
1/4

GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-617389144 (DOS-2015-

0005387)

Contact

G. Priester

g.priester@pzh.nl

Onderwerp

Intentieovereenkomst Geothermie Alliantie Zuid-Holland

Publiekssamenvatting

Om de energietransitie te versnellen werkt de provincie via de energieagenda aan het versnellen 

van het gebruik en de winning van geothermie. Met onze partners Dutch Association Geothermal 

Operators (DAGO), EBN B.V., Eneco Warmte en Koude b.v., gemeente Westland, HVC en 

Hydreco GeoMEC B.V.,  is gesproken over het bundelen van kennis en kunde m.b.t. geothermie. 

Het gaat daarbij onder meer over het gezamenlijk ontwikkelen van een visie op de optimale 

ontwikkeling van geothermie in Zuid-Holland en deze visie te concretiseren in plannen om 

aardwarmte systematisch, maatschappelijk verantwoord en veilig te winnen. Op 9 november 

2017 heeft Han Weber namens de provincie de overeenkomst ondertekend op het congres 

"Energietransitie en Geothermie" van de gemeente Westland.

Advies

1. Aan te gaan de intentieovereenkomst voor de “Geothermie Alliantie Zuid-Holland” met Dutch 

Association Geothermal Operators (DAGO),  EBN B.V., Eneco Warmte en Koude b.v., 

gemeente Westland, HVC en Hydreco GeoMEC B.V..

2. De GS-brief m.b.t. ondertekening van de intentieovereenkomst Geothermie Alliantie Zuid-

Holland aan Provinciale Staten vast te stellen.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de ondertekening van de intentieovereenkomst 

Geothermie Alliantie Zuid-Holland.

Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige besluitvorming door GS, 

bevoegd is de juridische binding aan te gaan, is het advies aan hem een machtiging af te 

geven aan dhr J.F. Weber om de intentieovereenkomst voor een Geothermie Alliantie Zuid-

Holland met Dutch Association Geothermal Operators (DAGO),  EBN B.V., Eneco Warmte en 

Koude b.v., gemeente Westland, HVC, en Hydreco GeoMEC B.V. namens de Provincie Zuid-

Holland te ondertekenen.

Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar G. Priester Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Ewijk - Hoevenaars, AM, van digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders Weber, JF

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 7 november 2017 9 november 2017
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Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

Intentieovereenkomst Geothermie Alliantie Zuid-Holland

Machtiging J.F. Weber voor ondertekenen intentieovereenkomst Geothermie Alliantie Zuid-

Holland

GS-brief aan PS ondertekening intentieovereenkomst Geothermie Alliantie Zuid-Holland
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1 Toelichting voor het College

Op 12 oktober 2016 is door Provinciale Staten de Energieagenda 2016-2020-2050 Watt Anders 

vastgesteld. Het versneld ontwikkelen van geothermie is één van de vijf speerpunten binnen de 

strategie warmte. Om het benutten van geothermie te vorderen heeft de provincie het voortouw

genomen om in samenwerking met een aantal spelers vanuit de keten (DAGO, EBN, Eneco, 

gemeente Westland, HVC en Hydreco Geomec) kennis en kunde te bundelen. Het doel is om

gezamenlijk een visie ontwikkelen op de optimale ontwikkeling van geothermie in Zuid-Holland en 

deze visie te concretiseren in plannen om aardwarmte systematisch, maatschappelijk 

verantwoord en veilig te kunnen winnen. Op deze manier wordt toegewerkt aan het bevorderen 

en versnellen van de ontwikkeling van geothermie door het benutten van leereffecten uit reeds 

gerealiseerde projecten en ook uit de olie- en gassector, het verminderen van risico’s bij verdere 

realisatie van geothermie projecten en het maken van een geïntegreerde aanpak voor 

bovengrondse warmtevraag te combineren met de ondergrondse aardwarmtepotentie.

Financieel en fiscaal kader

Deze intentieovereenkomst valt binnen de activiteiten van Programma 3: aantrekkelijk en 

concurrerend. Doel 3.2 Schone toekomstbestendige energie. Er ontstaat op basis van deze 

intentieovereenkomst geen financiële verplichting, anders dan eigen inzet van provinciale 

medewerkers, die in het programma energietransitie is voorzien. In het geval dat het 

vervolgtraject leidt tot nadere maatregelen met eventuele aanvullende financiële consequenties, 

dan zal dat apart aan GS ter besluitvorming worden voorgelegd.

Juridisch kader

Met de ondertekening van deze intentieovereenkomst geeft de provincie aan dat zij met de 

genoemde partners wil werken aan samenwerking om de winning en het gebruik van duurzame 

aardwarmte in de provincie Zuid-Holland te bevorderen.

De CdK is bevoegd om, nadat GS rechtsgeldig hebben besloten, op grond van artikel 176 

Provinciewet de juridische binding tot stand te brengen. Op grond van de door de CdK afgegeven 

machtiging wordt dhr. J.F. Weber , gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, gemachtigd om 

de intentieovereenkomst Geothermie Alliantie Zuid-Holland namens de provincie te ondertekenen 

met de overige partners, te weten Dutch Association Geothermal Operators (DAGO), EBN B.V., 

Eneco Warmte en Koude b.v., gemeente Westland, HVC en Hydreco GeoMEC B.V..

2 Proces

Voorafgaand aan deze overeenkomst zijn met diverse partijen gesprekken gevoerd om 

geothermie te bevorderen. Er wordt samengewerkt met de bovengenoemde partijen welke allen  

gebruik en winning van geothermie in Zuid-Holland willen bevorderen. Daarnaast zal input 

gevraagd worden van andere belangrijke stakeholders in deze sector zoals platform Geothermie, 

overige gemeenten, LTO glaskracht.

De intentieovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van een jaar. Voor het einde van de 

looptijd is een evaluatie voorzien en treden partijen in overleg over het vervolg.
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3 Communicatiestrategie

De intentieovereenkomst wordt aangegaan met 6 partijen op 9 november a.s. bij het congres 

Energietransitie en Geothermie, wat georganiseerd wordt door gemeente Westand in combinatie 

met Greenport West Holland en platform Geothermie. Het programma is met deze partijen 

afgestemd. Voor de ondertekening van de intentieovereenkomst wordt een gezamenlijk

persbericht opgesteld. In het persbericht wordt de provinciale rol en bijdrage vermeld. Bij de 

ondertekening is een fotomoment voorzien.  
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