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Onderwerp

Schriftelijke vragen PVV over gevolgen stopzetten geothermieproject Groningen
Datum

21 november 2017

Geachte heer Van den Berg,

Ons kenmerk

C2216855/4272922

Bij brief van 2 november 2017, ingekomen op 2 november 2017, heeft u
namens de PVV fractie schriftelijke vragen gesteld.

Uw kenmerk

Contactpersoon

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

J.M. (Jaap) van der Velden
Telefoon

1. Heeft u kennisgenomen van de ontwikkelingen in Groningen en (in hoeverre)
wijken de daar gemelde risico’s af van de risico’s in Noord-Brabant?

(073) 680 87 90

Antwoord: Ja, wij hebben kennis genomen van de ontwikkelingen in Groningen.
Het Groninger gasveld kent zijn eigen problematiek en het is duidelijk dat de
risico’s op bevingen ten gevolge van gaswinning in Brabant onvergelijkbaar zijn
met die in Groningen. Zie bijvoorbeeld de site van het KNMI.

jvdvelden@brabant.nl

2. Is het college nu wel bereid om de geothermieprojecten - tenminste tijdelijk op te schorten tot de veiligheid goed geborgd is? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Nee, wij zijn niet van mening dat de aardwarmteprojecten (tijdelijk)
opgeschort dienen te worden. SodM pleit in Groningen voor voldoende
aandacht voor de veiligheidssituatie. In Brabant besteden we al sinds de "Green
Deal Geothermie Brabant; krachtenbundeling en kennisontwikkeling" (april
2016) extra aandacht aan veiligheid bij geothermie. In de Green Deal is
namelijk overeengekomen dat projecten veilig en verantwoord dienen te worden
uitgevoerd.
Concreet betekent dit onder andere dat we conform de Green Deal vijf
projecten laten uitvoeren door een gespecialiseerd geothermiebedrijf en dus niet
door partijen zonder ervaring op dit gebied, zoals SodM constateert als
belangrijk probleempunt.
In de Green Deal hebben we als belangrijk doel om kennis op te bouwen en
hebben we bovendien in de vorm van Brabant Water een partij in de stuurgroep
die zowel veel kennis heeft van activiteiten in de ondergrond als het publieke
belang van ons drinkwater bewaakt. Hiermee hebben we het door SodM
geconstateerde probleempunt van gebrek aan kennisopbouw ondervangen en
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Bijlage(n)

-

zorgen we ervoor dat we in Brabant de best beschikbare kennis inzetten voor de
uitvoering van geothermie-projecten in Brabant.
Bovendien is Energiebeheer Nederland (EBN) inmiddels toegetreden tot de
Green Deal Geothermie Brabant, waarmee we veel kennis en ervaring uit de
olie en gas wereld binnen boord halen.
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Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

ir. A.M. Burger
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