
  

 
 

 

 

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN (artikel 35 RvO) 

 
Van  : GBTL (Peter Walinga) 
  
Datum indiening                               : 21 december 2022 
  
Aan (keuze) : Het college van burgemeester en wethouders 

 
  
Onderwerp :  Haalbaarbaarheidsonderzoek aardwarmte te Bolsward 
  
Wijze van beantwoording : Schriftelijk (binnen 30 dagen) 

 
  
Datum tussenantwoord : 
(indien van toepassing)   : : 

n.v.t. 

  
Datum beantwoording  : 24 januari 2023 
 
 
Toelichting:  
Uit een persbericht van onze gemeente in de maand december 2021 is duidelijk geworden dat onze 
gemeente SWF een bedrag van € 171.320,- beschikbaar heeft gesteld voor een haalbaarheidsonderzoek. 
Dit onderzoek wat gezamenlijk met de Stichting Ontwikkeling Geothermie Friesland (Stogef) en 
Energiewerkplaats Fryslân wordt uitgevoerd heeft als doel om te onderzoeken of er daadwerkelijk tot 
uivoering kan worden overgegaan met aardwarmte om Bolsward te verwarmen. 
Het onderzoek wat zal bestaan uit een technische analyse, een bewonersonderzoek, de economische 
haalbaarheid en een verkenning van samenwerkingsvormen eigenaarschap zou in het najaar 2022 afgerond 
zijn. 
 

 
Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden: 
 

 

Vragen: 

  

1. Kunt u ons mededelen of dit onderzoek inmiddels al is afgerond en wanneer de resultaten hiervan 

openbaar zullen worden gemaakt? 

 

Antwoord: 

Het onderzoek is nog niet afgerond. Het onderzoek zal in Q1 worden afgerond. In Q2 zullen de 

stukken ter informatie naar de raad gaan, daarbij worden ze openbaar. 

 

2. Omdat het najaar 2022 inmiddels verleden tijd is en er vermoedelijk sprake is van enige 

vertraging van het onderzoek is het misschien transparant om te benoemen welke factoren hier 

debet aan zijn? 

 

Antwoord: 

Hier komen we op een later moment op terug. 

 

3. In Leeuwarden bleken in oktober 2021 enige ‘hobbels’ te zijn en wel; 

 

    ‘Het probleem zit volgens de krant in het volume aan water. Er zou te weinig naar boven komen. 
 Er zijn echter verschillende oplossingen om deze belemmering te omzeilen. Naar wij begrijpen 
 wordt er in Leeuwarden juist naar zo’n oplossing gezocht.  



  

 
 

 
 
           Kunt u aangeven of de benoemde ‘hobbel’ ook in Bolsward parten speelt en heeft Leeuwarden  
           inmiddels zijn oplossing gevonden? 
 

Antwoord: 
 Naar verwachting speelt deze hobbel in Bolsward geen parten, het probleem in Leeuwarden is 
 opgetreden doordat: 

1. De aardlaag in Leeuwarden anders is dan in Bolsward. Dit kunnen wij zien met de beschikbare data 
van eerdere boring in het gebied. Bolsward is een stuk gunstiger als het gaat om de 
doorlaatbaarheid (porositeit). 

2. In Leeuwarden is gekozen voor een open bron systeem, hierbij maak je gebruik van de 
doorlaatbaarheid van de porositeit, in Bolsward wordt naast de open bron ook gekeken naar een 
gesloten bron (Eavor). Hierbij is de doorlaatbaarheid van het gesteente en daarmee het 
watervolume wat naar boven komt geen issue meer.  

 
 Voordat er naar geothermie in Bolsward wordt geboord zal er eerst nog een seismisch onderzoek 
 worden uitgevoerd om te beoordelen of de aardlagen nog beter te kunnen bestuderen. 
 
 Wanneer er in Bolsward voor een open bron wordt gekozen kun je pas 100% zeker zijn van de 
 kwaliteit van de ondergrond wanneer er water wordt opgepompt. Wij verwachten hier op dit 
 moment geen problemen. 
 
4. Wat is voor Bolsward een alternatief voor een andere energievorm indien dit project     
            technisch lastig uitvoerbaar of onbetaalbaar wordt? 
 

Antwoord: 
Om een stad in 1 keer van het aardgas te krijgen zijn meerdere technieken nodig. Op dit moment 
wordt er gekeken naar aardwarmte, waterstof en restwarmte. Dit samen zal genoeg warmte 
opleveren voor de stad Bolsward. Mogelijk is er zelfs een overschot. 
Geothermie heeft de grootste warmte opbrengst en is daarmee erg belangrijk. Wanneer deze 
warmtebron wegvalt zullen er per woning/woningblokken/wijken een andere keuze moeten 
worden gemaakt. 
Op dit moment wordt er gewerkt aan een warmtevisie voor de stad Bolsward. Dit moet antwoord 
geven op: hoe kunnen de huidige technieken het beste samenwerken, wat de zijn de beste opties 
per wijk, hoe verhoudt de oplossing met wijk zich tot 1 grote oplossing (geothermie), wat als 1 van 
de huidige projecten wegvalt, etc. 
Kortom er moet nog veel worden uitgezocht voor de stad Bolsward.  
 

 

 

 
Tussenantwoord (indien van toepassing): 
 
 
 

 
 


