Donderdag 20 januari 2022, 10.00 – 12.00 uur
PROGRAMMA
10.00 - 10.10

Opening door John Zegwaard (dagvoorzitter)

10.10 - 10.40

1-Wat speelt er in Nederland?
In gesprek met EZK en SodM behandelen we de rollen, verantwoordelijkheden en de
informatievoorziening met procedures. We zijn nieuwsgierig naar wat er goed gaat èn wat er beter
kan, wat er landelijk speelt. En naar hoe wanneer en waar informatie beschikbaar is (en welke).

10.40 - 11.10

2-Geothermie projecten; voorbeelden uit de praktijk 1.
Aan tafel zitten gemeente Den Haag, DCMR Milieudienst, Wayland Energy en Hydreco Geomec.
We zoomen in op de geothermieprojecten waar zij bij betrokken zijn. Wat is ieders rol en
rolverdeling als het gaat om het informeren van de omgeving. Wie zorgt en is verantwoordelijk
voor goede informatievoorziening en wanneer? Hoe (en wanneer) worden inwoners /
omwonenden geïnformeerd, en hoe (en wanneer) betrek en informeer je een bestuurder?

11.10 - 11.15

Pauze

11.15 - 11.50

3-Verkenning informatievoorziening naar burgers en bestuurders vanuit verschillende rollen,
‘petten’ en verantwoordelijkheden.
Alle gesprekspartners worden uitgenodigd voor een gesprek over de vindbaarheid van relevante
informatie, over hoe deze informatie bij een inwoner komt en wordt ontvangen. Hoe draagt
iedereen, vanuit de eigen rol, bij aan (goede) informatievoorziening? Zijn er bijvoorbeeld
momenten van ‘warm contact’? Informeren, kennis delen, burgerparticipatie en draagvlak creëren
zijn termen die voor dit onderwerp veel gebruikt worden. Centraal (rode draad) is echter de
(toenemende) behoefte en vraag van gemeenten, provincie en inwoners. Tijdens dit gesprek zal
ook de vraag of zij eerder informatie kunnen krijgen, en vervolgens delen, worden behandeld.
Tenslotte gaat het erom hoe we er voor kunnen zorgen dat 1) decentrale overheden en inwoners
zich niet overvallen voelen en 2) ze te betrekken bij voorbereiding?

11.50 - 12.00

Vervolgafspraak / Afsluiting

Organisatie:

Provincie Zuid-Holland en TNO-AGE (Adviesgroep Economische Zaken)2

Gesprekspartners: Ministerie Economische Zaken en Klimaat (EZK), Staatstoezicht op de Mijnen (SodM),
DCMR Milieudienst Rijnmond, Gemeente Den Haag, Wayland Energy en Hydreco Geomec B.V.
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Geothermieprojecten: Vierpolders, HAL en Lansingerland
TNO-AGE (Adviesgroep Economische Zaken) is een onderdeel van de Geologische Dienst Nederland van TNO.

