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De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Prinses Irenestraat 6
2595 BD  DEN HAAG

Datum 16 februari 2023
Betreft Vaststelling subsidiemodule “risico’s dekken voor aardwarmte”

Geachte Voorzitter, 

Hierbij bied ik u de conceptregeling aan, houdende wijziging van de Regeling 
nationale EZK- en LNV-subsidies, in verband met het opnieuw en ongewijzigd 
vaststellen van titel 4.3: Risico’s dekken voor aardwarmte. Voor de inhoud van de 
ontwerpregeling verwijs ik naar de toelichting bij de regeling.

Deze voorlegging geschiedt in het kader van de voorhangprocedure, bedoeld in 
artikel 4.10, zesde lid, van de Comptabiliteitswet 2016, ten aanzien van de 
subsidiemodule Risico’s dekken voor aardwarmte (bekend als de garantieregeling 
aardwarmte). Dit artikel noemt een termijn van 30 dagen en biedt uw Kamer de 
gelegenheid zich uit te spreken over de ontwerpregeling voordat deze 
gepubliceerd zal worden.

In de brief die aan uw Kamer gestuurd is op 18 november 2021 (Kamerstuk 31239 
nr. 339) met het goedgekeurde toetsingskader, is de verlenging van de 
garantieregeling aardwarmte aangekondigd. 

Het doel van de garantieregeling voor aardwarmte is het afdekken van het 
geologisch risico voor het geval dat het boren van putten voor aardwarmte niet 
succesvol is. Het gaat hierbij om het risico, dat de volgens plan aangeboorde 
aardlaag minder warm water produceert of van lagere temperatuur oplevert dan 
op basis van een gedegen geologisch vooronderzoek mocht worden verwacht.
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De garantieregeling wordt in 2023 ongewijzigd voortgezet. In deze periode wordt
informatie verzameld in gebieden waar de ondergrond nog relatief onbekend is.
Op basis hiervan en een onafhankelijke evaluatie zal een voorstel gemaakt
worden voor een verbreding van de regeling. 

Met deze regeling stimuleren het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aardwarmte
als duurzame energiebron. 

J.A. Vijlbrief
Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
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