Verdiepende sessie ‘Geothermie in de gebouwde omgeving’
Donderdag 15 juli 2021 organiseren provincie Zuid-Holland en TNO een
verdiepende sessie over Geothermie in de regio, als vervolg op de
kennisbijeenkomst van 1 juli jl.
De bijeenkomst van 1 juli is afgesloten met tien onderwerpen die aan deelnemers
zijn voorgelegd, met de vraag welke twee onderwerpen hun voorkeur hebben
voor de verdiepende sessie. Vier onderwerpen kregen de meeste stemmen, twee
hiervan worden 15 juli behandeld:
1) Ruimtelijke ordening ondergrond en effecten van mijnbouwactiviteiten
2) Risico voor bovengrond en ondiepe bodem (denk aan milieu, drinkwater)
De andere twee onderwerpen: ‘warmtewet’ en ‘informatievoorziening bestuurders
en omgeving’ komen later dit jaar aan bod.
Genodigden voor deze verdiepende sessie zijn de gemeenten en omgevingsdiensten in de regio ZuidHolland, die ook voor de kennisbijeenkomst van 1 juli jl. uitgenodigd waren.
Door sprekers van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK), Staatstoezicht op de Mijnen
(SodM), TNO-Geomodellering en TNO-AGE (Adviesgroep Economische Zaken) worden de onderwerpen
toegelicht. Aansluitend aan iedere presentatie is er gelegenheid om aanvullende vragen te stellen.

PROGRAMMA:
09.30

Welkom en opening
(John Zegwaard: programma en huishoudelijke mededelingen)

09.35
09.50

Positionering van geothermische doubletten
Mogelijke effecten van geothermie: dreiging en risico’s
(TNO-AGE: Harmen Mijnlieff)

10.05

Mogelijke effecten van geothermie op de kwaliteit van grondwater
(TNO Geomodellering: Jasper Griffioen)

10.20

PAUZE

10.30
10.50

Risicocontouren en de risico’s bovengronds
Lekkages bovengronds en ondergronds
(SodM: Femke Roos en Semjon Krabbendam)

11.05

Risicobeleid ten aanzien van geothermie
(EZK: Pieter Jongerius)

11.20

Geothermie en grondwaterbescherming in de provincie
(provincie Zuid-Holland, Erwin Nijsingh)

11.25

Afsluiting
(John Zegwaard: discussie en aankondiging derde bijeenkomst najaar 2021)

11.30

Einde

SPREKERS
• John Zegwaard
• Harmen Mijnlieff
• Jasper Griffioen
• Femke Roos
• Semjon Krabbendam
• Pieter Jongerius
• Erwin Nijsingh

Research Manager TNO-AGE (voorzitter)
Geoloog, TNO-AGE
Milieugeochemicus, TNO Geomodellering
Senior adviseur Vergunningen, SodM
Senior inspecteur Toezicht, SodM
Senior beleidsadviseur Warmte en Ondergrond, Ministerie EZK
Beleidsmedewerker grond- en drinkwater, provincie Zuid-Holland

ORGANISATIE:
• Erik Kuik (Provincie Zuid-Holland)
• Caja de Vries, Joanne Erkelens (TNO-AGE)

