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Sinds kort aandacht voor de diepe
ondergrond binnen het Rotterdamse

1.    Aanpassing Mijnbouwwet

2. Transitie naar duurzame energie

3. Interesse inwoners



Procedures Mijnbouwactiviteiten:
(olie/gas, geothermie)

1.  Aanpassing Mijnbouwwet

• Opsporingsvergunning -> Mijnbouwwet

• Plaatsen boring ->  Wabo

• Winningsvergunning -> Mijnbouwwet

• Realiseren mijnbouwinstallaties -> Wabo

• Winningsplan -> Mijnbouwwet

Minister EZ Bevoegd Orgaan

Artikel 16: EZ vraagt lagere overheden om advies
uit te brengen over ingediende
vergunningsaanvragen



Gemeente Rotterdam is afgelopen jaar
betrokken geraakt bij advisering rondom:

• 6 opsporingsvergunningen geothermie

• 2 wijzigingen winningsplannen olie/gas



Deze advisering heeft betrekking op de beoordelingscriteria 
op grond van de Mijnbouwwet:

• financieel, technisch en maatschappelijke 
verantwoordelijkheidszin

• wijze van opsporing en winning (techniek, hulpmiddelen 
en stoffen)

• veiligheid en voorkomen schade gebouwen, 
infrastructurele werken of functionaliteit daarvan 

• nadelige gevolgen voor natuur en milieu

• planmatig beheer en gebruik van delfstoffen, 
aardwarmte en natuurlijke hulpbronnen w.o. 
grondwater voor drinkwaterwinning.



Activiteiten

• Bodemdaling (assetman +)

• Seismiciteit tgv boorproces ( afstand tot 
breuken)

• Seismiciteit tgv productie (breukdichtheid) 
Seismische risico analyse

• Monitoren van bodemdaling

• Monitoren seismiciteit

• Volgorde van activiteiten

Maar hoe doe je dat als Gemeente? En met 
wat voor middelen?



Uniek in de wereld: productiegegevens, boringen, seismiek

vrij toegankelijk na 5- 10 jaar

Rol als adviseur  vereist kennis van diepe ondergrond en  vertrouwdheid met 

methodes van onderzoek 



3D Seismiek



Boringen



2.  Transitie naar duurzame energie



Stadion, woningen kantoren

1,4 miljard
Woningen, een hotel, winkels, horeca, een
betere aansluiting met de rest van de stad, 
herbestemming voor de Kuip en een
fonkelnieuw stadion in de Maas. De 
plannen van Feyenoord City liegen er niet
om. Alles bij elkaar gaat het om een bedrag
van ongeveer 1,4 miljard euro. 

“ Feijenoord City”



Olie en Gas velden in Rotterdam
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Potentieel van haar ondergrond
Warmte / Electriciteit

Behoefte van de stad



Evaluatie geothermisch potentieel
In Rotterdam

• Feijenoord City

• Stadsdriehoek

• Merwe 4Havens

• Zestienhoven

• Schiebroek



Bepaal de Rol van de gemeente:

• Wil je veel/weinig invloed
• Leeuwarden: laat het over aan de markt .> weinig invloed

• Warmtestad: warmtebedrijf > veel invloed

Indien Invloed gewenst dan opsporingsvergunning
aanvragen (z.s.m.)
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“”Weet het college waar Shell in de regio wil gaan
boren naar aardwarmte? Indien ja, waar wil Shell 
gaan boren?””

3.  Interesse inwoners



Verwachtingen

Mijnbouwwet, interesse in geothermie, 
bezorgdheid van de inwoners:

Meer expertise over diepe ondergrond bij
gemeenten.

(Net zoals “Lekkerkerk”  in 1980 de aanleiding was 
voor het opbouwen van expertise op gebied van 
verontreiniging en sanering bij gemeenten)


