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Vraag

(art. 39 Reglement van Orde)

de voorzitter van de Raad
VRAGEN RAADSLID / FRACTIE:

ONDERWERP:

Giel van Boom/ fractie TOP/Gemeentebelangen

gemeentelijke kansenkaart bodemenergie

TOELICHTING

In 2004 heeft de fractie TOP/Gemeentebelangen vragen gesteld over de mogelijkheden van
geothermie binnen de gemeente Terneuzen. Diverse keren hebben wij zelf navraag naar de
status van deze materie moeten doen. Eind 2009 kregen wij bij navraag als antwoord dat een
gespecialiseerd adviesbureau bezig was met het opstellen van een "kansenkaart voor bodemenergie" voor onze gemeente. De kansenkaart zou de mogelijkheden voor verschillende vormen van bodemenergie aangeven, zoals aardwarmte en koude-warmteopslag met open en
gesloten systemen. Dit onderzoek zou, naar verwachting, in 2010 gereed zijn. In bovenstaand
onderzoek zouden de door onze fractie ter beschikkinggestelde geologische TNO-kaarten,
waaruit blijkt dat de diepere grondwaterlagen vanuit België tot onder de stadskern van Terneuzen lopen, worden meegenomen. Kunt U ons de status van dit onderzoek meedelen?
De reden van onze vraag is dat de overheid heden 200 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld
voor alternatieve energievoorziening. Bovenstaand onderzoek zou eventueel kunnen aantonen
dat mogelijke projecten in onze gemeente van deze 200 miljoen euro zouden kunnen profiteren.
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1

Wat is de stand van zaken van de gemeentelijke kansenkaart voor bodemenergie?

1 De gemeentelijke kansenkaart voor bodemenergie is in concept gereed en zal in oktober naar
de gemeenteraad worden gestuurd. De kansenkaart voor bodemenergie zal ook voorgesteld
worden aan het publiek en het bedrijfsleven op
de Dag van de Duurzaamheid op 11 november,
samen met de kaarten van Hulst en Sluis.

2

Hoe verhoudt de gemeentelijke kansenkaart voor bodemenergie zich tot
de €200 miljoen rijksgeld voor alternatieve energievoorziening?

2 De €200 miljoen waar u op doelt, is een advies
van het topteam Energie aan minister Verhagen
van EZ, Landbouw en Innovatie. Het topteam
heeft op verzoek van minister Verhagen o.a.
onderzocht hoe de Nederlandse duurzame energiesector concurrerend kan worden.
Het topteam Energie bestaat uit boegbeeld Je-
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roen van der Veer (ex-Shell), een wetenschapper, een topambtenaar en een innovatieve
MKB-er.
Ons college blijft de ontwikkelingen volgen.
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