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Afgifte opsporingsvergunning mogelijke proeflocatie aardwarmte  

Aan Shell Geothermie en ENGIE is door het ministerie van Economische Zaken (EZK) 

medio januari een opsporingsvergunning verleend voor onderzoek in de regio naar 

geothermie, aardwarmte. Dit betekent dat deze bedrijven een onderzoek kunnen starten 

naar mogelijke locaties waar aardwarmte succesvol kan worden gewonnen. De komende 

jaren brengen Shell Geothermie en ENGIE de mogelijkheden voor aardwarmte in de 

ondergrond verder in kaart.   

Vergunning voor onderzoek 

Voor opsporing en winning van warmte dieper dan 500 meter is een vergunning nodig van de 

overheid (ministerie van EZK). De Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) - een dienst van EZK - 

houdt toezicht op de veiligheid voor mens en milieu bij de winning van aardwarmte 

Diverse vergunningen 

Onlangs is er dus een vergunning afgegeven door het ministerie van EZK voor een onderzoek 

naar een geschikte proefboorlocatie. Zodra een locatie gevonden is, wordt door Shell Geothermie 

en ENGIE een vergunning aangevraagd bij het ministerie van EZK voor het mogen boren. De 

winning van aardwarmte vergt daarna nog een volgende vergunning. Vanwege de vele benodigde 

vergunningen gaat het hele traject tenminste drie jaar duren en dat alleen als er ook een geschikte 

proefboorlocatie is gevonden.  

Traject van jaren 

De provincie Zuid-Holland adviseert samen met andere partijen over de vergunning om 

aardwarmte te mogen opsporen én om aardwarmte te mogen winnen. De provincie vraagt advies 

aan de gemeente. Zodra een eventuele winning van de aardwarmte aan de orde is, wordt het 

mogelijk om bezwaar te maken bij de gemeente: de Omgevingswet geeft inwoners de 

mogelijkheid tot inspraak. Inwoners hebben dan alleen inspraak op het bovengrondse gedeelte 

van een aardwarmte-installatie.  

 

Nationale doelstelling  

Nederland heeft zich gecommitteerd aan een drastische beperking van de CO2-uitstoot tot bijna 0 

in 2050. De belangrijkste consequentie hiervan is het gefaseerd stoppen met het gebruik van 

aardgas. Dit betekent dat de warmtevoorziening op een andere manier moet worden 



vormgegeven. De ontwikkeling van alternatieve, duurzame energiebronnen is hiervoor essentieel. 

Aardwarmte, of geothermie, kan daarbij een voorname rol spelen. De gewonnen warmte uit 

geothermie kan geleverd worden aan toekomstige warmtenetten.  In de regio is sprake van een 

groot aanbod aan restwarmte afkomstig uit de industrie van de Rotterdamse haven. Dit kan verder 

aangevuld worden met warmte uit de ondergrond. 
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