Frequently Asked Questions
over de DAGO-Gedragscode Omgevingsbetrokkenheid bij
Aardwarmteprojecten
1. Waarom komt de aardwarmtesector met de Gedragscode Omgevingsbetrokkenheid bij
Aardwarmteprojecten?
Participatie van omwonenden en andere belanghebbenden is belangrijk om de ambities voor aardwarmte
in Nederland te kunnen realiseren. Daarom heeft DAGO namens haar (aspirant)leden, de bedrijven die in
Nederland aardwarmte (willen) winnen, het initiatief genomen voor de DAGO-Gedragscode
Omgevingsbetrokkenheid bij Aardwarmteprojecten. Om ervoor te zorgen dat wij bij de realisatie van onze
projecten de omgeving goed te (blijven) betrekken en samenwerken met de omgeving zodat projecten zo
goed mogelijk worden ingepast in de omgeving. Dat zien wij als onze verantwoordelijkheid.
2. Hoe zorgen jullie ervoor dat de gedragscode wordt toegepast door de leden?
De (aspirant) DAGO-leden zijn actief betrokken geweest bij het ontwikkelen van deze gedragscode. Daarbij
hebben we geïnventariseerd op welke wijze de huidige initiatiefnemers hun omgevingsbetrokkenheid nu
organiseren en wat er aanvullend mogelijk en nodig is. Om initiatiefnemers hierbij te ondersteunen heeft
DAGO parallel aan deze gedragscode de Leidraad Omgevingsbetrokkenheid bij Aardwarmteprojecten
ontwikkeld, die initiatiefnemers helpt om bij hun projecten de omgeving goed te informeren en betrekken.
Op deze wijze kunnen initiatiefnemers de ambities van de gedragscode vertalen naar hun eigen projecten.
Initiatiefnemers doen ervaring op met het betrekken van de omgeving bij hun projecten, en ervaringen
worden onderling en met andere sectoren uitgewisseld om het leereffect te vergroten. De leidraad die nu
gelijk met de gedragscode wordt gelanceerd zal voor het eerst worden toegepast. Hiervoor zijn ook een
aantal ervaringsprojecten geïdentificeerd (o.a. van ENGIE, Hydreco en Wayland). Op basis van de
ervaringen zullen we waar nodig de gedragscode en leidraad aanpassen en verbeteren. Met de lancering
start nadrukkelijk een leerproces.
3. Op welke aardwarmteprojecten is de gedragscode van toepassing?
De gedragscode geldt voor alle (aspirant)leden van DAGO en is van toepassing op de volgende projecten:
• Nieuw te ontwikkelen projecten (gezien vanaf de publicatiedatum van de gedragscode)
• Bestaande projecten indien een majeure wijziging in het project plaatsvindt waar mogelijk milieuen omgevingseffecten kunnen ontstaan

•

Bestaande projecten indien deze projecten een nieuwe fase ingaan (bijv. van opsporen naar
winnen, of van winnen naar verwijderen)

Projecten die nu in ontwikkeling zijn (waarvoor een SDE+ subsidie is aangevraagd of toegekend) zullen
zoveel mogelijk handelen in geest van de gedragscode. Hier zal indien hier behoefte aan is, samen met
belanghebbenden aan de hand van deze gedragscode worden besproken.
4. Regelt de gedragscode ook het onderwerp schade?
De gedragscode richt zich op omgevingsbetrokkenheid bij aardwarmteprojecten. Schade valt hierbuiten.
Initiatiefnemers maken vooraf een risicoanalyse en nemen waar nodig mitigerende maatregelen zodat
eventuele schade kan worden voorkomen. Mocht er onverhoopt toch schade ontstaan, dan kan de
betreffende partij zich melden bij de initiatiefnemer om tot een oplossing te komen. Hierbij gelden de
huidige wettelijke regelingen. Voor meer informatie kunt u terecht op https://www.rvo.nl/subsidiesregelingen/mijnbouwschade. Landelijk buigt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat zich over
een actualisatie van de wettelijke kaders omtrent de schadeprotocollen. DAGO is daarbij betrokken.
5. Hoe wordt informatie over een aardwarmteproject beschikbaar gesteld?
Initiatiefnemer zorgt ervoor dat informatie beschikbaar is door bijv. rapporten beschikbaar te stellen op
de eigen website, door ze bij/aan de gemeente beschikbaar te stellen en door ze te bespreken tijdens
informatiebijeenkomsten met belanghebbenden.
6. Tot wie kan ik mij richten als ik vragen heb over een aardwarmteproject?
Voor een specifiek project is in de meeste gevallen de initiatiefnemer het eerste aanspreekpunt. In het
omgevingsoverleg legt de initiatiefnemer samen met de omgeving vast wat de gewenste manier van
communicatie is. Ook maakt de initiatiefnemer inzichtelijk wie het aanspreekpunt is.
Indien u een klacht over een aardwarmteproject heeft kunt u ook als eerste terecht bij de desbetreffende
initiatiefnemer. Mocht u daar niet uitkomen, danvkunt u contact opnemen met het DAGO-bureau.
7. Door wie is de gedragscode ondertekend?
De gedragscode is ondertekend door het bestuur van DAGO en al haar leden <link naar ledenpagina>
8. Tot wie kan ik mij richten als ik vragen heb over de gedragscode?
Vragen kunnen gericht worden aan DAGO via info@dago.nu. De contactpersoon voor de gedragscode is
Danny van den Berg, bereikbaar via 06-50549969.
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