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Informatienota over de winningsvergunning
aardwarmte in Luttelgeest - informeren

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer R. Bats, Burgemeester; de heer B. Harmsma, Wethouder; mevrouw T. Jongman, Wethouder;
mevrouw T. Bijl; mevrouw J. Groot de, Secretaris

Verontschuldigd:
de heer M. Scheringa, Wethouder

Informatienota
Inleiding
Bij diverse activiteiten op het gebied van mijnbouw heeft de wetgever ervoor gekozen dat (alleen) de
provincie adviesrecht heeft en daarbij de relevante gemeenten bevraagt. In lijn met die insteek heeft
de provincie Overijssel in april 2018, na afstemming met de gemeente Steenwijkerland, een advies
ingediend inzake een winningsvergunning voor aardwarmte in Luttelgeest. Eén van de redenen
daarbij was dat het winningsgebied zich uitstrekte tot de gemeente Steenwijkerland en (dus) de
provincie Overijssel.
Kernboodschap
Inmiddels heeft de minister besloten de winningsvergunning te verlenen. De provincie heeft het
besluit en de follow up bestudeerd en is voornemens geen zienswijze in te dienen tegen het besluit.
Samengevat liggen aan deze beslissing de volgende argumenten ten grondslag:
 Aan een aantal van de argumenten in het advies is door de minister tegemoet gekomen. Zo
zal bij de instemmingsprocedure een seismische risicoanalyse worden gemaakt, evenals een
effectenanalyse voor het Natura 2000-gebied.
 Enkele andere adviezen blijken juridisch niet inpasbaar, althans niet in dit besluit, zodat deze
ook geen aanleiding geven tot het indienen van een zienswijze tegen dit besluit.
 En een belangrijke wijziging is ook dat het winningsgebied is verkleind en zich niet langer tot
Overijssel en Steenwijkerland uitstrekt.
Het college sluit zich aan bij de beoordeling van de provincie. De provincie Overijssel zal geen
zienswijze indienen.
Consequenties voor de gemeente
Niet van toepassing.
Communicatie
Niet van toepassing.
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Vervolg
Niet van toepassing.

Besluit
Beslispunt 1
Het college besluit de informatienota vast te stellen en aan de gemeenteraad te verzenden.
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