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ADVIES
1.

Instemmen met de bijgevoegde reactie aan de provincie Limburg inzake opsporingsvergunning Wellerlooi

gemeente Bergen.

B en W Adviesnota
Samenvatting
Op 15 juli 2020 heeft de gemeente Venray een verzoek ontvangen van de Provincie Limburg:
“’Het betreft een verzoek om advies van het Ministerie van EZK op grond van de Mijnbouwwet. Het gaat om
een opsporingsvergunning voor het winnen van aardwarmte in Wellerlooi. Het gebied waar de aanvraag
betrekking op heeft beslaat ook (een klein stukje van) het grondgebied van de gemeente Venray.
Op grond van de Mijnbouwwet is voor het opsporen van aardwarmte een vergunning nodig van de minister
van EZK. Wij als decentrale overheden worden in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de
aanvraag. Zoals je in onderstaand bericht kunt lezen is het wat betreft adviezen over
opsporingsvergunningen zo geregeld dat wij in ons advies jullie reactie, en de reactie van de gemeenten
Bergen en Horst aan de Maas en van het Waterschap Limburg, meenemen.”
Omdat uit de opsporingsvergunning (bijlage 01 Aanvraag OV Wellerlooi) niet duidelijk was of er ook op
grondgebied van Venray geboord kon worden is deze vraag aan de provincie gesteld. De provincie kon
deze vraag niet beantwoorden en daarom is de vraag rechtstreeks aan Engie Services BV gesteld ( 02
bijlage 2 Reactie Engie Services). Het antwoord was dat er niet op grondgebied van Venray geboord zal
worden.
Het verzoek is voor 9 september een reactie aan de provincie te geven over deze voorgenomen
opsporingsvergunning.

Beoogd resultaat
Een (positieve) reactie te geven door het college van B&W op de aanvraag.

Argumenten
De reden om de gemeente Venray om een reactie te vragen is omdat het gebied waarvoor de
opsporingsvergunning geldt in een naastgelegen gemeente (Bergen) ligt. De gemeentegrenzen van
Venray en Bergen raken elkaar in de Maas.
1.1 Er is geen sprake dat er ook op grondgebied van Venray activiteiten plaatsvinden
Het betreft een opsporingsvergunning voor het tuinbouwgebied Wellerlooi. De aanvrager (Engie Services)
zal geen boringen aan de Venrayse kant van de Maas uitvoeren.
1.2 Een aardwarmte boring in onze regio levert interessante informatie op over de ondergrond en wellicht
ontstaan er ook mogelijkheden voor de warmte transitie van Venray.
De boring naar aardwarmte op een korte afstand van Venray levert meer kennis over de bodem en
mogelijkheden van warmte onttrekking op. Het betreft hier een boring naar lage- en midden temperatuur
(middeldiepe geothermie).

Risico’s
Aangezien er geen activiteiten op grondgebied van Venray plaatsvinden zijn er geen risico’s voor Venray.

Kanttekeningen
Het niet geven van een reactie vertraagd het proces voor het afgeven van de opsporingsvergunning.
Daarmee vertraagd ook het proces van informatie over de ondergrond vergaren voor mogelijke
toekomstige geothermische projecten.

Communicatie
Bijgevoegd is een voorstel voor een reactie van B&W aan de provincie.
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Financiële gevolgen
Voor de gemeente Venray zijn er geen financiële gevolgen.

Personele/organisatorische gevolgen
N.v.t.

Juridische gevolgen
N.v.t.

Rechtmatigheid
N.v.t.

Fatale termijnen
De provincie heeft verzocht voor 9 september een reactie te mogen ontvangen.

Vervolgtraject besluitvorming
Toezending van de reactie aan de Provincie Limburg.

Evaluatie
N.v.t.

Bijlagen
01 Bijlage 1 Aanvraag OV Wellerlooi
02 Bijlage 2 reactie Engie Services op vragen
03 Bijlage 3 voorstel reactie aan Provincie Limburg

Naslagwerk
N.v.t.

