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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2021Z10762
Vragen van de leden Erkens en Valstar (beiden VVD) aan de Staatssecretaris
van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit over het ontwerpweigeringsbesluit omtrent het
aardwarmtewinningproject Californië Leipzig Gielen Geothermie (ingezonden
15 juni 2021).
Vraag 1
Bent u bekend met het ontwerpweigeringsbesluit omtrent het aardwarmtewinningproject Californië Leipzig Gielen Geothermie?1
Vraag 2
Hoe groot is het gebruik van aardwarmte in de Nederlandse glastuinbouw?
Hoe verschilt dat per regio? Hoe verschilt hierbij het bevingsrisico per regio?
Vraag 3
Hoeveel aardwarmte verwacht u in 2030 in de Nederlandse glastuinbouw?
Hoeveel voor andere toepassingen (bijvoorbeeld in de gebouwde omgeving)?
Vraag 4
Hoeveel aardwarmteprojecten hebben de afgelopen vijf jaar een vergunning
aangevraagd en verkregen? Hoeveel aanvragers hebben geen vergunning
gekregen en op welke gronden zijn deze geweigerd? Hoeveel aardwarmteprojecten zijn er inmiddels actief in Nederland en hoeveel hectare tuinbouw
maakt daar gebruik van?
Vraag 5
Bent u van mening dat er, gegeven de omvang en ambitie van de energietransitie, ook gekeken moet worden naar de mogelijkheden voor aardwarmte
in gesteente? Deelt u hierbij ons uitgangspunt dat het ook voor Oost-Brabant
en Limburg van belang is om voldoende toegang te hebben tot betaalbare
duurzame warmtebronnen?
Vraag 6
Waarom is het wel mogelijk dat men in Duitsland, vlak over de grens van het
project Californië Leipzig Gielen Geothermie, aardwarmtewinning toestaat?
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Vraag 7
Kunt u duidelijkheid geven over hoe u invulling geeft aan uw toezegging van
5 november 2020 dat het Staatstoezicht op de Mijnen (SoDM) in gesprek
moest gaan met haar Duitse evenknie over geothermie in gesteentelagen? Zo
ja, welke lessen zijn er geleerd? Zo nee, waarom heeft u dit niet gedaan?
Vraag 8
Bent u voornemens ook nog op andere manieren te bekijken hoe er op een
veilige manier aardwarmte gewonnen kan worden in regio’s met een
gesteentelaag? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe?
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