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Aanleiding 
De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) heeft op 14 juni 2022 een nader voorlopig 
verslag uitgebracht op het wetsvoorstel tot wijziging van de Mijnbouwwet 
(aanpassing van het vergunningstelsel voor opsporen en winnen van 
aardwarmte). In dit nader verslag hebben de leden van de PVV-fractie twee 
(vervolg)vragen over het wetsvoorstel gesteld. Bijgaande nadere memorie van 
antwoord bevat de reactie op deze vragen.  
 
Advies 
U wordt gevraagd bijgaande aanbiedingsbrief en de nadere memorie van 
antwoord te ondertekenen.    
 
Kernpunten 
De vragen borduren deels voort op de vragen die de PVV-fractie eerder heeft 
gesteld in het nader verslag van 6 april 2022 en die door u op 11 mei 2022 zijn 
beantwoord met een memorie van antwoord en zien op vergunningverlening en 
opruimkosten in geval van een faillissement.  
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Kenmerk 
WJZ / 20224941 Toelichting 

1. In het nader voorlopig verslag stelt de PVV-fractie vervolgvragen over 
vergunningverlening. 
• De PVV-fractie vraagt of de regering de conclusie deelt dat bij de acht 

geothermieputten waar alsnog een winningsplan wordt beoordeeld, er 
wordt geboord en activiteiten worden ontplooid zonder dat de gehele 
procedure tot vergunningverlening is doorlopen.   

• In antwoord hierop legt u uit dat de reden dat voor de acht projecten nog 
een winningsplan nodig is, erin ligt dat de eisen aan een winningsplan 
voor aardwarmte nog niet waren uitgewerkt in lagere regelgeving.   

• U geeft aan dat, vooruitlopend op het voorliggende wetsvoorstel, in 2019  
een beoordelingsmethodiek is ontwikkeld voor de instemming met een 
winningsplan.   

• U geeft de stand van zaken aan van de instemming met de 
winningsplannen van de acht projecten: bij vijf projecten is inmiddels met 
de winningsplannen ingestemd. Bij twee projecten zijn de 
instemmingsbesluiten eind juni voorzien en bij de laatste komt het 
ontwerpbesluit waarschijnlijk eind juli.   

• Tot slot geeft u aan dat tot het moment van definitieve instemming met 
het winningsplan de waarborgen voor een veilige en verantwoorde winning 
via de omgevingsvergunning zijn opgenomen en dat SodM toeziet op de 
naleving hiervan.  
 

2. De PVV-fractie stelt ook vragen over de opruimkosten in geval van een 
faillissement.   
• De PVV-fractie vraagt wie opdraait voor de kosten van ontmanteling als 

een geothermieproject failliet gaat indien deze kosten niet verhaald 
kunnen worden op het bedrijf. Ook vraagt de PVV-fractie hoe vaak 
dergelijke situaties zijn voorgevallen en hoe groot de omvang was van 
deze kosten.  

• In antwoord hierop geeft u aan dat het voorliggende wetsvoorstel ervoor 
zorgt dat in de toekomst, voorafgaand aan het uitvoeren van activiteiten, 
wordt getoetst of een geothermiebedrijf voldoende financieel daadkrachtig 
is om aan zijn opruimverplichtingen te kunnen voldoen. 

• Verder gaat EBN verplicht deelnemen in nieuwe geothermieprojecten en 
deelt voor het deelnamepercentage niet alleen in de opbrengsten, maar 
ook in de kosten. 

• Ook kan door een recente wijziging van de Mijnbouwwet die op 1 januari 
2022 in werking is getreden (wijziging die ziet op het verwijderen of 
hergebruiken van mijnbouwwerken) achteraf, na vergunningverlening, 
aanvullend zekerheid worden gesteld met het oog op 
opruimverplichtingen.  

• Mocht er toch sprake zijn van faillissement, dan worden de kosten in 
rekening gebracht bij de curator. Kosten die daarna nog overblijven zijn 
voor rekening van de Staat. Dit is tot nu toe maar één keer gebeurd. De 
afhandeling van dit faillissement loopt nog.   




