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Uwe Excellentie, 

 

Per brief met kenmerk DGKE-WO / 20167418 van 17 juni 2020 heeft u het college van burgemeester 

en wethouders gevraagd om advies uit te brengen over het winningsplan van Haagse Aardwarmte 

Leyweg. U heeft adviezen van TNO-AGE en Staatstoezicht op de mijnen over dit project aan ons ter 

beschikking gesteld. Om ons advies uit te brengen hebben wij informatie ingewonnen bij de 

Omgevingsdienst Haaglanden en de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH). 

 

Naar aanleiding van de adviezen van TNO en SodM zien wij aanleiding om een aantal delen van hun 

advies te benadrukken en u daarnaast te adviseren om voorschriften op te nemen over het informeren 

van Veiligheidsregio Haaglanden en het betrekken van omwonenden. Wij adviseren u om de 

onderstaande punten mee te nemen in uw besluitvorming: 

 

Stakeholders 

In het kader van operationeel optreden van de hulpdiensten en het verwerken van de gevolgen van 

vernieuwde energievormen in beleidsplannen is het van belang dat de Veiligheidsregio Haaglanden 

geïnformeerd blijft. 

 

In het winningsplan en de onderliggende risicoanalyses is er een Traffic Light System (TLS) 

voorgesteld. In het advies van SodM zijn hierop aangepaste beheersmaatregelen voorgesteld. 

Onderdeel van deze beheersmaatregelen is een andere interpretatie van het TLS. Eén van de andere 

voorgestelde beheersmaatregelen is het opzetten van een seismisch respons protocol. In dit protocol 

zou omschreven moeten worden welke stakeholders welke informatie ontvangen. 

 

In het kader van het toekomstig voorbereiden en inrichten van het operationeel optreden van 

hulpdiensten wordt geadviseerd om de VRH op te nemen als stakeholder in het Seismisch 

respons protocol. 

Informatie die van belang is voor de VRH zijn metingen van seismische activiteiten die invloed 

hebben op het operationeel stil liggen van de installatie. Tevens seismische activiteiten waarbij 
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de veiligheid van omwonenden, schade aan gebouwen of infrastructurele werken aannemelijk 

zijn. Daarbij is het van belang om te weten wat de magnitude is bij de metingen, de frequentie 

van activiteiten en mogelijke gevolgen. 

Deze informatie kan gedeeld worden met de VRH via omgevingsveiligheid@vrh.nl. In het geval van 

noodgevallen in relatie tot seismisch activiteiten is het landelijk noodnummer (112) bereikbaar. 

 

Seismic Hazard Assessment (SHA) 

Met betrekking tot de uitgevoerde SHA hebben wij inhoudelijk geen opmerkingen. Wel vinden wij 

bewaking van (voorgenomen) productieduur en productievolume belangrijk. Bij een verlenging van 

productieduur en/of het productievolume zou ons inziens een nieuwe SHA moeten worden uitgevoerd, 

voordat hierover door het Ministerie van EZK een afweging wordt gemaakt. 

 

Seismisch respons protocol  

In het winningsplan zijn de beheeracties beschreven, dit zou kunnen worden beschouwd als een 

seismisch respons protocol. Hierbij wordt per niveau uit het TLS ook kort ingegaan op de acties die 

zullen worden genomen op het moment dat seismische activiteit wordt gemeten. De beheeracties zijn 

naar onze mening nog slechts in (te) grote lijnen beschreven en zijn niet locatie specifiek uitgewerkt. 

Naar onze mening is het seismisch respons protocol op dit moment onvoldoende uitgewerkt. Naar 

onze mening zou in een eventueel instemmingsbesluit als voorwaarde moeten worden opgenomen dat 

vóór aanvang van de winning een volledig adequaat seismisch respons protocol ter goedkeuring dient 

te worden voorgelegd aan het Ministerie van EZK en het SodM. In dit protocol dient ons inziens ook 

nader te worden uitgewerkt welke stakeholders bij seismische activiteit in de communicatie worden 

betrokken. 

 

Omgevingsmanagement/participatie  

In het winningsplan wordt het onderwerp omgevingsmanagement summier behandeld. Omdat de 

bronnen reeds in 2010 zijn geplaatst en aan de beoogde winning ook in de media aandacht is gegeven, 

is de omgeving bekend met deze bronnen en is er regelmatig contact met de omgeving van de 

winlocatie. Met enige regelmaat worden informatiebijeenkomsten georganiseerd bij Stichting 

Wijkberaad Leyenburg (WBL), de bewonersorganisatie voor de wijk Leyenburg in Den Haag. Tevens is 

er een website www.haagseaardwarmte.nl, waar informatie over het project te vinden is.  

Voor wat betreft de communicatie naar de omgeving zijn wij van mening dat Hydreco zou moeten 

worden aangespoord deze ook voort te zetten op het moment dat de winning van aardwarmte is 

aangevangen. 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, 

de locosecretaris, de locoburgemeester, 

 

  

 

 

  
 
 




