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Betreft: opsporingsvergunning aardwarmte

Geachte raadsleden ,

Medio vorig jaar en ook al eerder hebben wij u ge-l-nformeerd over de aanvraag van Shell Geothermie
B.V. (hierna Shell) en ENGIE Energy Solutions B.V. (hierna ENGIE) voor een opsporingsvergunning
aardwarmte. Zoals u wellicht weet, is het Ministerie van Economische Zaken (i.c. Directie Warmte en
Ondergrond) verantwoordelijk voor de afhandeling van deze aanvraag en is Staatstoezicht op de Mijnen
de toezichthouder. Het college van Ridderkerk alsmede het dagelijks bestuur van de betrokken
waterschappen en het drinkwaterleidingbedrijf zijn door Gedeputeerde Staten bij dit proces betrokken .

Op 20 januari 2021 zijn wij in kennis gesteld door het Ministerie van Economische Zaken dat de
opsporingsvergunning voor aardwarmte voor de regio Rotterdam verleend is aan ENGIE (als
hoofdopdrachtnemer). De gemeente Ridderkerk is onderdeel van dit gebied. In deze brief lichten wij toe
wat dit voor onze gemeente betekent; de vergunning kent op dit moment nog geen concrete uitwerking
omdat dit pas in een latere fase aan bod komt,

Het opsporingsgebied
ENGIE (en Shell) hebben een opsporingsvergunning verkregen voor de regio Rotterdam. Daartoe
behoren de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Hoeksche Waard, Maassluis, Nissewaard,
Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Zwijndrecht.

Geothermie
Geothermie is lokale duurzame warmte uit de (onder)grond voor verwarming van woningen, kantoren,
kassen en industrie. Het van nature aanwezige warme water wordt uit de ondergrond opgepompt en
nadat de warmte (midden-temperatuur warmte) eruit is gehaald weer teruggepompt. Er wordt dus geen
materiaal weggehaald uit de ondergrond. De gewonnen warmte uit geothermie kan worden geleverd aan
toekomstige warmtenetten ten behoeve van de warmtevoorziening van bijvoorbeeld woningen.
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De vergunning
De nu verleende vergunning houdt in dat ENGIE en Shell op zoek gaan naar geschikte plekken binnen
het zoekgebied. Daarvoor krijgen ze in totaal een periode van drie jaar. In en rond het aangevraagde
gebied liggen al een aantal olie- en gasvelden van de NAM. ENGIE en Shell moeten in contact treden
met de NAM omdat er geen interferentie mag plaatsvinden met deze bronnen.

Op basis van deze vergunning mag er overigens dus nog niet worden 'gewonnen’. De vergunning is puur
bedoeld om specifieke plekken op te sporen waar winning in de toekomst mogelijk is. Voor de winning
van aardwarmte op die specifieke plekken volgen dan nog weer nieuwe vergunningen. Zo ver is het nog
niet. Een uiteindelijk 'winningsplan’ dient altijd door het Ministerie van Economische Zaken goedgekeurd
te worden in dat latere stadium. Op voorhand willen wij u aangeven dat bij het in een latere fase
daadwerkelijk winnen van geothermie in ons land te allen tijde uitvoerige onderzoeken plaatsvinden,
zoals seismische risico-analyses, voordat een vergunning voor de winning door het Rijk wordt afgegeven

Betrokkenheid gemeenteraad
U heeft op dit moment voor dit dossier geen formele bevoegdheid. De informatievoorziening is er nu op
gericht om u te voorzien van de juiste informatie zodat u wel weet hoe het traject verder verloopt.
Uiteraard houden wij u op de hoogte op het moment dat ENGIE en Shell in een latere fase informatie
hebben over mogelijke winningslocaties en zeker als dat op ons grondgebied betrekking heeft,

Meer informatie
Voor meer informatie verwijzen wij u ook naar het met ENGIE en Shell afgestemde persbericht en naar
de officiële bekendmaking vanuit het Ministerie van Economische Zaken

Wij vertrouwen erop u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de burgemeester

mw. A. Attema f. p ,
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