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RAADSMEDEDELING

Onderwerp
Opsporingsvergunningaanvragen aardwarmte Noordwest-Brabant, Zuidwest-Brabant en Noord-Zeeland.

Steenbergen; 6 maart 2018 

Aan de Raad,
In de raadsvergadering van 22 februari 2018 is uw raad een raadsmededeling toegezegd over het 
bovengenoemde onderwerp. Het gaat daarbij om de reactie van ons college op de concept-adviezen van 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat over de 
opsporingsvergunningaanvragen aardwarmte (geothermie) Noordwest-Brabant, Zuidwest-Brabant en 
Noord-Zeeland.
Deze aanvragen hebben namelijk ook betrekking op het grondgebied van de gemeente Steenbergen.
In het bijgevoegde overzichtskaartje zijn met zwart de gebieden in de gemeente Steenbergen 
aangegeven, die in de drie opsporingsvergunningaanvragen zijn opgenomen én waarover Gedeputeerde 
Staten van Noord Brabant door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat om advies zijn 
gevraagd.

De brief van ons college van 6 maart 2018 als reactie op de concept-adviezen van Gedeputeerde Staten 
op de opsporingsvergunningaanvragen, treft u bij deze raadsmededeling aan. Dat geldt ook voor de 
concept-adviezen van Gedeputeerde Staten.
In zijn algemeenheid stemmen wij in met de geformuleerde concept-adviezen over de bovengenoemde 
opsporingsvergunningen. Daarnaast hebben we Gedeputeerde Staten gevraagd onze vraag over de 
relevantie van het verlenen van de opsporingsvergunningen aardwarmte voor het grondgebied van de 
gemeente Steenbergen, waarover zij nu om advies zijn gevraagd, op te nemen in hun adviezen aan het 
Ministerie.
De aanvrager heeft namelijk aangegeven, dat de ondiepe aardwarmte gewonnen moet worden in de 
(directe) nabijheid van de glastuinbouwbedrijven. De gebieden waarover nu wordt geadviseerd aan het 
Ministerie liggen echter niet in de nabijheid van de door de aanvrager van de vergunningen genoemde 
glastuinbouwgebieden in of buiten de gemeente Steenbergen.

Van de definitieve adviezen van Gedeputeerde Staten aan het Ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat over dit onderwerp zult u in de toekomst op de hoogte worden gesteld.
Ook zal in de nieuwe raadsperiode in overleg met de griffie een informatiemoment over het onderwerp 
geothermie worden georganiseerd.

Hoogachtend, 
burgemeester en we 
de secretaris, .

s van Steenbergen,
de loco buŗgemeáster,

M.J.P Jongh, RA


