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Geachte heer Zijlstra, 
 
Op 28 april 2022 heeft u ons een brief gestuurd met een préadvies over de aanvraag van een 
opsporingsvergunning voor aardwarmte in Bolsward. U verzoekt de gemeente om een reactie te 
geven op het préadvies. Daarbij delen wij ook graag onze visie op de warmtetransitie Bolsward.   
 
Visie op de warmtetransitie in Bolsward 
Súdwest-Fryslân wil de CO2-uitstoot in Súdwest-Fryslân vóór 2030 tot de helft terugbrengen ten 
opzichte van 1990. Dat doen wij 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). 
 
Met draagvlak  
Het kabinet streeft naar 'een zo groot mogelijk draagvlak' voor de transitie naar een klimaat 
neutrale samenleving en beleid dat daarvoor nodig is (Klimaatplan, p. 25). De gemeenten hebben 
volgens het Klimaatplan de regie als het gaat om het aardgasvrij maken van woningen. Om 
woningen planmatig aardgasvrij te maken is door het rijk gekozen voor een wijkgerichte aanpak.    
  
Acceptatie/draagvlak wordt groter naarmate de waargenomen interactiviteit toeneemt 
(Boedeltje, 2009). Bewoners willen gehoord worden en serieus genomen worden (Fries Sociaal 
Planbureau, 2020). Met dit in het achterhoofd hebben wij in Súdwest-Fryslân onderzoek gedaan 
naar de manier waarop onze bewoners betrokken willen worden bij de Energietransitie. Dit 
onderzoek is in 2020 uitgevoerd door de TU Delft (NPBO-methode 
https://vng.nl/praktijkvoorbeelden/de-res-in-sudwest-fryslan-burgerparticipatie-en-
democratische-borging). Gebleken is dat dit onderzoek representatief is voor de bevolking van 
Súdwest-Fryslân. Uit dit onderzoek is de wens vanuit onze bewoners naar voren gekomen: 

• 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. 

  
Uw Omgevingsvisie ‘De Romte Dielen’ beschrijft dat Geothermie een kansrijk onderdeel is van de 
energiemix. Het wordt nog niet veel toegepast in Fryslân en er is nog weinig ervaring mee 
opgedaan. Hier liggen innovatieve kansen voor Friesland. Ook beschrijft u, dat op meerdere 
plekken in de provincie mensen hard werken aan de transitie en u deze initiatieven blijft u 
faciliteren. Draagvlak in de samenleving is immers cruciaal. Wij hebben dan ook gehoor gegeven 
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aan de wens van onze bewoners om haar zelfbeschikking te versterken. Het onderzoek van de TU 
Delft vormt daarom de basis voor de Energietransitie binnen Súdwest-Fryslân en daarmee de 
Transitievisie Warmte. Concreet houdt dit in dat wij, met succes, inzetten op projecten van 
onderop en uitgaan van mogelijk maken, zoals de Omgevingswet vanuit  het ministerie van 
Binnenlandse Zaken (BZK) ook beoogt. Door deze aanpak is de unieke situatie ontstaan dat wij 
alleen al met de 'van onderop' projecten onze doelstelling van 8000 woningen lijken te halen. 
Daarbij opgemerkt dat het Geothermie project Bolsward van stichting STOGEF hierbij essentieel 
is. Dit geldt voor de gemeente, maar ook voor een 'zo groot mogelijk draagvlak' waar het kabinet 
en ook de Provincie naar streven. Om die reden heeft het college van B&W in augustus 2021 dan 
ook haar steun betuigd aan het innovatieve Friese project STOGEF (Bijlage 1) 
 
Ook op grond van de Europese richtlijn hernieuwbare energie en het Eindadvies ‘Nieuwe coalities 
in aardgasvrij’ van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving mag STOGEF van de Nederlandse 
overheden een actieve faciliterende rol verwachten zodat de landelijke en Europese 
doelstellingen behaald kunnen worden. 
 
Wij nodigen de Provincie Fryslân en het Ministerie van EZK uit om samen invulling te geven aan 
deze faciliterende rol en een passend civiel-publiek arrangement voor deze opsporingsvergunning 
te organiseren. 
 
De stichting is opgericht om op professionele wijze invulling te geven aan de doelstelling om de 
ontwikkeling van geothermie te bevorderen, waar mogelijk op een innovatieve manier. De leden 
van STOGEF zijn allen afkomstig uit relevante professies met vaak een lange staat van dienst in 
de industrie en Geothermie gerelateerde instanties. Het unieke team van acht personen (vnl. 
inwoners van de gemeente SWF) wordt in staat geacht projecten op het gebied van Geothermie 
te initiëren en te regisseren. STOGEF heeft het lidmaatschap van Geothermie.nl aangevraagd 
zodat de plannen ook verder worden uitgewerkt met het uitgebreide netwerk. De uitvoering van 
de boring naar aardwarmte en de uiteindelijke exploitatie zal worden uitgevoerd met ervaren 
partners en instanties. Voor deze uitvoering wordt een consortium gevormd. 
 
Reactie op de inhoud van het préadvies 
In aanvulling op uw préadvies - waarin wij ons grotendeels kunnen vinden - hebben wij nog 
aanvullende opmerkingen: 
 

1. U schrijft in uw 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.”. Bij aanvraag van de winningsvergunning kan 
het gebied verkleind worden.  

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

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.  

2. U schrijft in uw préadvies “Ook wat betreft artikel 9c, de maatschappelijke 
verantwoordelijkheidszin van het bedrijf hebben wij onvoldoende informatie op grond 
waarvan wij u zouden adviseren.”  

a. De maatschappelijke verantwoordelijkheidszin van STOGEF is uniek. In de 
oprichtingsakte (Bijlage 2) 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.  

3. U schrijft in uw préadvies “Inwoners van Bolsward en omgeving dienen in een vroeg 
stadium adequaat geïnformeerd te worden over de voorgenomen 
exploratiewerkzaamheden. Wij vinden dit een primaire verantwoordelijkheid van de 
initiatiefnemers en tevens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat als 
vergunningverlener en toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen.” 

a. 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. Het verzoek aan het 
Ministerie van EZK en SODM om de gemeente vroegtijdig te informeren over 
zaken aangaande communicatie met inwoners. 

4. De veiligheid van en voor de leefomgeving dient voorop te staan. Daartoe heeft stichting 
STOGEF reeds contact opgenomen met de daartoe opgestelde instanties, zoals SODM. 
Ook maakt de stichting gebruik van de ervaringen bij andere geothermie projecten, 
onder andere op het gebied van risico analyses. Vooralsnog onderzoekt STOGEF in het 
kader van veiligheid de mogelijkheid om gebruik te maken van de innovatieve 
boormethode van het Canadese bedrijf Eavor Technologies Inc. Daarbij wordt een 
gesloten systeem toegepast zonder beïnvloeding van en door (vloei-)stoffen uit de 
ondergrond. Verwacht wordt van SODM dat zowel de mijnbouwwerkzaamheden op de 
locatie als het milieu en omliggende leefomgeving worden betrokken; ook als de 
mijnbouwwet dat niet noodzakelijk acht.   

 
Met bovenstaande deelden wij u onze visie en gaven advies en zien uw besluitvorming met 
belangstelling tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân, 
burgemeester, wnd. gemeentesecretaris, 
 
 
 
 
mr. drs. J.A. de Vries G. Heeg 
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Bijlage 1 – Steunbrief gemeente Súdwest-Fryslân d.d. 31 augustus 2021 
Bijlage 2 – Oprichtingsakte STOGEF d.d. 16 december 2020 
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