
l'%.3
■H

t
!.-ï

i

Hi
':3ï
!.-S

'■n

Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Datum
Betreft 2 6 OKI 2017

Wijziging en overdracht opsporingsvergunning aardwarmte Groningen 2

Besluit

Directoraat-generaal 
Energie, Telecom & 
Mededinging
Directie Energie en Omgeving
Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag
Postadres
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag
Overheidsidentificatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen) 
WWW. rijksoverheid, nl/ez

Ons kenmerk
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Procesverloop:
- Gemeente Groningen is houder van de bij beschikking van de Minister van 

Economische Zaken (hierna: EZ) van 15 april 2011, verleende 
opsporingsvergunning aardwarmte voor het gebied genaamd Groningen 2 
met kenmerk ETM/EM/11033009 (Staatscourant 2011, nr. 7134). Laatstelijk 
gewijzigd bij beschikking van de Minister van EZ van 30 april 2015 met 
kenmerk DGETM-EM/15055257 (Staatscourant 2015, nr. 13279);

- de opsporingsvergunning aardwarmte Groningen 2 geldt tot 1 november

- bij brief van 12 april 2017, aangevuld op 20 april 2017, heeft de 
vergunninghouder een aanvraag ingediend om verlenging, op grond van 
artikel 18, derde lid van de Mijnbouwwet (hierna: Mbw), van de 
geldigheidsduur van de opsporingsvergunning aardwarrnte Groningen 2. In 
dezelfde brief vraagt de vergunninghouder om toestemming, op grond van 
artikel 20, eerste lid, Mbw tot overdracht van de opsporingsvergunning 
aardwarmte Groningen 2 aan WarmteStad B.V.;

- Staatstoezicht op de mijnen (hierna: Sodm) is op 12 mei 2017 verzocht om 
advies uit te brengen inzake de toestemming tot overdracht van de 
opsporingsvergunning Groningen 2. Op 28 september is van Sodm advies 
ontvangen (kenmerk: 17151757).

Overwegingen m.b.t. het ingediende advies:
in haar advies gaat Sodm niet alleen in op de toestemming om de 
opsporingsvergunning aardwarmte Groningen 2 te mogen overdragen, ook 
plaatst Sodm kanttekeningen bij de risico's van het aardwarmte project in het 
kader van de gewijzigde Mijnbouwwet en geeft zij advies inzake de verlenging 
van de geldigheidsduur van de opsporingsvergunning; 
voor wat betreft de toestemming tot overdracht komt Sodm tot de conclusie 
dat de technische capaciteiten en competenties van WarmteStad B.V. niet 
wezenlijk verschillen van de huidige vergunninghouder, omdat het grootste 
deel van het management, personeel en de externen niet is gewijzigd. Sodm 
geeft aan dat de beoogde vergunninghouder in principe over voldoende 
technische mogelijkheden zou moeten kunnen beschikken door inhuur van 
deskundige externe adviseurs, maar plaatst daarbij een aantal 
kanttekeningen:
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o Sodm heeft reden om te twijfelen over de kwaliteit van de interne 
communicatie binnen WarmteStad B.V.;

o Sodm acht het integraal risicobesef binnen de WarmteStad B V 
projectorganisatie onvoldoende- vvarmcebtaa B.v.
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risteoÏ van de keLis rond de aeismisTe

e:?gZ^ r-'“" -vergroot. Sodm is van mening dat dit aardwarmteproject in de nabiiheid van

ipisiiiisism Seismische Risico Analyse (SRA) nodig
In het kader van haar toezichthoudende rol heeft Sodm WarmteStad B V 
derhalve opdracht gegeven om een SRA onderdeel te laten uitmaken van da 
fngeTeTd,^'' ' ''““'‘^^^aand aan de opsporingsboring, moeten worden
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Overwegingen m.b.t. het besluit-

r aan WarmteStad B.V. Dit laat overigens onverlet dat
mdien de technische mogelijkheden ven WarmteStad B.V. daartoe aanleiding 
geven, de Minister van EZ op basis van artikel 20, eerste lid, onder c Mbw d^e 
vergunning kan intrekken. Daar is echter op dit moment geen reden toe- 

' te voeren werkprogramma en
2 vooTerprhodVtTlTnfSr™®""""""'"" aardwarmte Groningen
op grond van artikel 18, eerste lid, van de Mijnbouwwet (hierna- Mbwj kan de 
Minister van EZ, onverminderd artikel 32c Mbw, een vergunning slechts od 
aanvraag van de houder wijzigen. Hieraan is voldaan- ^

- op grond van artikel 18, tweede lid, Mbw kan een vergunning niet zodanig 
worden gewijzigd dat zij komt te gelden voor:
a. andere activiteiten of delfstoffen;
b. een groter gebied.
voTdatïaïtrSïS'Ts'^aeJê üd"“™:""" "

- op grond van artikel 18, derde lid, van de Mbw heeft de Minister van EZ de
tiS'val^o^voldnïnï'^''^'' °PsP°'''figsvergunning te verlengen, indien het
un w 's om de activiteiten waarvoor de vergunning geldt teïergunn?ng; '' in overeenstemming m^e?de

te verwachten doorlooptijd voor het verrichten en uitvoeren van 
de werkzaamheden -in relatie tot de duur van de opsporingsvergunning- kan 
de o^psporingsvergunning aardwarmte Groningen 2 worden verlengd tot 1 juni

in afwijking van het ingediende verzoek van de vergunninghouder wordt de
SZr ' J""* 2018 en niet tot 1 juni 2020. Reden voor deze
afwijking is gelegen in het feit dat dit aardwarmteproject is gelegen in de
risico s^oenr Groningen gasveld, waarmee mogelijke

gepaard kunnen gaan. Sodm heeft WarmteStad B.V. daarom opdracht 
gegeven om een SRA in te dienen, om meer zicht te krijgen op de mogelljke

evalLbr. Hangende de indiening van deze SRA en de
evaluatie daa^an, wordt de vergunning dan ook verlengd tot 1 juni 2018-
veHinh ^!Ï gevraagde activiteiten binnen de geldende'
vpripnn uitgevoerd, dan kan een nieuw verzoek tot
verlenging worden ingediend en wordt een mogelijke verlenging van de 
opsporingsvergunning heroverwogen.
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Gelet op:
artikel 18, derde lid, van de Mijnbouwwet.

Besluit:

ArtS^I®’"® °P®P°""9®''e»-9“nning aardwarmte Groningen 2 

opsporingsvergunning aardwarmte Groningen 2

Artikel 2

be“hfSg is -e

'1in|ster van Economische Zaken 
ensileze:
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Graag informatiekopie van het besluit naar:

Staatstoezicht op de mijnen 
Postbus 24037 
2490 AA DEN HAAG

TNO adviesgroep EZ 
Postbus 80015 
3508 TA UTRECHT

I EBN B.V. 
t.a.v. Afdeiing Legai 
Daalsesingei 1 
3511 SV UTRECHT

Beiastingdienst Rijnmond 
MGO-ZGO team 06 
t.a.v. Mevrouw E.S. (Eline) Tamin 
Tei 088 - 1531238 
Fax 088 - 1534962 
E-maii es.taminabeiastinodienst.nl 
Postbus 50961 
3007 BC ROTTERDAM

Rijkswaterstaat Zee en Delta 
Postbus 556 
3000 AN ROTTERDAM

Kustwacht
T.a.v. het Hoofd Nautisch beheer en operationele zaken 
Postbus 10000 
1780 CA DEN HELDER

Dienst der Hydrografie 
Afdeling Gegevensinwinning 
Postbus 90704 
2509 LS DEN HAAG

Ministerie van Defensie 
Commando Diensten Centra 
Dienst vastgoed Defensie, juridisch beheer 
Postbus 90004 
3509 AA UTRECHT

Aan SDU (publicatie Staatscourant) zonder overwegingen met dagtekening en met kenmerk

Aanbiedingsbrief:

pl-f)- kooPtci
t.fi-V. kuiper

r
DÇ Leeui^^rden.


