortia worden gegevens verzameld om een beter beeld te krijgen 
van de potentie van aardwarmte in Utrecht en omstreken. In een opsporingsvergunning wordt 
vastgelegd dat tijdens deze onderzoeken geen andere partijen in het zoekgebied aan de slag mogen 
met aardwarmte.  
Deze vergunningen worden verstrekt door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) 
dat daarbij geadviseerd wordt door onder andere Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). De provincie 
Utrecht heeft in het vergunningentraject een coördinerende adviesrol en heeft in dit kader  
bijeenkomsten georganiseerd met gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven om de 
belangen te inventariseren. 
De opsporingsvergunning is niet voldoende om een (proef-)boring te mogen uitvoeren. Daar is een 
omgevingsvergunning met eventueel een milieueffectrapportage voor nodig. Bij deze vergunning 
wordt onder andere gekeken naar effecten voor het milieu en de ruimtelijke inpassing. Ook deze 
vergunning wordt door het Ministerie van EZK verstrekt. Voor de omgevingsvergunning worden 
gemeenten rechtstreeks geconsulteerd door het ministerie en wordt hen gevraagd om een verklaring 
van geen bedenking (Vvgb) af te geven. 
 
Zoekgebied 
Het zoekgebied is ruim rondom de stad Utrecht gelegd. Het gehele zuidelijk deel van de gemeente 
Stichtse Vecht valt binnen het zoekgebied. Dat betekent dat Maarssenbroek, Maarssen en de 
Molenpolder worden meegenomen. De uiteindelijke keuze voor een proefboring of een definitieve 
boring hangt af van de kansen ondergronds en de kosten om de warmte vanaf de boorlocatie te 
transporteren naar de warmtenetten in Utrecht. Het is zeer onwaarschijnlijk dat midden in de 
bebouwde kom een boring zal plaatsvinden. Maar het buitengebied van Stichtse Vecht en de Bilt ten 
noorden van het warmtenet in Overvecht is wel een kansrijke locatie. Om het warmtenet van Utrecht 
te verduurzamen zullen er meerdere warmtebronnen nodig zijn. Als aardwarmte kansrijk is, dan is de 
kans groot dat in dat gebied een boring naar aardwarmte zal plaatsvinden. 
 
Om die reden heeft de gemeente Stichtse Vecht zich kritisch opgesteld in het advies op de 
vergunningaanvraag. We maken ons grote zorgen over natuur, drinkwaterwinning en het historisch 
erfgoed in onze gemeente. Rondom de drinkwaterwinning in de Bethunepolder ligt een zone om die 
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winning te beschermen. Ook de natuur in dat gebied profiteert van die bescherming. Boringen naar 
aardwarmte passen niet in dat gebied. 
 
  

 
 
 
Advies provincie  
Uiteindelijk heeft de provincie Utrecht de randvoorwaarden voor de opsporingsvergunning zorgvuldig 
en in goed overleg met de betrokken gemeenten en waterschappen opgenomen in haar advies. We 
stemmen dus in met dat advies. Het is nu aan het Ministerie van EZK om te bepalen of die 
randvoorwaarden worden overgenomen. 
 
Ondertussen blijft de gemeente Stichtse Vecht dit proces samen met de betrokken gemeenten wel 
kritisch volgen. We dringen er bij de gemeente Utrecht en de provincie op aan dat we in een vroeg 
worden betrokken bij de vervolgkeuzes, bijvoorbeeld keuzes rondom boorlocaties op ons 
grondgebied. 
 


