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Inleiding 

 

Op de  vraag wie Bevoegd Gezag is voor de vergunningen voor geothermie bij tuinbouwbedrijven 
zijn verschillende antwoorden mogelijk, afhankelijk van de aard van het bedrijf en de grootte van 
het geothermieproject.  Er lopen nog gesprekken over dit onderwerp tussen SodM, EZ, gemeenten 
en de sector. 
 
1.Een tuinbouwbedrijf met een (heel) groot aardwarmteproject  
Het (gehele) tuinbouwbedrijf van een tuinder-operator wordt een ‘mijnbouwlocatie’ en valt 
volledig onder EZ als Bevoegd Gezag indien:  

a. Hij heeft een milieuvergunning of is meldingsplichtig en gaat aardwarmte ontwikkelen 
voor zichzelf en derden.  

b. De opbrengst uit aardwarmte voor derden is zo groot dat hij een 'in hoofdzaak mijnbouw' 
bedrijf wordt.  

De tuinder/operator heeft dan twee keuzes: 
1. Hij richt géén apart aardwarmtebedrijf op. Het tuinbouwbedrijf komt dan in zijn geheel onder 

het Bevoegd Gezag van EZ te vallen en wordt  één inrichting voor tuin en aardwarmte waarbij 
een VVGB (‘Verklaring Van Geen Bezwaar’) van de gemeente of provincie mogelijk benodigd is, 
of 

2. hij richt wél een apart aardwarmtebedrijf op voor de winning en levering zodat er automatisch 
twee inrichtingen ontstaan. EZ wordt dan Bevoegd Gezag over de aardwarmte-inrichting en de 
gemeente of provincie blijft dan Bevoegd Gezag over de tuinbouwinrichting. 

  
2. Milieuvergunning plichtig tuinbouwbedrijf met aardwarmteproject 
In dit geval is er al een Milieuvergunning en komt het aardwarmtedeel  daarbij. Er wordt in 
hoofdzaak aan het eigen bedrijf geleverd (niet in hoofdzaak mijnbouw). In dit geval gelt: 

 een revisievergunning is aan te vragen bij het huidige Bevoegd Gezag (gemeente of 
provincie). EZ levert voor het mijnbouwdeel een Verklaring van Geen Bezwaar aan het 
Bevoegd Gezag.  

 De gemeente of provincie blijft Bevoegd Gezag over de (tuinbouw)inrichting en EZ behoudt 
haar toezichthoudende rol op het Mijnbouwdeel.  

  
3. Tuinbouwbedrijf meldingsplichtig op grond van het Activiteitenbesluit, met 
aardwarmteproject   

In dit geval is er een verschil tussen de opsporings- en winningsfase: 
Fase 1: Opsporingsfase (boor- en testfase) 

 De betreffende gemeente is Bevoegd Gezag voor de aanvraag voor een 
omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a of c, van de Wabo, 
(bouwen putkelder of het aanleggen van een locatie voor een proefboring.)  

 EZ is het bevoegd gezag voor de melding in het kader van het Besluit algemene regels 
milieu mijnbouw (BARMM).   

Fase 2: Winningsfase  
 U dient in deze fase een vergunning voor het oprichten en in werking hebben van 

een mijnbouwwerk op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo aan te 
vragen. Deze aanvraag dient u in bij EZ. Dit geldt ook voor andere aanvragen op 
grond van artikel 2.1, eerste lid, of artikel 2.2 van de Wabo. De minister van EZ is het 
Bevoegd Gezag voor de hele activiteit (het onderdeel glastuinbouw plus het 
onderdeel geothermie). De meldingen op grond van het Besluit glastuinbouw en 
andere aanvragen om een omgevingsvergunning voor het glastuinbouwonderdeel 
die in deze fase worden gedaan, dient u ook bij EZ in te dienen.  

Via www.omgevingsloket.nl kunt u de omgevingsvergunningen aanvragen en zou een en ander 
‘automatisch’ goed moeten gaan. Even nabellen is hier aan te bevelen. 

http://www.omgevingsloket.nl/

