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Inleiding
Als onderdeel van de energietransitie ziet de Rijksoverheid kansen in het toepassen van
aardwarmte voor het verduurzamen van de warmtevraag in huizen , kantoren en voor
bepaalde industrie. Om inzicht te krijgen in de ondergrond financierthet ministerie van
Economische Zaken en Klimaat daarom een landelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd
door TNO en EBN (Energie Beheer Nederland).
Samenvatting
Het doel van de Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN ) is om data te
verzamelen waarmee onder andere gemeentes de komende jaren nauwkeuriger in
kunnen schatten waar de ondergrond mogelijk geschikt is voor aardwarmtewinning. Om
daarna tot een lokale ontwikkeling van aardwarmte te komen zal altijd aanvullend
onderzoek nodig zijn . Aardwarmtewinning vormt geen onderdeel van SCAN .
Seismisch onderzoek
Seismisch onderzoek vormt een belangrijk onderdeel van SCAN . Deze methode van
ondergrond onderzoek wordt aldecennia veilig en succesvol toegepast in Nederland. De
uitvoering van het seismisch onderzoek is begin dit jaar gestart met een testlijn in het
gebied tussen Utrecht en Almere . Hierbij zijn de optimale parameters bepaald waarmee
een zo scherp mogelijk beeld van de ondergrond wordt verkregen .Met de resultaten
van deze testlijn is het nu mogelijk om het seismisch onderzoek verder uit te voeren .
Vanaf september tot de zomer van 2020 ligt de focus op Midden -Nederland , op de as
tussen Nijmegen en Haarlem .
Locatie seismisch onderzoek
In de bijlage vindt u de voorlopige lijnenkaart van het seismisch onderzoek dat in eind
oktober totmedio december 2019 wordt uitgevoerd . De locaties kunnen nog wijzigen
door belemmeringen op het traject.
De directe omgeving kan iets merken van het onderzoek wanneer de fysieke
werkzaamheden in het veld plaatsvinden .
Communicatie
Communicatie ontvangt een e-mail met een link naar een communicatietoolbox . In deze
toolbox zitten o .a. een omgevingscommunicatieplan en (optionele )
communicatiemiddelen voor de (directe omgeving. De directe omgeving van de
onderzoekslijn wordt doorgaans ongeveer 2 weken tot enkele dagen voor aanvang van
de werkzaamheden geïnformeerd . Communicatie maakt gebruik van deze toolbox, waar
nodig aangevuld met een koppeling naar de Woudenbergse situatie (bijvoorbeeld
duurzaamheidsbeleid en regionale energiestrategie ).
Bijlagen
Kaart met onderzoekslijn
- Brief ministerie EZK
Begeleidende mail van

Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat
> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

- 0 5 JUNI 2019 Datum
Betreft Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN )
Geacht College,
Met deze brief informeer ik u over het programma Seismische Campagne
Aardwarmte Nederland (SCAN ), waarbij onder meer via seismisch onderzoek de
structuren in de ondergrond in beeld worden gebracht ten behoeve van
aardwarmte (geothermie ) . Hetmeerjarige SCAN -programma is in 2018 gestart en
wordt op verzoek van hetministerie van Economische Zaken en klimaat (EZK )
uitgevoerd onder regie van Energie Beheer Nederland (EBN ). Ik wil graag uw
medewerking vragen voor dit onderzoek dat binnenkort in uw regio komt.
Onderzoek aardwarmte
Als onderdeel van de energietransitie ziet de Rijksoverheid kansen in het
toepassen van aardwarmte voor het verduurzamen van onze warmtevraag in
huizen , kantoren en voor bepaalde industrie . Aardwarmte heeft de potentie om
een belangrijke rol te spelen in de verduurzaming van de Nederlandse
warmte voorziening en kan een onderdeel vormen van de regionale
energiestrategie . In sommige delen van Nederland is echter weinig data en
informatie over de ondergrond aanwezig . Om inzicht in de ondergrond te
verkrijgen , heeft de Rijksoverheid aan EBN gevraagd regie te nemen over een
nationaalonderzoek ten behoeve van de verdere ontwikkeling van aardwarmte .
Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag of en zo ja , waar de ondergrond
in Nederland mogelijk geschikt is voor aardwarmte . Om daarna tot een lokale
ontwikkeling van aardwarmte te komen zal altijd aanvullend onderzoek nodig zijn .
Uitvoering seismisch onderzoek gestart
Seismisch onderzoek vormt een belangrijk onderdeel van het SCAN -programma.
Dezemethodiek van ondergrond onderzoek wordt al decennia veilig en succesvol
toegepast in Nederland. De uitvoering van het seismisch onderzoek binnen het
SCAN -programma is begin dit jaar gestart met een testlijn in het gebied tussen
Utrecht en Almere. Hiermee worden de optimale parameters bepaald , om een zo
scherp mogelijk beeld van de ondergrond te krijgen . Met de resultaten van deze
testlijn , die voor de zomer worden verwacht, is het mogelijk om het verdere
seismisch onderzoek in delen van Nederland, waar nog geen of beperkte
informatie is over de ondergrond , efficiënter in te richten en uit te voeren .
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Seismisch onderzoek in uw omgeving
Vanaf deze zomer tot het voorjaar in 2020 start EBN met het vervolg van de
uitvoering van het seismisch onderzoek in uw omgeving. Dit gebied bestrijkt
vooralMidden -Nederland (Haarlem - Nijmegen ) en daarmee delen van de
provincies Flevoland, Utrecht, Noord -Holland, Zuid -Holland , Noord -Brabant en
Gelderland. In de aanloop naar de zomer vinden in uw omgeving en wellicht
specifiek in uw gemeente voorbereidende werkzaamheden plaats . Deze
werkzaamheden bestaan onder meer uit het bekijken en nader bepalen van de
locaties en volgorde van de onderzoekslijnen . EBN neemtbinnenkort contact op
met uw inhoudelijk betrokken ambtenaren om de lokale situatie in kaart te
brengen . Zo wordt bepaald hoe het onderzoek op de beste manier plaats kan
vinden , mogelijk ook in uw gemeente.
Voorbereiding seismisch onderzoek
Per provincie worden de komende maanden gezamenlijk door het ministerie van
EZK. EBN en Stichting Platform Geothermie , informatiebijeenkomsten aardwarmte
georganiseerd waar ook een introductie wordt gegeven op het SCAN-programma.
Als duidelijk is of, waar en wanneer er in uw gemeente seismisch onderzoek gaat
plaatsvinden , dan wordt er een specifieke SCAN -voorlichtingsbijeenkomst
georganiseerd voor de betrokken ambtenaren . Over de data van deze
bijeenkomsten zullen de ambtenaren worden geinformeerd en uitgenodigd.
Aanvullend wordt er door EBN met uw gemeente samengewerkt aan
omgevingsmanagement en -communicatie rondom de uitvoering van het
seismisch onderzoek .
Meer informatie
Op www .ebn .nl/scan vindt u alle relevante informatie over het SCAN -programma
Indien u verdere informatie wenst of anderszins vragen heeft, dan kunt u contact
opnemen met de programmamanager SCAN bij EBN : Timme van Melle , via
scan @ ebn .nl.
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Met vriendelijke groeten,

Meindert Smallenbroek
Directeur Warmte en Ondergrond
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Start seismisch onderzoek in uw gemeente
L2EBN2019SCAN004_v1.png; Afschrift briefministerie van Economische Zaken en
Klimaat over SCAN .pdf

Goedemiddag,
Graag informeren we u met deze e-mail dat tussen eind oktober en medio december 2019 in uw gemeente een onderzoek
plaats gaat vinden in de ondergrond voor aardwarmte . In dit seismisch onderzoek worden door middel van geluidsgolven de
lagen en structuren in de ondergrond in beeld gebracht.
In deze e-mail vindt u informatie over:
- SCAN en het seismisch onderzoek
- de voorlopige locatie van de onderzoekslijn die ook door uw gemeente loopt
- de planning van dewerkzaamheden
- afstemming voorbereidingen werkzaamheden
- toelichting omgevingscommunicatie
SCAN
Als onderdeel van de energietransitie ziet de Rijksoverheid kansen in het toepassen van aardwarmte voorhet verduurzamen
van onzewarmtevraag in huizen ,kantoren en voor bepaalde industrie. Om inzichtte krijgen in deondergrond financiert het
ministerie van Economische Zaken en klimaat daarom een landelijk onderzoek datwordt uitgevoerd door TNO en EBN (Energie
Beheer Nederland).
Het doel van de Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN ) is om data te verzamelen waarmee onder andere
gemeentes de komende jaren nauwkeuriger in kunnen schatten waar de ondergrondmogelijk geschikt is voor
aardwarmtewinning. Om daarna tot een lokale ontwikkeling van aardwarmte tekomen zal altijd aanvullend onderzoek nodig
zijn. Aardwarmtewinning vormtgeen onderdeel van SCAN.
Eerder is uw gemeente uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst van SCAN .Wellicht heeft u, of een collega, deze
bijeenkomst bezocht. Ook heeft uw gemeentebestuur aleen brief ontvangen over SCAN van hetMinisterie van Economische
Zaken en klimaat.Deze brief vindt u ter informatie in de bijlage.
Seismisch onderzoek
Seismisch onderzoek vormteen belangrijk onderdeel van SCAN . Dezemethode van ondergrond onderzoek wordtal decennia
veilig en succesvol toegepast in Nederland. De uitvoering van het seismisch onderzoek is begin dit jaar gestartmet een testlijn in
het gebied tussen Utrecht en Almere. Hierbij zijn de optimale parametersbepaald waarmee een zo scherp mogelijk beeld van
de ondergrond wordt verkregen .Met de resultaten van deze testlijn ishetnu mogelijk om het seismisch onderzoek verder uit te
voeren . Vanafseptember tot de zomer van 2020 ligt de focus opMidden -Nederland, op de as tussen Nijmegen en Haarlem . Uw
gemeente ligt in dit gebied .
Locatie seismisch onderzoek
In de bijlage vindt u de voorlopige lijnenkaart van het seismisch onderzoek dat in eind oktobertot medio december 2019

uitgevoerd.De locaties kunnen nog wijzigen door belemmeringen op het traject. Eventuele bijzonderheden bespreken we dan
ook graagmet u. Er zijn in uw gemeentewellicht lokale omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de definitieve locatie
van de lijn .
Planning van dewerkzaamheden
De voorbereidendewerkzaamheden zijn al gestart. Fysiek wordt hetverloop van de lijn nagelopen om eventuele knelpunten in
kaart te brengen . Gesprekken met grondgebruikers,om toestemming te verkrijgen voorwerkzaamheden op hun terrein , zullen
binnenkort starten . Ook zal de uitvoerder van de werkzaamheden , namens EBN ,mogelijk contact met degemeente opnemen
voor afstemming van de werkzaamheden .
De planning ziet er (voorlopig ) als volgt uit :
September-oktober
1. Fysieke controle onderzoekslijn
2. Eventuele afstemming gemeente locatie
Oktober/november
onderzoek
3. Afstemming communicatieadviseur
Oktober
gemeente over omgevingscommunicatie
4. Directe omgeving informeren
2 weken voor aanvang werkzaamheden (locatie
werkzaamheden
afhankelijk ).
5 . Locaties onderzoek definitief
Oktober /november
6. (Start)Werkzaamheden seismisch onderzoek Vanaf eind oktober totmedio december
7. Afronden veldwerkzaamheden
Uiterlijk medio december
8. Evaluatie werkzaamheden metgemeenten en December
andere betrokkenen
Afstemming voorbereiding werkzaamheden
U bent onze contactpersoon bij de gemeente voor technisch inhoudelijke afwegingen voor de locaties vanhet seismisch
onderzoek.Mocht u in een vakantieperiode langere tijd afwezig zijn of u bentniet de aangewezen contactpersoon , dan horen
we dat graag zo spoedig mogelijk. In datgeval verzoeken we u een andere contactpersoon door te geven . Dit kan door een mail
te sturen naar info @ scanaardwarmte.nl
Binnenkortneemteenmedewerkervan de uitvoering zo nodig contactmet u op over de technisch inhoudelijke
voorbereidingen van de werkzaamheden .
Als u nu al bijzonderheden heeft in het onderzoeksgebied ofin uw gemeente die wellichtvan belang zijn voor een voorspoedig
verloop van de werkzaamheden , verzoeken we u dit z.s .m . doorte geven .
Omgevingscommunicatie
De directe omgeving kan ietsmerken van het onderzoek wanneer de fysiekewerkzaamheden in het veld plaatsvinden . Daarom
ontvangen decommunicatie contactpersonen in uw gemeente ook een e -mailmet een linknaar een communicatietoolbox. In
deze toolbox zitten o.a. een omgevingscommunicatieplan en (optionele) communicatiemiddelen voor de directe) omgeving.
Tevens zit hierin een vragenlijst en het verzoek om deze vóór 1 oktober 2019 terugte sturen naar info @ scanaardwarmte.nl .
Met informatie hieruit kunnen we dan de omgevingscommunicatie in uw gemeente op maat afstemmen . De directe omgeving van
de onderzoekslijn wordtdoorgaansongeveer 2 weken tot enkele dagen voor aanvang van de werkzaamheden geïnformeerd.
Letop!
Het kan zijn dat uw gemeente reeds eerder betrokken is geweest bijhet seismisch onderzoek.
Mocht ernaar aanleiding van deze nieuwe onderzoekslijn zich nieuwe opvallende zaken en /of aandachtspunten voordoen dan
verzoeken we u deze aan onsdoor te geven .
Is dit niet hetgevaldan gaan wij ervan uit dat degegevens zoals deze eerder zijn aangegeven nog actueel zijn .
Meer informatie en contact
Mocht u vragen hebben ofbijzonderheden willen doorgeven , kunt u een e -mail sturen naar info @ scanaardwarmte.nl.Dan
nemen we contactmet u op.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Vriendelijke groet

Gitta Zaalberg
programmamanager geotechnische operaties
Bijlagen :
• Afschrift briefministerie van Economische Zaken en Klimaat over SCAN
• Voorlopige lijnenkaart locatie seismisch

