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Inhoud mededeling 

 

Geachte leden van de raad, 

 

In april 2020 is door Shell en D4 een aanvraag voor een opsporingsvergunning voor 

geothermie ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ook is Firan 
gekomen met een marktinitiatief voor de ontwikkeling van een open warmtenet. 
 

De gemeente Hillegom valt binnen het gebied van de opsporingsvergunning voor 

geothermie van Shell en D4 en is in de verkenning van Firan naar de mogelijkheden van 

een open warmtenet aangehaakt. Voor Hillegom is de mogelijkheid van warmte uit 

geothermie echter niet een ontwikkeling die in de komende jaren al gebruikt zal gaan 

worden, aangezien Hillegom verder verwijderd ligt van potentiële geothermische 

warmtebronnen.  

 

 

De gemeenten Noordwijk, Katwijk en Teylingen hebben een uitgebreide raadsbrief 

opgesteld, die als bijlage bij deze brief is gevoegd zodat u ook op de hoogte bent van 

deze informatie. Na de zomer wordt u verder geïnformeerd over de consequenties die 

deze ontwikkeling heeft voor de gemeente Hillegom specifiek.  
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Geachte leden van de gemeenteraad,

 

Medio 2019 hebben de gemeente Katwijk en Noordwijk gezamenlijk opdracht gegeven voor een nader 

bureauonderzoek naar de potentie van geothermie. Immers, uit eerdere algemene studies kon worden 

opgemaakt dat er potentie voor geothermie in onze gemeente aanwezig is. 

De resultaten van het onderzoek bevestigden deze positieve verwachting. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat 

er kansrijke mogelijkheden voor geothermie zijn.  

 

De bodemlaag die in onder meer het Westland wordt aangewend voor geothermieprojecten is ook hier 

aanwezig en zo lijkt het ook winbaar. De temperatuur in deze laag is lager dan in het Westland, maar naar 

verwachting hoog genoeg om onder andere woningen mee te kunnen verwarmen. Daarnaast werd 

geconcludeerd dat er ook voor omliggende gemeenten potentie is voor geothermie. 

 

Gelet op vorenstaande past het dan ook dat medio april van dit jaar de gemeenten: Hillegom, Katwijk , Lisse, 

Noordwijk en Teylingen zijn geïnformeerd over een initiatief voor de ontwikkeling van een open en publiek 

warmtenet alsmede verdergaand onderzoek naar de potentie van geothermie  in onze regio. Het initiatief gaat 

uit van een start aan de oostkant van Noordwijk, ter hoogte van de Leeweg. De uiteindelijke ambitie is om 

door middel van het koppelen van lokale warmtenetten, waarbij ook wordt gedacht aan uitwisseling van 

restwarmte en geothermie met de Greenport Aalsmeer, op te schalen naar een ‘Warmterotonde Rijnland’. De 

initiatiefnemende partijen in willekeurige volgorde zijn: Shell, D4 en Firan.  

 

Na de bekendmaking van de plannen hebben initiatiefnemers D4 en Shell gezamenlijk een aanvraag voor een 

aardwarmte opsporingsvergunning ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarnaast 

zal onderzoek worden uitgevoerd naar de omvang van de warmtevraag: de potentiele afnemers.  

 

Enkele weken geleden zijn de betrokken gemeenten door Firan benaderd met het voorstel om, in een 

projectstructuur, te werken aan de verkenning voor een mogelijke samenwerking om het project in de 

komende jaren daadwerkelijk mogelijk te maken. Het voornemen van de initiatiefnemers is om daartoe na de 

zomer een intentieovereenkomst met de betrokken gemeenten te sluiten.  

 

Hoewel het gebruik van aardwarmte niet nieuw is, is er ook nog geen sprake van routine. Daarom hebben alle 

betrokken partijen nog vragen van uiteenlopende aard. Hierbij staat vast dat sommige vragen nu nog niet 

(goed) zijn te beantwoorden bijvoorbeeld omdat wet- en regelgeving nog niet is aangepast op de uitvoering 

van de energietransitie. Dit geldt ook voor onderdelen van de winning van geothermie en de aanleg van 

warmtenetwerken. Om die reden is er in deze fase dan ook sprake van een vrijblijvende verkenning naar de 

mogelijkheden. Gelet op het grote belang en impact van de energietransitie alsmede de rol die geothermie 

daarin mogelijk kan spelen, leek het ons juist om uw raad in een vroeg stadium te informeren over deze 

ontwikkeling. Dat geldt uiteraard ook voor het vervolg in de komende jaren wanneer er concrete stappen 

worden gezet.  
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Zoals aangegeven zijn er nog onderzoeken uit te voeren en vragen te beantwoorden. En hoogstwaarschijnlijk 

zal het aantal vragen stijgen naarmate in de komende periode de kennis toeneemt. Dat is inherent aan het 

proces van de energietransitie waarvoor geen blauwdruk beschikbaar is. Voor de goede orde treft u 

onderstaand –en dat is zeker niet uitputtend- een aantal vragen en antwoorden aan die een beeld schetsen van 

de betrokken partijen en het proces dat wordt voorzien  ten aanzien van het initiatief voor de winning van 

geothermie in onze gemeente.  

 

Vragen en antwoorden:  

 

Vraag: Wie zijn de initiatiefnemende partijen Shell, D4 en Firan en welke relatie hebben zij met elkaar?  

 

Antwoord: De initiatiefnemers hebben zichzelf als volgt geïntroduceerd:  

 

 De geothermie activiteiten van Shell zijn gericht op het ontwikkelen en exploiteren van 

aardwarmteprojecten op een manier die bijdraagt aan groei en het volwassen worden van deze 

techniek en sector.  
 Firan is een dochter van netwerkbedrijf Alliander en is gericht op het ontwikkelen en exploiteren van 

open en publieke warmte-infrastructuren om verschillende duurzame warmteproducenten en – 

leveranciers te bedienen en de warmtetransitie te versnellen.  

 D4 is een projectontwikkelaar in de energietransitie en gericht op het initiëren, ontwikkelen en 

financieren van onder meer duurzame energiehubs op basis van complementaire technieken.   

 

Er is sprake van twee gescheiden projecten: het Aardwarmteproject waarvan Shell trekker is en het 

Warmtenetproject waarvan Firan trekker is. D4 faciliteert beide projecten en verzorgt de afstemming tussen 

beide projecten. Over en weer is er geen sprake van commerciële belangen in de respectievelijke projecten 

waardoor het warmtenet echt onafhankelijk is . 

 

Initiatiefnemers willen samen, mogelijk met andere geïnteresseerde partijen, werken aan de ontwikkeling van 

aardwarmte en een regionaal warmtenet. Hierin vullen de initiatiefnemers elkaar goed aan, nemen ze eigen 

risico en zijn gericht op de lange termijn. 

 

Vraag: Welke gemeenten zijn in deze fase betrokken? 

 

Antwoord: De opsporingsvergunning wordt aangevraagd voor een gebied dat ligt in de gemeenten Katwijk, 

Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Lisse, Leiden, Leiderdorp, Hillegom, Kaag en Braassem en 

Haarlemmermeer. Voor de vraagontwikkeling zijn de initiatiefnemers in gesprek met de Duin en Bollenstreek 

en is ook Holland Rijnland vertegenwoordigd.  

 

Vraag: Op hoofdlijnen. Wat gaan de initiatiefnemers onderzoeken? 

 

Antwoord: Voor het succesvol ontwikkelen van een duurzaam warmtesysteem met in eerste instantie 

aardwarmte als basisbron zijn drie onderzoekselementen cruciaal:  

 

1. Een geschikte ondergrond, waar met een redelijke zekerheid aardwarmte aan te boren en te winnen  is; 

het temperatuurniveau en de hoeveelheid warmte zijn goed in te schatten.  

2. Warmte-klanten of bedrijven die serieus geïnteresseerd zijn in het afnemen van duurzame warmte, 

waarbij de temperatuur, het volume en het tijdstip van aanvang van warmtelevering past bij de 

ontwikkeling van de aardwarmtebronnen. 

3. Een warmte-infrastructuur die warmtevraag en -aanbod bij elkaar brengt. Die voorziet in het 

aankoppelen van lokale warmtebronnen en de warmtelevering garandeert door aansluiting van piek - 

en back-up voorzieningen. 

 

Ten aanzien van deze elementen zijn onderstaande eerste stappen gezet: 

 

1. Geologisch onderzoek laat een aardwarmte potentieel van ruim 200  Megawatt thermische energie 

(hierna: MWth) zien. In een eerste fase kan zo’n 30-60 MWth hiervan ontwikkeld worden met twee 

tot vier aardwarmte doubletten, waarmee ca. 15.000 – 30.000 woningen verwarmd zouden kunnen 

worden.  

2. De warmtevraag in Holland Rijnland is in de Regionale Energie Strategie in kaart gebracht. Naast de 

havenwarmte uit Rotterdam, blijft er ten noorden van Leiden grote behoefte bestaan aan duurzame 

warmtebronnen (30 – 60 MWth) zoals aardwarmte. In de Greenport Aalsmeer i s eenzelfde conclusie 
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getrokken. De huidige beschikbare duurzame warmtebronnen zijn niet toereikend. Er is een 

warmtevraag van ruim 200 MWth. 

3. Een eerste verkenning van een warmte-infrastructuur laat een reëel toekomstbeeld van een open  

warmterotonde zien. Deze groeit mee met de warmtevraag en -aanbod en biedt ruimte aan ‘invoeding’ 

van warmte die lokaal beschikbaar komt. De ontwikkeling zou kunnen starten met een 

aardwarmtelocatie ten oosten van Noordwijk. De aardwarmtebron zou hiervandaan verbonden kunnen 

worden met de warmtevraag in de kernen Noordwijk, Katwijk aan Zee en Voorhout. Daarnaast wordt 

in Greenport Aalsmeer onderzocht of lokale restwarmte vanuit de glastuinbouw verbonden kan 

worden met warmtevraag in de glastuinbouwsector en gebouwde omgeving. Via die infrastructuur 

kan later aardwarmte geleverd worden aan Greenport Aalsmeer.  
 

Vraag: Is er een planning bekend?   

 

Antwoord: Ja, deze concept planning is gebaseerd op vier fasen in het project, te weten: de Verkennende fase, 

de Ontwikkelfase, de Realisatiefase en vervolgens de Exploitatiefase. In de laatste fase is het warmtenet 

operationeel en vindt de eerste levering aan klanten plaats. Deze fase heeft een doorlopend karakter met onder 

meer de uitbreiding van het netwerk in de regio.   

 

 
 

 

Vraag: Verkennen de gemeenten met alle drie de initiatiefnemers de mogelijkheden?   

 

Antwoord: Neen, de verkenning van het warmtenetwerk waarbij de gemeenten direct betrokken zijn vindt 

plaats met Firan. Alhoewel er ook informele gesprekken worden gevoerd met de andere partijen, concentreert 

de verkenning zich op een ‘open en publiek warmtenetwerk binnen delen van de regio Holland Rijnland en 

deels ook daarbuiten’. Zoals blijkt uit de beantwoording hiervoor beschikt elke partij over een bepaalde 

expertise. Firan beschikt over de expertise benodigd voor de realisatie en exploitatie van een warmtenetwerk. 

Wellicht ten overvloede de combinatie van alle expertises is benodigd om het gehele project te kunnen laten 

slagen van de winning van geothermie tot aan de levering hiervan in  de woningen en bedrijven. In de 

gesprekken met Firan is ook expliciet ruimte voor aansluiting van andere bronnen voor duurzame warmte en 

meerdere leveranciers.  

 

Vraag: Hoe ziet het proces van deze verkenning eruit?  

 

Antwoord: De verkennende fase wordt binnen de afsprakenset van een nog op te stellen intentieovereenkomst 

uitgevoerd. Deze fase duurt naar verwachting één jaar en heeft een vrijblijvend karakter voor elk van de 

partijen en wordt beëindigd als gevolg van een ‘go–no go’ keuzemoment. Hierbij twee opties: het project 

blijkt niet levensvatbaar hetgeen inhoudt het van rechtswege beëindigen van de intentieovereenkomst of het 

project blijkt wel levensvatbaar waarna de intentieovereenkomst wordt opgevolgd door een dan op te stellen 

samenwerkingsovereenkomst.  

 

Vraag: Initiatiefnemers Shell en D4 hebben een aanvraag voor een opsporingsvergunning ingediend bij het 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat  (EZK). Wat houdt dat precies in en worden de gemeenten ook 

betrokken bij de beoordeling van de aanvraag?   

 

Antwoord: EZK neemt deze aanvraag in behandeling en beoordeelt deze op grond van de Mijnbouwwet. 

Hierin zijn de technische en financiële mogelijkheden van de aanvrager en aspecten als doelmatigheid en 

veiligheid van belang. De aanvraag wordt ter advisering voorgelegd aan onder andere TNO, Staatstoezicht op 

de Mijnen (SodM) en de Provincies Zuid-Holland en Noord-Holland. De provincie betrekt hierbij de 

betreffende gemeenten, het waterschap en in dit geval ook het waterleidingbedrijf.  

Volgens de Mijnbouwwet wordt onder opsporen verstaan het onderzoek doen naar de aanwezigheid van 

aardwarmte. Het winnen van aardwarmte valt niet onder de opsporingsvergunnin g. 
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Vraag: Er zijn nog twee andere aanvragen ingediend voor een opsporingsvergunning voor een deels 

overlappend gebied. Hoe verhouden deze aanvragen zich tot elkaar en in het bijzonder tot de aanvraag  van 

Shell Geothermie en D4? 

 

Antwoord: Het betreft twee aanvragen: ‘Leiden 2’ en ‘Leiden 3’. ‘Leiden 2’ is gelegen in  de gemeenten 

Leiden, Teylingen, Kaag en Braassem en Leiderdorp. ‘Leiden 3’ ligt onder de gemeenten Katwijk, Noordwijk, 

Teylingen, Oegstgeest en Leiden. Beiden richten zich op warmtelevering binnen het betreffende aanvraag 

gebied. EZK beoordeelt de verschillende aanvragen afzonderlijk. Indien een keuze moet worden gemaakt 

tussen de aanvragen, dan is het belang van doelmatig opsporen en winnen van aardwarmte doorslaggevend.  

Desalniettemin heeft EZK de aanvragers met elkaar in contact  gebracht om mogelijkheden voor samenwerking 

of splitsing van aanvragen te verkennen.  

 

Vraag: Is er een relatie tussen het initiatief en de Transitievisies Warmte van de gemeenten en de Regionale 

Energie Strategie (RES)?  

 

Antwoord: Ja, er is een relatie met beide beleidsdocumenten. De ontwikkeling van aardwarmte leidt tot de 

beschikbaarheid van grote duurzame warmtebronnen (10 – 15 MWth per bron). Om de eerste bron te 

ontwikkelen is er ook grote warmtevraag nodig (5.000 – 7.500 woning equivalenten) waaraan het warmte kan 

leveren. De RES beschrijft de beschikbare warmtebronnen en de bovengemeentelijke warmte -infrastructuur. 

In de Transitievisies Warmte maken de gemeenten keuzes voor wijken waar een warmtenet de 

voorkeurstechniek is om aardgasvrij te worden en keuzes in welke volgorde deze starten. In de Transitievisies 

Warmte worden de snelheid en omvang van de ontwikkeling van de warmtevraag bepaald. Voor beide 

beleidsdocumenten én het initiatief geldt dat deze elkaar versterken als er kennis en informatie wordt gedeeld.  

 

 

Vraag: Hoe wordt de gemeenteraad betrokken bij deze ontwikkeling?    

 

Antwoord: Gelet op het grote belang van dit onderwerp voor de uitvoering van de energietransitie binnen 

onze gemeente, zal ons college u periodiek op de hoogte houden van de voortgang. Dit houdt in bij  elk 

voorgenomen besluit waarbij de gemeente verplichtingen aangaat  of waarbij (strategische) keuzen moeten 

worden gemaakt.  

 

Vraag: Er zijn toch nog veel meer vragen? 

 

Antwoord: Dat klopt. De komende periode zal de gemeente zich verdiepen en laten adviseren op aspecten 

zoals bijvoorbeeld de rollen van de betrokken overheden, aanbesteding van het warmtenetwerk, de kosten voor 

de consument (woonlastenneutraliteit), financiële deelname van de gemeente, maar ook communicatie en 

participatie. En zoals aangegeven bij de beantwoording van de vraag hiervoor is het voor een aantal van deze 

vraagstukken van belang om met uw raad van gedachten te wisselen over de dan te maken  (strategische) 

keuzen.  

 

Hoogachtend, 

 

Burgemeester en wethouders van Noordwijk,  

De secretaris, De burgemeester, 

 

 

C. Hof Mw. W.J.A. Verkleij  

 


