Regelgeving
Voornemens op hoofdlijnen

21 september 2017

Beeld
• Doordat regelgeving niet goed aansluit bij praktijk geothermie lopen
projecten onnodig vertraging op, worden onnodige kosten gemaakt
en is toezicht/handhaving moeilijk.
• Een aantal voorbeelden:
- SDE+ is voorwaarde opsporingsvergunning, maar subsidie is vaak
ook belangrijke voorwaarde financiële toetsing vergunninghouder.
- Procedure om te mogen winnen duurt gemiddeld nog een jaar, als
grootste kosten (boren) al zijn gemaakt.
- Voor optimalisatie van productie is periode van winning nodig.
Door langlopende testperiodes zonder winningsplan formeel in
overtreding.
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Voornemen wijziging

Mijnbouwregelgeving

Huidig
winning
onderzoek

wachttijd – geen toestemming om te winnen

boren

Opsporingsvergunning
- Economisch alleenrecht (marktordening)
- Technische en financiële toetsing
- Opsporen (boren)

Winningsvergunning
- Economisch alleenrecht
(marktordening)
- Winnen

Procedure 8 – 10 maanden

Procedure 26 weken

Voornemen

winning

onderzoek

boren

Startvergunning
- Economisch alleenrecht (marktordening)
- Opsporen en winnen
Procedure 18 (+4) weken

Instemming startplan
- Technische en financiële toetsing
- Kan het veilig (verwachte effecten)
Procedure 32 weken (+6 weken)

Vervolgvergunning
- Alleenrecht om te mogen winnen
- Besluit winning (gebied en volume)
o.b.v. bodemeffecten en
warmteproductie
Geen effect: Lichte procedure 1 8 weken
anders zware procedure 32 weken
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Winningsplan
- Doelmatige winning
- Bodembeweging

Procedure 32 weken

Toelichting voornemen

wijziging regelgeving
Na volledige aanvraag verlengde werking

Looptijd 5 jaar (voorwaarde: binnen 4 jaar boren)

Startvergunning
- Economisch alleenrecht
- Opsporen en winnen
Procedure 18 (+4) weken

Instemming startplan
- Technische en financiële toetsing
- Kan het veilig (verwachte effecten)

Boor-, test- en
productiefase

Procedure 30 weken

Werkprogramma
(aanleg) boorgat
SodM (4-6 weken)

WABO omgevingsvergunning (boring)
Procedure 26 weken

WABO omgevingsvergunning (pomphuis)
MER beoordeling
(6 weken voor WABO)

Lozingsvergunning testwater (RWS / Waterschap)
Procedure 26 weken

Aanvraag startvergunning
Gebied (passend bij afname)
Klein geologisch onderzoek
Goed onderbouwd plan (afname, BC,
zicht EV )

Offerte bank
SDE+
3 (+3 maanden)
RNES
8 (+8 weken)
Coördinatie

Boren en testen doublet
(3-4 maanden)
Jaarrapportage op grond van besluit:
- Inhoud op maat + tech. en financiële aspecten
- Meldingsplicht sign. afwijkingen (n.a.v. testfase)

Contract technische organisatie
Aanvraag startplan
Groot geologisch onderzoek (locatie specifiek)
Beheersing bodembeweging (technische SRA)
Technische en financiële eisen
Relevante criteria toetsing winningsplannen (24 MBB)
Aanvullende eisen project : injectiedruk, project organisatie

Adviezen (wettelijk)
SodM (6 weken)
Provincie (8 weken, + 4 bij conc. aanvraag)
Mijnraad (6 weken)

Adviezen (wettelijk)
SodM, incl. TNO-AGE (6 weken)
Provincie, gemeenten en waterschappen (10 weken)
Tcbb alleen als SRA aanleiding geeft

Adviezen (niet-wettelijk)
TNO-AGE (klein geologische onderzoek)
Financieel (potentieel)

Adviezen (niet-wettelijk)
Financiële draagkracht

Toetsing
Gebied passend bij afname
Is er sprake van een serieus plan

Toetsing
Technisch
Financieel
Veiligheid

Procedure
Publicatie Staatscourant (8 weken)
Adviezen (8 + 6 weken, 12 bij conc. aanvraag)
Opstellen
4 besluit (4 weken)

Lichte procedure 18 weken
Zware procedure 32 weken

Procedure 26 weken

Coördinatieverplichting
Intentieverklaring bank
of minstens x% EV

Vervolgvergunning
- Alleenrecht om te mogen winnen
- Besluit winning o.b.v. veiligheid en
optimalisatie productieproces
- Afbakening gebied

Procedure
Adviezen (10 weken)
Opstellen ontwerpbesluit (4 weken)
Terinzagelegging (6 weken)
Definitief besluit (4 +2 weken)

Aanvraag vervolgvergunning
Beheersing bodembeweging (praktijkgerichte SRA)
‘Ondergrondmodel’ (o.b.v. puttest) en productie
Relevante criteria toetsing winningsplannen (24 MBB)
Meer putten
Aanvullende eisen project : def. injectiedruk
Adviezen (wettelijk)
SodM, incl. TNO-AGE (6 weken)
Mijnraad
Decentrale overheden en Tcbb alleen als bodemeffecten
of uitbreiding gebied (= uitgebreide procedure)
Adviezen (niet-wettelijk)
Financiële draagkracht
Toetsing
Technisch
Financieel
Veiligheid
(lichte) Procedure
Adviezen (8 + 6 weken)
Opstellen besluit 4 weken

Vragen
• Wat vindt u van de voorgestelde wijzigingen?
• Waar moet de regelgeving verder worden aangescherpt?
- Wat mist u?
• Waar kan de regelgeving verder worden vereenvoudigd?
- Wat is niet nodig?

5

Ministerie van Economische Zaken
21 september 2017

