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Collegebesluit 

1. In te stemmen met de reactie op het préadvies van de Provincie Fryslân 
2. De reactie met bijlagen als actieve info bij de gemeenteraad aan te bieden.  

 
Toelichting/achtergrond 

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat verzocht de provincie Fryslân om advies over  
de aanvraag voor een opsporingsvergunning aardwarmte door Stichting Ontwikkeling Geothermie 
Friesland (STOGEF). De Provincie Fryslân vroeg de gemeente Súdwest-Fryslân op 29 april 2022 om 
een reactie op het préadvies van de Provincie. 
 
 
Context 
Op 3 februari 2022 heeft de raad de Klimaatagenda SWF 2022 vastgesteld. Belangrijke doelstelling 
in de Klimaatagenda is dat wij de CO2-uitstoot in Súdwest-Fryslân vóór 2030 tot de helft 
terugbrengen ten opzichte van 1990. Dat doen wij onder andere door in de Gebouwde Omgeving, 
8000 woningen aardgasvrij te maken en hiervoor schone energie als alternatief in te zetten. Het 
aantal van 8000 woningen is direct afgeleid van de landelijke doelstelling om 1,5 miljoen woning 
van het aardgas te halen voor 2030 (Klimaatakkoord, 2019). 
 
De voornaamste leidende principes die uit het Burgerforumadvies komen zijn:  

• Versterk de zelfbeschikking van de Mienskip.  

• Help ons om het samen te doen, van zelfbeschikking naar samen beschikking.  

• Heb oog voor rechtvaardigheid en een eerlijke verdeling. 
 
STOGEF mag van de overheid een actieve faciliterende rol verwachten om de Europese en landelijke 
doelstellingen te behalen. Dit op basis van de Europese richtlijn hernieuwbare energie en het 
Eindadvies ‘Nieuwe coalities in aardgasvrij’ van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving en de 
uitwerking van de toekomstige Omgevingswet. 
 
Op 24 augustus 2021 heeft het college daarom haar steun gegeven aan het project aardwarmte  
van STOGEF. De gemeente Súdwest-Fryslân onderstreept het belang van lokale initiatieven in de 
warmtetransitie.  
 
 
 
 



 

 

Over STOGEF 
STOGEF wil aardwarmte inzetten voor verduurzaming van processen, projecten en panden. Een 
belangrijke ontwikkeling daarin is het ontwikkelen van een geothermische bron in de gemeente 
Súdwest-Fryslân. STOGEF voorziet verschillende toepassingsmogelijkheden in Bolsward en directe 
omgeving, waaronder combinaties met de stroomopwekking van Windpark Fryslân, de nog aan te 
leggen waterstof leiding door Gasunie en de afzet van energie in Bolsward. 
 
Opsporingsvergunning 
Een opsporingsvergunning voor aardwarmte wordt verleend door de Minister van Economische Zaken 
en Klimaat op grond van de Mijnbouwwet. Deze vergunning is de eerste stap om te komen tot 
daadwerkelijke ontplooiing van opsporingsactiviteiten. Een vergunning stelt STOGEF in staat 
onderzoek te doen naar de aanwezigheid van aardwarmte, met gebruikmaking van een boorgat. 
Zolang STOGEF een opsporingsvergunning heeft, is het anderen niet toegestaan om 
opsporingsactiviteiten te verrichten in het betrokken gebied. Bij fysieke activiteiten is naast een 
opsporingsvergunning ook een omgevingsvergunning noodzakelijk. 
 
Positief provinciaal préadvies 
De Provincie Fryslân stemt in met het verlenen van een opsporingsvergunning voor aardwarmte voor 
het gebied Bolsward met de volgende aandachtspunten: 

a) De veiligheid voor en van de leefomgeving. 
b) Er ontbreekt informatie waaruit blijkt dat STOGEF voldoende draagkrachtig is om de 

financiële en technische gevolgen van het uitvoeren van het project te dragen. Ook 
ontbreekt informatie over de maatschappelijke verantwoordelijkheidszin van het bedrijf. 

c) De  grootte van het zoekgebied.  
d) De informatievoorziening richting inwoners.  

 
Gemeentelijke aanvullingen op het provinciaal préadvies 

a. De gemeente Súdwest-Fryslân geeft haar visie op de warmtetransitie in Bolsward. Het 
behalen van de CO2-doelstellingen doen wij samen met onze inwoners. Er wordt in de brief 
nadrukkelijk een relatie gelegd met het onderzoek naar de manier waarop onze bewoners 
betrokken willen worden bij de Energietransitie (NPBO-methode).  

b. De maatschappelijke verantwoordelijkheidszin van STOGEF is uniek. In de oprichtingsakte 
formuleert de stichting de volgende missie en doel: ‘het leveren van een bijdrage aan de 
energietransitie waarbij wordt geprobeerd het landschap zoveel mogelijk te ontzien. De 
stichting is daarbij geen commerciële partij, maar werkt vanuit het principe “door en voor 
bewoners”. Rendementen die worden behaald worden zoveel mogelijk in Friese projecten 
geïnvesteerd die ten goede komen aan de gemeenschap en betrekking hebben op de 
energietransitie.  

c. De Provincie schrijft in haar préadvies “Het betreft qua oppervlakte (± 55 km²) een relatief 
omvangrijke gebied. STOGEF geeft aan dit te doen omdat het nog niet geheel duidelijk waar 
de boringen geplaatst gaan worden.” 

a. Door DijkstraDraisma is in 2019 voor het gebied Sneek een dergelijk gebied 
aangevraagd, namelijk 53 km2 en toegekend.  

b. Door Vermillion is in 2021 voor een groot gebied in de gemeente Súdwest-Fryslân en 
de Fryske Marren een gebied aangevraagd van 393 km2. 

d. Inwoners van Bolsward zijn in oktober 2021 uitgenodigd door de initiatiefnemer voor een 
bijeenkomst in de Martinikerk te Bolsward over de voorgenomen plannen van STOGEF. Deze 
bijeenkomst is door ca. 200 inwoners van Bolsward bezocht. In de Tiid te Bolsward staat 
sinds maart 2022 een informatiezuil van STOGEF waar inwoners terecht kunnen. Daarnaast 
is er een burgerpanel ingericht door STOGEF waarin 12 inwoners uit Bolsward zitten. De 
website www.stogef.nl is toegankelijk en biedt inwoners informatie over het project.   

Bijlage(n) 

Brief: reactie op préadvies aan de Provincie Fryslân 
Brief: préadvies van de Provincie Fryslân 
 

http://www.stogef.nl/

