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Reactie op concept-adviezen
opsporingsvergunningen aardwarmte NoordwestBrabant, Zuidwest-Brabant en Noord-Zeeland
Steenbergen, 6 maart 2018
Geacht College,

VERZONDEN 0 7 MMÏ 2018 ^

Op 12 februari 2018 ontvingen wij uw mail met het verzoek om onze reactie op de
door u opgestelde concept-adviezen opsporingsvergunningen aardwarmte NoordwestBrabant, Zuidwest-Brabant en Noord-Zeeland. Deze concept-adviezen stelde u op
verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op. Dit Ministerie
ontving opsporingsvergunningaanvragen aardwarmte voor de genoemde gebieden.
Reactie algemeen
In zijn algemeenheid stemmen wij in met de geformuleerde concept-adviezen over
bovengenoemde opsporingsvergunningen. Wij onderschrijven met nadruk daarbij het
door u onder het kopje ‘Omgevingsmanagemenť’ genoemde belang, dat decentrale
overheden in de toekomst eerder inhoudelijk bij nieuwe initiatieven c.q.
vergunningaanvragen voor mijnbouwactiviteiten worden betrokken dan nu is gebeurd.
Het proces van advisering over en reacties geven op vergunningaanvragen door de
decentrale overheden kan dan adequater uitgevoerd worden.
Als toevoeging op dit advies zien wij nog graag de rol van de omwonenden benadrukt
als belanghebbenden bij het proces. De rol van de omwonenden dient zeker ook
vanuit het ministerie en de initiatiefnemer nader ingevuld te worden.
Vraag
Wij hebben nog wel vragen bij de relevantie van het verlenen van de
opsporingsvergunningen aardwarmte voor het grondgebied van de gemeente
Steenbergen, waarover uw college nu om advies is gevraagd.
De situatie is immers als volgt:
Visser S Smit Hanab heeft een drietal aanvragen voor opsporingsvergunningen
aardwarmte ingediend die mede betrekking hebben op het grondgebied van de
gemeente Steenbergen. Het betreft de aanvragen voor de volgende gebieden:
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Noordwest-Brabant;
Zuidwest-Brabant;
Noord-Zeeland;
De aanvraag voor het gebied Noordwest-Brabant is gedaan met het doel om aardwarmte
op te mogen sporen in de Brussel zand member.
Het uiteindelijke doei is om de gewonnen warmte te leveren aan de glastuinbouwgebieden
van Made en Nieuw Prinsenland.
De aanvraag voor het gebied Zuidwest-Brabant is gedaan met het doel om aardwarmte op
te mogen sporen in de Brussel zand member.
Het uiteindelijke doel is om de gewonnen warmte te leveren aan de glastuinbouwgebieden
in de regio Hoeven en Bergen op Zoom.
De aanvraag voor het gebied Noord-Zeeland is gedaan met het doel om aardwarmte op te
mogen sporen in de Brussel zand member.
Het uiteindelijke doel is om de gewonnen warmte te leveren aan de glastuinbouwgebieden
van Sirjansland en Sint-Anna/and.
Eveneens heeft u medegedeeld dat er voor het gebied West-Brabant door een andere
initiatiefnemer een aanvraag voor een opsporingsvergunning aardwarmte is ingediend.
Deze aanvraag heeft ook betrekking op het grondgebied van de gemeente Steenbergen.
Gezien het bovenstaande heeft u aangegeven dat er nu enkel advies hoeft te worden
gegeven over de gebieden uit de ingediende aanvragen die niet overlappen.
Vaststaat, dat de resterende gebieden binnen de gemeente Steenbergen, waarover uw
college nu advies is gevraagd door het Ministerie, niet in de nabijheid liggen van de door
Visser S Smit Hanab genoemde glastuinbouwgebieden in of buiten de gemeente
Steenbergen. Daarbij heeft Visser S Smit Hanab aangegeven, dat de ondiepe aardwarmte
gewonnen moet worden in de (directe) nabijheid van de glastuinbouwbedrijven.
Wij vragen uw college daarom onze vraag over de relevantie van het verlenen van de
opsporingsvergunningen aardwarmte voor het grondgebied van de gemeente
Steenbergen, waarover uw college nu om advies is gevraagd, op te nemen in uw adviezen
aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
We zien de definitieve adviezen - en in het geval geen gevolg wordt gegeven aan
onze reactie daarbij een motivering - van u met belangstelling tegemoet.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de secretaris,
de loco burgemeester,
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