
Beantwoording C – 22184 – vragen Volkspartij  

 
In de Steenbergse Bode van afgelopen donderdag stond op pagina 2 een grote advertentie 

waarin door de semi-commerciële partij Scan bekend werd gemaakt dat op 5 juli 2022 in de 

horecagelegenheid Blauwe Wolk een informatieavond werd belegd over op handen zijnde 

proefboringen en de mogelijkheid van exploitatie van aardwarmte. Weliswaar is daarbij vermeld 

dat nu geen aardwarmte zal worden geëxploiteerd, maar de vraag komt boven waarom 

proefboringen worden gedaan om daar geen vervolg aan te geven. 

 

De advertentie was geen herkenbare pagina van de gemeente Steenbergen, maar de link op de 

Bode verwijst direct naar de website van de gemeente Steenbergen met het zelfde bericht. 

 

https://www.gemeente-

steenbergen.nl/nieuws_en_persberichten/inloopbijeenkomst_onderzoeksboring_voor_aardwarm

te_5_juli_dinteloord/  Voor zover bekend heeft de gemeente Steenbergen niets gedaan om uit 

eigen verantwoordelijkheid overleg en voorlichting te verzorgen naar haar eigen inwoners met 

name in en rond Dinteloord. 

 

Wij verzoeken bij het vragen half uur de navolgende vragen te beantwoorden: 

01. Wanneer heeft uw college over deze op handen zijn de proefboringen in het toch al zo 

met windmolens geplaagde Dinteloord, overleg gepleegd met onder meer de 

Dorpsraad en/ of VWBLD die zich presenteren als vertegenwoordigers van de 

Dinteloordse bevolking? 

Er is geen overleg gepleegd met de dorpsraad Dinteloord en / of de Vereniging Werkgroep 

Behoud Leefbaarheid Dinteloord. Het SCAN-programma verzorgt zelf de communicatie rondom 

aardwarmte en de onderzoeksboringen. De gemeente Steenbergen ondersteunt hierbij door de 

berichten vanuit SCAN te delen op de informatiepagina, de website en social media. 

 

02. Hoe zijn deze komende proefboringen bij hen ontvangen? 

Zie de beantwoording van vraag 1. 

 

03. Waarom wordt wel een commerciële advertentie geplaatst door de semi-ondernemer 

maar wordt niets over proefboringen vermeld op de gemeentelijke info pagina? 

Op de gemeentelijke informatiepagina van vrijdag 1 juli wordt de inloopbijeenkomst 

onderzoeksboring aardwarmte op 5 juli in Dinteloord aangekondigd. Het SCAN-programma 

wordt op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) uitgevoerd onder 

regie van Energie Beheer Nederland (EBN) in samenwerking met TNO. SCAN verzamelt data over 

de ondergrond tot een diepte van vier kilometer. Met deze informatie kan beter ingeschat 

worden waar aardwarmte als duurzame bron ingezet kan worden. 

 

04. Gelet op het feit dat de link direct verwijst naar de gemeentelijke website impliceert 

dit dat de gemeente Steenbergen betrokken is bij de voorgenomen boringen. Op welke 

wijze is dat en wat is de rol en invulling van college en ambtenaren? 

De gemeente is vanuit het SCAN-programma geïnformeerd dat West-Brabant Noord is 

aangewezen als zoekgebied voor een onderzoeksboring. Het zoekgebied West-Brabant Noord 

betreft het buitengebied tussen Hellevoetsluis en Oosterhout. Dit gebied is interessant omdat in 

de ondergrond meerdere aardlagen aanwezig zijn, waaruit aardwarmte gewonnen kan worden, 

maar waar nog te weinig bekend is over de samenstelling van deze aardlagen.    
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In de omgeving van Dinteloord worden momenteel gesprekken gevoerd met grondeigenaren om 

te vragen of zij grond beschikbaar willen stellen. Op dit moment is er nog geen locatie gevonden. 

Het is dus ook nog onzeker of er ook daadwerkelijk een onderzoeksboring in onze gemeente 

plaats gaat vinden, al is de kans daarop naar alle waarschijnlijkheid wel groot. Vanuit het SCAN-

programma is niet met de gemeente gedeeld met welke grondeigenaren gesprekken worden 

gevoerd en om welke locaties het gaat.  

 

Indien er een locatie wordt gevonden, wordt er vanuit het SCAN-programma een 

intentieovereenkomst met de eigenaar en eventuele gebruiker gesloten. Vervolgens wordt 

onderzocht welke vergunningen er nodig zijn per locatie. Dit kunnen vergunningen van de 

provincie of het waterschap zijn, maar voor de onderzoeksboring is in ieder geval een 

omgevingsvergunning van de gemeente verplicht. Vanuit het SCAN-programma is aangegeven 

dat een vergunningsproces in nauw overleg met de betreffende gemeente(n) wordt opgepakt. 

 

Het SCAN-programma verzorgt zelf de communicatie rondom aardwarmte en de 

onderzoeksboringen. De gemeente Steenbergen ondersteunt hierbij door de berichten vanuit 

SCAN te delen op de informatiepagina, de website en social media. 

 

05. Wat is het standpunt van het college over de wenselijkheid om deze boringen te 

verrichten? 

Naast het verduurzamen van de elektriciteitsvraag in onze gemeente, dient ook de warmtevraag 

te worden verduurzaamd. Hiervoor zijn meerdere bronnen en alternatieven voor aardgas 

benodigd. Eén van die duurzame warmtebronnen kan aardwarmte zijn. Aardwarmte wordt 

gewonnen uit warm water dat diep in de ondergrond zit. Dit warme water wordt opgepompt en 

de warmte wordt eruit gehaald om huizen, kassen en/ of kantoren mee te verwarmen. Het 

afgekoelde water wordt in de ondergrond teruggebracht en warmt daar vervolgens van nature 

weer langzaam op. De hoeveelheid warm water die wordt opgepompt is gelijk aan de 

hoeveelheid afgekoeld water die in de ondergrond wordt teruggebracht.  

 

In onze regio was nog weinig over de ondergrond en de potentie van aardwarmte bekend. 

Daarom is in West-Brabant vorig voorjaar langs drie seismische lijnen onderzoek uitgevoerd in de 

omgeving van Bergen op Zoom, Breda en Oosterhout. Daarmee is meer kennis opgedaan over 

de aanwezige aardlagen in de ondergrond. Uit dit seismisch onderzoek is gebleken dat er in 

West-Brabant Noord twee aardlagen aanwezig zijn waar wellicht aardwarmte uit gewonnen kan 

worden. Op basis van deze informatie is dit gebied interessant om meer onderzoek te doen naar 

de ondergrond. Via een onderzoeksboring kan achterhaald worden uit welk materiaal deze 

aardlagen bestaan en wat de temperatuur van het warme water is. 

 

De onderzoeksboring is enkel bedoeld om meer kennis op te doen over de ondergrond. Het 

winnen van aardwarmte, dus het toepassen van aardwarmte voor verwarming, valt niet onder dit 

onderzoek. De boorlocatie kan in de toekomst niet gebruikt worden voor de productie van 

aardwarmte. Dit heeft te maken met de technische eisen die aan een onderzoeksboring worden 

gesteld, deze zijn anders dan die aan een productieboring. Het onderzoek duurt ongeveer een 

half jaar. Daarna wordt alles weggehaald en opgeruimd en wordt de locatie in oorspronkelijke 

staat hersteld.    

 

Door een (mogelijke) onderzoeksboring in de regio West-Brabant Noord komen we meer te 

weten over de ondergrond en de potentie van aardwarmte. Deze informatie is bruikbaar voor 

bijvoorbeeld de Transitievisie Warmte.  

 



06. Wat gaat het college doen om de communicatie naar de bevolking in eigen hand te 

houden en daarop de regie te voeren, om daarmee omissies zoals in de afgelopen 

maanden zijn gebeurd te voorkomen? Gaat u hiervoor door de raad toetsbaar beleid 

ontwikkelen? 

Het SCAN-programma verzorgt zelf de communicatie rondom aardwarmte en de 

onderzoeksboringen.  

 

07. Op welke wijze gaat het college haar rol nemen in de informatieverstrekking naar de 

Dinteloordse bevolking? Welke rol is hierbij weggelegd voor de kern coördinatoren? 

Het SCAN-programma verzorgt zelf de communicatie rondom aardwarmte en de 

onderzoeksboringen. 

 

08. Waarom is de raad niet geïnformeerd middels een raadsmededeling? (Zelfs in de lijst 

ingekomen stukken van september is geen informatie aan de raad verstrekt). 

De uitnodiging voor de inloopbijeenkomst op 5 juli in Dinteloord is inmiddels (via de griffie) 

toegestuurd aan de gemeenteraad. 


