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Vraagstelling en achtergrond 
 
Dit document geeft aan hoe een geothermisch operator zijn ‘mijnbouworganisatie’ kan inrichten, 
waarbij direct zij aangegeven dat dé mijnbouworganisatie niet bestaat, net zo min als hét 
tuinbouwbedrijf of hét warmtebedrijf. 
 
Hoe dan ook, één partij (bestaand of op te richten) zal als operator (mede-)houder van de 
opsporings- en winningsvergunning dienen te worden en zich dus als zodanig bij de 
vergunningverlener moeten kwalificeren. We noemen deze partij hier ‘Operator BV’. Dit document is 
de aanzet tot een ‘organisatieplan Operator BV’. 
 
Uitgangspunten en opmerkingen 
 
Bij het opstellen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 De Operator BV wordt opgericht voor de exploitatie en eventueel de bouw van het doublet 
(eventueel meerdere doubletten).  

 Operator BV heeft tenminste één  grootaandeelhouder waarop hij een beroep doen, in de 
opbouwfase en wellicht ook daarna, voor algemene kennis en kunde betreffende 
projectmanagement, inkoop et cetera. Door het grote aandelenbelang en de maatschappelijke 
positie van de aandeelhouder zou moeten zijn geborgd dat de intenties bij de oprichting daarna 
niet zullen verwateren. 

 Operator BV kan meerdere aandeelhouders hebben. Dat is voor de organisatie en de 
vergunningverlener niet heel relevant. De aandeelhoudersstructuur dient wel heel duidelijk te 
zijn, mede in verband met de financiële eisen. Tenminste één aandeelhouder zal voor nakoming 
van verplichtingen van de BV contact moeten hebben met de vergunningverlener, op een nader 
af te spreken wijze. (Dit hoeft niet strijdig te zijn met eventuele projectfinanciering.) De 
aandeelhouders dienen zich dit bewust te zijn. 

 Operator BV kan ook (mede-)eigenaar zijn van het doublet en de andere apparatuur maar dat is 
op zich niet noodzakelijk. Operator BV is naar de overheden toe wél volledig verantwoordelijk 
voor de assets. Beperkte mandaten van Operator BV ten aanzien van de bedrijfsvoering zijn niet 
toegestaan. (Mede-)eigendom ligt om die reden dan ook voor de hand. Voor zover de opstellers 
bekend hebben tot nu toe alle operators in geothermie en olie & gas ook (deel-) eigendom van 
de assets. 

 
Verder is relevant: 
1. Of de Operator BV een BV is of een NV of dergelijke is niet relevant. Een  ‘rechtspersoonlijkheid’ 

is vereist om houder van de opsporings- of winningsvergunning te kunnen zijn, dus geen vof of 
dergelijke. Duidelijk dient te zijn dat de Operator in de ontwerp- en boorfase en met grote 
waarschijnlijkheid ook in de toekomst, over voldoende financiële middelen kan beschikken om 
de taken te vervullen/ de verantwoordelijkheden waar te maken. 

2. Idealiter (mede vanwege de financiële eisen, zie ook pt 1) is Operator BV een al langer bestaand 
bedrijf met een bewezen track-record op mijnbouwkundig en financieel gebied, met ter zake 
kundig management en personeel. Aangezien Operator BV niet aan dit ideaalbeeld voldoet 
(bijvoorbeeld door het ontbreken van een track-record), is een goed leertraject en 
kennismakingstraject met onder andere de toezichthouders zeer belangrijk. 
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Organisatie ontwerp-/bouwfase 
 
Essentieel is dat Operator BV de uit te besteden activiteiten zelf kan beoordelen en aansturen. 
Operator is immers naar de toezichthouders eindverantwoordelijk en kan dus niet ‘leeg’ zijn. Het is 
op zich mogelijk dat (veel) personeel van Operator BV wordt ingeleend en/of voor de 
aandeelhouders werkzaam is. Duidelijk moet zijn dat de aandeelhouders serieus zijn en geen ‘plof- 
BV’ of andere zwakke verantwoordelijkheidsconstructie hebben toegepast.  
Om dit te waarborgen zijn (dus) naast een duidelijke managementstructuur en geschikte personeel 
(zoals bedienings- en bewakingspersoneel) goede kwaliteits- en veiligheidsbewakingen nodig, in de 
termen van de arbo-wetgeving: een VG-zorgsysteem (of ‘VGZ-systeem’). De achterliggende 
systematiek vormt in zekere zin het hart van de onderneming... 
 

 
 
De aandeelhoudersvergadering (niet aangegeven) is het bestuurlijk niveau waar de projectdirectie 
rapporteert en mandaat krijgt. Met name in de engineerings-, boor- en testfase zullen de 
projectdirectie en aandeelhouders in de praktijk in nauw contact staan. 
 
De QHSE-manager (VGZ-deskundige) ziet toe op de handhaving en waar nodig uitbreiding van het 
VGZ-systeem.  
De Communicatiedeskundige ondersteunt de organisatie op het gebied van communicatie (met 
name omgevingsmanagement en aandeelhouders). 
De Inkoop zorgt voor de inkoop van de materialen/diensten, op een wijze die controle op de 
geleverde prestaties (geldt met name voor de boring) mogelijk maakt. Nauwe afstemming met boor-
/bouwmanagers is dus vereist. 
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De Engineering (ic. engineeringsverantwoordelijke) zorgt voor een ontwerp van de putten en de 
bovengrondse installaties, van het boorproces en de completion conform de in- en externe eisen. 
 
De Boor-( manager) zorgt voor toezicht op de mijnbouwkundige activiteiten tijdens de boorfase 
inclusief completion en testen. Dit vereist specifieke ervaring. Deze ‘drilling manager’ komt bij 
geothermieprojecten tot nu toe van buiten de eigen organisatie.  
 
De Bouw- manager zorgt voor de bouw van de bovengrondse installaties. 
 
Bediening & onderhoud heeft betrekking op de exploitatiefase. Zoals bij elk nieuwbouwproject is het 
van belang de ‘staande organisatie’ vanaf het begin te betrekken bij de bouw/aanleg. Hier is dit te 
vertalen in het tijdig starten van de training en scholing van de operators en onderhoudspersoneel, 
inclusief afspraken met de diverse onderhoudsfirma’s en andere dienstverleners. 
      
Veiligheid & Gezondheid 
 
Het hebben van een goed functionerend VGZ-systeem is voorwaarde voor een goed en betrouwbaar 
operatorschap. Met name hier ziet SodM streng op toe.  
Een VGZ-systeem heeft in de praktijk voor geothermie betrekking op alle bedrijfsaspecten (behalve 
wellicht de financiering), zoals: 

 Missie/ visie van de onderneming 

 Bedrijfsfilosofie 

 Bedrijfsplan 

 Kwaliteitsbewaking 

 Naast uiteraard: Veiligheid & Gezondheid 
 
Ëén van de eerste zaken die Operator BV dan ook dient te doen is een VGZ-systematiek ‘uitrollen’  
over Operator BV en zijn leveranciers en adviseurs. Deel 2 van het Handboek Geothermie beschrijft 
hoe dat te doen is, met name hoofdstuk 4. 
 
Organisatie exploitatiefase 
 
Het is in de voorbereidingsfase nog lastig om voor de exploitatiefase de organisatie al compleet in te 
richten. Dat is ook nog niet nodig. Een duidelijk plan wát en wánneer deze wél compleet is, (bij een 
goed VGZ-systeem !) voldoende. 
 
Bediening en bewaking van een geothermische installatie is geen arbeidsintensief, maar wel 
verantwoordelijk werk. Veranderingen in de prestaties gaan veelal geleidelijk; de bijbehorende 
signalen (denk aan een oplopend toerental van de ESP voor een bepaald debiet) dienen tijdig 
herkend te worden. Scaling, corrosie en dergelijke zijn eveneens, in de meeste gevallen, trage 
processen. Van andere operators, maar ook van bijvoorbeeld WKO-installaties, zijn 
monitoringsprotocollen en –gegevens te verkrijgen die veel inzicht geven.  
Voor de bediening/ dagelijkse monitoring zijn operators nodig die (deels op afstand) de installatie 
bedienen/monitoren. Afhankelijk van de precieze installatieomvang en –uitvoering is dit te zijner tijd 
verder in te richten.  
Periodieke metingen kan de operator wellicht deels zelf doen (bijvoorbeeld pH), andere zaken 
(corrosiemeting, specifieke waterkwaliteitsmetingen) kunnen het beste via een servicecontract 
plaatsvinden. Voor periodiek onderhoud en reparaties geldt iets vergelijkbaars. Ook dit is het beste 
pas in te richten zodra de installatie(-componenten) bekend zijn.  
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Daarnaast zijn afspraken met een adviseur voor langetermijnplannen verstandig; veel operators 
maken gebruik van de diensten van geologische adviesbureaus en servicebedrijven. Deelname aan 
de ‘werkgroep operators’ van het Platform Geothermie levert eveneens veel informatie. 

 
Al met al is het organisatieschema voor de exploitatiefase globaal als volgt: 
 

 
 
Hoewel ook hier functionarissen voor Communicatie en Inkoop nodig zijn, is dit weggelaten om te 
benadrukken dat dit meestal zeer beperkte taken zijn met geringe tijdsbesteding. 
 
Tot slot 
 
Operator BV zoals deze in dit document gepresenteerd is richt zich alleen op de het doublet, impliciet 
is aangenomen dat dit is inclusief de bovengrondse apparatuur (warmtewisselaars, eventuele 
ontgasser, doseringsinstallatie et cetera). In de praktijk ‘tot de terreingrens’.  
Als er via een distributienetwerk aan andere partijen geleverd wordt valt het te overwegen de 
verantwoordelijkheden van Operator BV uit te breiden tot en met de warmteafgiftestations bij de 
afnemers. Omdat dit voor betrokken aandeelhouders goed te overzien is, is in dit document gefocust 
op de nieuwe dingen: de putten en wat daar in directe zin bij hoort. 
 
De commerciële  kant van de zaak (afrekenen met afnemers, wellicht inkoop van gas et cetera) is in 
dit document evenmin besproken. Dit dient uiteraard wel tijdig ergens belegd te zijn.  
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Stappenplan opstart Operator BV 
 
Als stappenplan voor Operator BV kan dienen: 
(afgezien van de stappen om tot de feitelijke oprichting/financiering etc. te komen) 

1. Goedkeuring van dit document door de (geplande) oprichters 
2. Globale projectorganisatie 

 Functieprofiel/ competentieniveau van de projectleiders/ managers opstellen 
3. Formeren van de organisatie met: 

 Algemeen projectleider/projectdirecteur 

 Projectleider engineering 

 Boor- manager 

 Bouw-manager  

 ‘Projectleider’ bediening en bewaking 

 VGZ-verantwoordelijke 

 Inkoop-verantwoordelijke 
4. Opstellen projectplan door de directie/ projectleiders 
Dit plan omvat onder andere 

 Taakverdeling/rapportagestructuren 

 Rol/taken van in te huren adviseurs en projectleiders 

 Vergaderfrequentie/planning 

 Vooruitblik naar de exploitatiefase 
5. Opstellen (eerste versie van) bedrijfsplan/ VGZ-systeem 

 De diverse stappen en activiteiten beschrijven 

 De beheersystematiek aangeven (VGZ-systeem) 

 De samenhang met de andere activiteiten (netwerk etc.) aangeven. 

 Communicatiebeleid. Communiceert Operator naar de omgeving, of gebeurt dit uit naam 
van de aandeelhouders? 

6. Overleg/presentatie bij SodM en EZ om als operator te kwalificeren 
7. Start (verdere) engineering 
Hierbij is de inbreng van de andere disciplines te waarborgen 
8. Vaststellen inkoopstrategie 
Welke diensten worden wanneer ingekocht en op welke basis? 

 


