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RAADSINFORMATIEBRIEF 

20R.00777 

 

 

 

Van  : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 15 juli 2020 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder De Weger 
  

Portefeuille(s)  : duurzaamheid en energietransitie 

Contactpersoon : E.B. Hassink 

Tel.nr. : 8796 

E-mailadres : hassink.e@woerden.nl 
 

Onderwerp:  
seismisch onderzoek nabij Harmelen 

 

Kennisnemen van: 
 

De aankondiging van het zogenaamde SCAN-onderzoek, de brief hierover van het ministerie van EZK en 
de kaart met onderzoekslijnen 

Inleiding: 
 

Om te verkennen waar in Nederland het winnen van warmte uit de diepe ondergrond mogelijk is, voert 
Energiebeheer Nederland (EBN) het onderzoeksproject Seismische Campagne Aardwarmte Nederland 
(SCAN) uit. Hiervoor heeft het ministerie van EZK opdracht gegeven. Ook in onze regio vindt dit onderzoek 
plaats. 

Kernboodschap: 

 

Vorig jaar bent u door middel van de raadsinformatiebrief met nummer 19R.00512 geïnformeerd over het 
onderzoek dat EBN uitvoert naar de kansen voor het winnen van geothermische energie in de regio. 
Inmiddels is bekend dat EBN het aangekondigde seismisch onderzoek eind deze zomer laat uitvoeren. Dit 
gebeurt in het oosten van onze gemeente, op een lijn die tussen Harmelen en de Harmelerwaard door 
loopt. Op bijgevoegde kaart is het onderzoekstracé aangegeven. Op dit tracé zullen trillingen worden 
opgewekt door middel van kleine ondergrondse ontploffingen. In de directe omgeving zal een lichte trilling 
waarneembaar zijn. Omwonenden binnen een straal van 300 meter en landeigenaren worden door EBN 
geïnformeerd.  

Financiën: 
 

 - 

Vervolg: 
 

De informatie uit het onderzoek van EBN wordt openbaar beschikbaar gesteld op de website 
https://nlog.nl/seismische-data, die TNO beheert in opdracht van het Rijk. De seismische data zijn vooral 
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relevant voor het beoordelen van de mogelijkheden voor het winnen van warmte, maar kunnen ook 
aanwijzingen geven over het voorkomen van fossiele brandstoffen. 

Bijlagen: 
 

Brief SCAN-onderzoek van het ministerie van EZK (corsa 19.081340)  
Kaart EBN onderzoekslijnen Utrecht (corsa 20.012508) 

 

 

 

 

Secretaris Burgemeester 

  

M.H. Brander V.J.H. Molkenboer 
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