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Bijlage 1 bij brief Advies opsporingsvergunning aardwarmte Oss  

C2277507/4851357 

 

Onderdeel a Onderbouwing advies en randvoorwaarden en 

aandachtspunten vervolgtraject  

 

De kaarten, waarnaar in deze bijlage wordt verwezen, zijn aan het eind van de 

bijlage opgenomen in onderdeel b.  

 

 

Grondwaterbescherming en Richtlijn geothermie 

Binnen de Green Deal Geothermie Brabant werken Rijksoverheid, Brabantse 

publieke partners, initiatiefnemers, afnemers én overige partners samen. Vanuit 

de Green Deal is veel aandacht voor het beheersen van milieu- en 

veiligheidsrisico’s door met de best beschikbare technieken en inzichten 

geothermieprojecten te ontwikkelen en beheren. Wij hechten er groot belang aan 

dat alle partijen die in of onder Noord-Brabant geothermie ontwikkelen, vanuit 

deze visie en kernwaarden opereren.  

 

De betrokken partijen in de Green Deal Geothermie Brabant en diverse 

stakeholders hebben een Richtlijn aanvullende maatregelen toepassing 

Geothermie Brabant (hierna Richtlijn Geothermie) opgesteld. Hiermee geven de 

partijen zowel invulling aan de doelstelling zoals die in de Green Deal staat, als 

een invulling van de oproep van SodM om meer zicht te bieden op risico-

beheersing (zoals benoemd in de brief van het ministerie van EZK  ‘Toezicht 

signaal integriteit geothermieputten’ d.d. 25 maart 2020). De achtergrond bij het 

opstellen van deze richtlijn is de gezamenlijke wens om een goede balans te 

vinden tussen het beschermen van de voorraden zoet grondwater in Noord-

Brabant en het optimaal mogelijk maken van duurzame energiewinning middels 

geothermie.  

 

Ook in het rapport "Staat van de sector Geothermie" van Staatstoezicht op de 

Mijnen (SodM) van 12 juli 2017 is nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de 

veiligheid en de bescherming van het milieu bij de ontwikkeling en uitvoering van 

aardwarmteprojecten. In de beleidsbrief Geothermie (8 februari 2018) wordt 

door de minister van Economische Zaken en Klimaat aangegeven welke 

maatregelen genomen zullen worden om de geothermiesector toekomstbestendig 

te maken. Het betreft onder andere aanvullende technische eisen en het borgen 

van financiële draagkracht. In de kamerbrief Voortgang Geothermie van 28 mei 

2020 is naast de voortgang van geothermie ingegaan op de aanvullende 

regelgeving voor geothermie die wordt opgenomen in de Mijnbouwwet. Wij 

vinden het van groot belang deze aspecten al bij de opsporingsvergunning mee 

te nemen en hebben deze aspecten hieronder verwerkt in ons advies. 

 

In de richtlijn worden kwetsbare gebieden aangegeven waar extra maatregelen 

gewenst zijn om risico’s nog verder te verminderen:  

 zoet grondwater (KRW-waterlichamen met zoet grondwater); 

 mobiele bodemverontreinigingen; 

 scheidende lagen waar zoutvermenging kan optreden (door opwaartse 

stroming langs de putwand);  
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 gebieden in of nabij breukzones. 

 

Hoewel de aanvraag opsporingsvergunning aardwarmte Oss geen onderdeel is 

van de Green Deal blijkt uit de aanvraag van Provenance Exploration 

Consultancy B.V., Energie Transitie Support B.V. en Tullip Energy Exploration & 

Development B.V. dat bij het putontwerp maatregelen worden getroffen die 

vergelijkbaar zijn met de maatregelen uit de Richtlijn Geothermie. Het gebied van 

de aanvraag ligt in het zoet grondwaterlichaam Zand Maas en Maasslenk Diep.  

Er is derhalve sprake van een kwetsbaar gebied waarvoor extra beschermende 

maatregelen noodzakelijk zijn.  

In onderdeel b is een kaart opgenomen met de ligging van de 

grondwaterlichamen Zand Maas en Maasslenk Diep. Wij verzoeken in de 

voorschriften op te nemen dat maatregelen getroffen worden om risico’s van 

verontreiniging als gevolg van de opsporing en winning van aardwarmte te 

voorkomen. Op basis van de Richtlijn Geothermie achten wij een aantal 

maatregelen noodzakelijk:  

1. Inspectie en monitoring van de put; 

a. Inspectie van de buiswanddikte;  

b. Monitoring van het ijzergehalte; 

c. Coupon monitoring met behulp van metalen plaatjes gemaakt 

van het casing materiaal die in de stroming van de put zitten; 

2. Dubbele fysieke barrière aanwezig tot in de kleilaag onder het 

zoetwaterpakket; 

3. Continue preventieve monitoring in de put tussen de eerste en tweede 

barrière via een drukmeting in de annulaire ruimte; 

4. Cementering van de conductor en buitenste casing om 

grondwaterstroming langs de putwand tegen te gaan. In de kwetsbare 

gebieden dient complete cementering van de put aantoonbaar te zijn; 

5. Monitoring van het grondwater via een peilbuis stroomafwaarts van de 

put van in elk geval het zoutgehalte en de temperatuur; 

6. Aanvullende voorwaarden indien sprake is van putstimulatie. 

 

Hieronder wordt onderbouwd waarom wij bovenstaande maatregelen 

noodzakelijk vinden. 

 
Nadelige gevolgen voor het milieu: technische risico’s putten  
In artikel 9, eerste lid, onder b, van de Mijnbouwwet is opgenomen dat een 

vergunning geheel of gedeeltelijk kan worden geweigerd op grond van de 

manier waarop de aanvrager voornemens is de activiteiten voor opsporing of 

winning te verrichten, waaronder de bij die activiteiten te gebruiken technieken, 

hulpmiddelen of stoffen.  

 

Aangezien bij een succesvolle opsporing al boringen zullen worden geplaatst, is 

het van belang nu al op dit deel van de activiteiten advies te geven. In Noord-

Brabant zijn tot enkele honderden meters diep zoete grondwatervoorraden 

aanwezig. De bescherming van dit grondwater is belangrijk vanwege de 

drinkwatervoorziening. Ook buiten de vastgestelde 

grondwaterbeschermingszones is het van groot belang om zorg te dragen voor 

een goede putintegriteit om verontreiniging van grondwater te voorkomen.  
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Daarom is het noodzakelijk om de te plaatsen putten in kwetsbare gebieden 

minimaal tot in de eerste kleilaag onder het zoet/zout (1000 mg/l chloride) 

grensvlak dubbelwandig uit te voeren (maatregel 2). Eventuele lekkage in de 

binnenste buis kan daarmee worden gemonitord (maatregel 3) en zonodig 

gerepareerd, waardoor wordt voorkomen dat zout formatiewater de zoete 

drinkwatervoorraden verontreinigt. Daarnaast vragen wij uw aandacht voor 

corrosiepreventie (maatregel 1) en het gebruik van zeer hoogwaardige 

materialen voor de diverse buizen en het omringende cement (maatregel 4). In 

dat kader vinden wij een goed onderbouwd corrosiepreventieprogramma 

inclusief een adequate strategie voor verificatie hiervan van groot belang. Dit 

programma dient operationeel te zijn voor aanvang van de boring. 

Bovenstaande punten sluiten ook aan bij de constateringen in het rapport "Staat 

van de sector" van SodM en de voorstellen voor aanvullende technische eisen in 

de beleidsbrief Geothermie.  

 

Wij vinden het van groot belang dat scheidende (klei)lagen die worden 

doorboord na het plaatsen van de put goed worden afgedicht (gecementeerd, 

maatregel 4 uit de Richtlijn geothermie). Hiermee wordt voorkomen dat zout 

water van grote diepte langs de putwand naar ondiepe zoete grondwaterlagen 

kan stromen. Wij verzoeken u voorschriften op te nemen met als doel dat:  

 in het vooronderzoek de diepteligging van scheidende lagen goed wordt 

bepaald; 

 de diepteligging van de scheidende lagen afdoende wordt geverifieerd; 

 tijdens de boorwerkzaamheden wordt gewaarborgd dat de scheidende 

lagen goed worden hersteld/afgedicht. 

 

In de "Visie op de Ondergrond" van de provincie Noord-Brabant is een 

voorkeursvolgorde voor benutten van de ondergrond aangegeven. 

Drinkwaterwinning heeft conform de visie de voorkeur boven de winning van 

aardwarmte. Het is daarom van groot belang om te zorgen dat 

aardwarmtewinning geen nadelige gevolgen heeft voor drinkwatervoorraden. 

 

Monitoring grondwaterkwaliteit 
Maatregel 5 van de Richtlijn geothermie heeft betrekking op de monitoring van 

de grondwaterkwaliteit in kwetsbare gebieden. Hierbij dient voorafgaand aan 

het plaatsen van het geothermiesysteem de nul-situatie te worden vastgesteld. 

Relevante aspecten van de grondwatermonitoring zijn in elk geval 

temperatuurveranderingen en zoutgehalten in de nabijheid van de put c.q. of 

waterstromen die langs de put plaatsvinden. Wij vinden het van groot belang dat 

hierover empirische informatie beschikbaar komt. Wij adviseren bij het invullen 

van de grondwatermonitoring aan te sluiten bij de Richtlijn Geothermie (januari 

2019). De Richtlijn Geothermie is als bijlage 2 toegevoegd. Monitoring is 

daarnaast van groot belang voor het verkrijgen van vertrouwen (toezichthouders, 

ontwikkelaars en (publieke) stakeholders) in de genomen beschermende 

maatregelen. 

 

 

Putstimulatie 
Bij geothermieprojecten is de doorlatendheid van het reservoirgesteente van 
belang. Om de doorlatendheid van het reservoir en daarmee de 
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warmteopbrengst te vergroten kan ervoor gekozen worden om de put te 
stimuleren. In de opsporingsvergunningsaanvraag wordt de Rot Fringe 
zandsteen op ca 2900 m-mv (ca 122 °C) en de Upper Volpriehausen 
zandsteen op ca 3300 m-mv (ca 137 °C) als meest geschikt gezien voor de 
winning van aardwarmte. Mogelijk zijn ook de diepere lagen 
Nederweert/Roggenstein en Hellevloetsluis/Neeroeteren geschikt.   

Er is nog aanvullend geologisch onderzoek noodzakelijk om de seismische 

risico’s van de opsporing en winning van aardwarmte in Oss te kunnen bepalen. 

Daarnaast blijkt uit de aanvraag niet of mogelijk sprake kan zijn van 

putstimulatie. De provincie Noord-Brabant vraagt om grote zorgvuldigheid bij 

putstimulatie omdat mogelijke gevolgen voor bodemtrilling, bodemdaling en 

kwaliteit van bovenliggende zoetwatervoorraden niet zijn uit te sluiten. Wij 

vinden daarom een grote terughoudendheid ten aanzien van putstimulatie 

gewenst. Wij verzoeken u voorschriften op te nemen om te waarborgen dat als 

er toch sprake is van putstimulatie dit veilig en zonder nadelige gevolgen 

plaatsvindt (maatregel 6).  

 

 

Randvoorwaarden en aandachtspunten vervolgtraject 

 
Randvoorwaarden 

Schade als gevolg van de opsporing/winning van aardwarmte 
Per 1 juli 2020 is de Commissie Mijnbouwschade operationeel voor schade als 

gevolg van gaswinning. Voor schade als gevolg van andere 

mijnbouwactiviteiten, waaronder winning van aardwarmte moet de schade eerst 

bij de mijnbouwonderneming worden gemeld alvorens dit te melden bij de 

Technische Commissie Bodembeweging. Het is ons inziens een gemis dat de 

Commissie Mijnbouwschade op dit moment nog niet operationeel is voor 

aardwarmtewinning. Wij adviseren de rol van de commissie zo spoedig mogelijk 

uit te breiden naar alle mijnbouwactiviteiten. In de aanvraag voor de 

opsporingsvergunning wordt niet ingegaan op een schadeprocedure of 

schaderegeling. Wij adviseren om zorg te dragen voor een duidelijke 

schadeprocedure, voordat overgegaan wordt tot het plaatsen van een 

opsporingsboring. In de aanvraag is summier ingegaan op seismische risico’s van 

de opsporing en winning van aardwarmte. In het vervolgtraject zal een 

Seismische Risico Analyse (SRA) in detail uitgewerkt moeten worden. Ook de 

gevolgen van opsporing en winning voor bodemdaling/stijging en risico’s op 

trillingen dienen inzichtelijk te zijn voordat overgegaan wordt tot opsporen.  

 

 

Breuken 
Er is sprake van diverse breuken in het aangevraagde gebied (zie kaart uit de 

aanvraag in onderdeel b). Gezien de grote onzekerheid over 

grondwaterstroming op locaties van breuklijnen is het onwenselijk dat de 

doubletten aan weerszijde van een breuklijn komen te liggen. Daarnaast achten 

wij het op basis van de momenteel beschikbare kennis onwenselijk dat een 

toekomstige boring door een breuk of heel dicht daartegen aan wordt geboord 

vanwege de grotere risico's voor geïnduceerde seismiciteit (bodemtrilling) bij het 

boren in of nabij breuken. Op het moment dat seismiciteit optreedt bij een breuk 

die doorboord is voor een aardwarmteboring bestaat er ook een groter risico op 
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schade aan de put. Wij adviseren om bij het geologisch onderzoek specifiek 

aandacht te besteden aan de locatie van de breuken in het gebied en rekening 

te houden met de ligging van breuken bij de locatiekeuze. In de aanvraag is bij 

de keuze van de globale ligging van de geothermiedoubletten rekening 

gehouden met de bekende breuken in de ondergrond, waarbij een minimale 

afstand van 1 km tussen de boorlocatie en de breuk wordt aangehouden. We 

adviseren hierbij ook de resultaten van de Seismische Campagne Aardwarmte 

Nederland te betrekken, met name SCAN-lijn 2 Boxtel – Bronckhorst die deels 

over de gemeente Oss ligt.  

 

 

Aandachtspunten 

Op grond van artikel 13, van de Mijnbouwwet kunnen aan een 

opsporingsvergunning in het kader van de Mijnbouwwet beperkingen of 

voorschriften worden verbonden. Aangezien het opsporen van aardwarmte over 

het algemeen fysieke werkzaamheden als boren en het plaatsen van een (al dan 

niet tijdelijke) installatie met zich meebrengt, verzoeken wij u, op het moment dat 

u binnen het proces tot eventuele vergunningverlening komt, aan de 

opsporingsvergunningen voorschriften te verbinden die de volgende belangen 

beschermen. 

 

Bodemdaling of -stijging: kans op schade en mogelijke gevolgen voor natuur 
Het winnen van aardwarmte zou mogelijk kunnen leiden tot bodemdaling of -

stijging. Het risico op bodemdaling of -stijging dient goed onderbouwd te worden 

en is van groot belang op de locatie van waterkeringen, infrastructuur, 

bebouwing en natuur. Hierbij dient niet alleen gekeken te worden naar het risico 

op bodemdaling of-stijging als gevolg van het winnen van aardwarmte. Ook 

bestaande of (al bekende) toekomstige risico's op bodemdalingen moeten hierbij 

in kaart gebracht worden.  

 

Archeologie 
De gemeente Oss heeft een archeologische beleidskaart (zie hiervoor de kaart in 

onderdeel b). Op deze kaart staan gebieden aangegeven met een bekende 

archeologische waarde zoals archeologische monumenten of vindplaatsen en 

gebieden met een archeologische verwachtingswaarde. Dat laatste zijn gebieden 

waar nog geen archeologische vondsten gedaan zijn, maar ze op grond van 

bodemkundige gegevens of historisch onderzoek wel verwacht kunnen worden. 

Voor de verschillende gebieden gelden eisen m.b.t. archeologisch 

(voor)onderzoek dat gedaan moet worden voordat de bodem verstoord mag 

worden. Indien een toekomstige proefboring wordt geplaatst adviseren wij de 

archeologische beleidskaarten te gebruiken om in overleg met de betreffende 

gemeente een plaats te zoeken waar geen/weinig schade aan het archeologisch 

bodemarchief veroorzaakt wordt. 

 

Niet Gesprongen Explosieven (NGE) 
Binnen het opsporingsgebied kan sprake zijn van niet gesprongen 

explosievenWij adviseren hiermee rekening te houden indien sprake is van 

seismisch onderzoek en bij het boren van de putten.  

In onderdeel b is een kaart opgenomen met informatie over NGE in de gemeente 

Oss.  
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Cultuurhistorie 
De erfgoedwaarden boven de grond zijn de cultuurhistorische waarden en staan 

op de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Noord-Brabant (zie 

kaart in onderdeel b). In een deel van het opsporingsgebied is sprake van 

cultuurhistorische waardevol gebied of landschap. Wij adviseren om bij de 

locatiekeuze rekening te houden met de cultuurhistorische waarden in Noord- 

Brabant en in beginsel cultuurhistorisch waardevol gebied uit te sluiten van 

bovengrondse ingrepen.  

 

Aardkundige waarden 
In het gebied is geen sprake van aardkundig waardevolle gebieden (zie kaart in 

onderdeel b).  

 

Natuur 
In het gebied is sprake van natuur (Natuurnetwerk Brabant (NNB), zie kaart in 

onderdeel b). Voor deze gebieden geldt conform de Interim 

Omgevingsverordening dat deze gebieden dienen ter behoud, herstel of 

duurzame ontwikkeling van ecologische waarden en kenmerken. Voor deze 

gebieden en ecologische structuren geldt dat aantasting van de ecologische 

waarden en gebiedskenmerken niet is toegestaan en dat negatieve effecten van 

ontwikkelingen op deze gebieden zoveel mogelijk worden beperkt en de 

overblijvende negatieve effecten worden gecompenseerd. Het betreft 

bescherming tegen fysieke aantasting als gevolg van activiteiten in het NNB, 

maar ook tegen bescherming van activiteiten van buiten het NNB waar een 

verstorende werking vanuit gaat op het NNB. Het kan dan gaan om geluid en 

lichtverstoring, maar ook verstoring van hydrologie en verstoring door trillingen. 

In alle gevallen dient sprake te zijn van structurele effecten. Bij tijdelijke effecten, 

bijvoorbeeld tijdens booractiviteiten, dient de situatie na de ingreep te worden 

hersteld naar de oorspronkelijke situatie. Bij de locatiekeuze dient rekening te 

worden gehouden met deze uitgangspunten voor natuur. In alle gevallen dient 

ook te worden getoetst of er een soortontheffing of gebiedsvergunning nodig is in 

het kader van de Wet Natuurbescherming. Daarnaast dient ook rekening 

gehouden te worden met de gevolgen van de PAS-uitspraak van de Raad van 

State op 29 mei 2019.  

 

Ruimte 
Bij de locatiekeuze dient rekening te worden gehouden met de regels voor 

ontwikkelingen conform de Interim Omgevingsverordening van de provincie 

Noord-Brabant. Voor voorzieningen en bouwwerken moet in eerste instantie 

gebruik gemaakt worden van al bestaande bebouwing (VAB’s) en 

bebouwingsvlakken. Mocht dat niet lukken, dan moet er gezocht worden naar 

goede locaties in aansluiting van stedelijk gebied, gebied voor verstedelijking 

afweegbaar, bebouwd gebied of bebouwingsconcentraties.   

 

In alle gevallen geldt dat er goed gekeken moet worden naar de inpassing in het 

gebied en de ruimtelijke kwaliteit. Ook landschappelijke inpassing is vereist bij 

alle ruimtelijke ontwikkelingen die in het buitengebied plaatsvinden. 
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Bodem en stortplaatsen 
Binnen het gebied is op diverse plaatsen sprake van bodemverontreiniging of 

voormalige stortplaatsen. Wij adviseren boringen waar mogelijk te plaatsen 

buiten de (grondwater)verontreinigingscontouren om te voorkomen dat als gevolg 

van de boringen verontreiniging naar diepere bodemlagen kan verspreiden. Een 

overzicht van de belangrijkste verontreinigingen is te vinden via https://noord-

brabant.omgevingsrapportage.nl, bij de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant en in 

de provinciale en gemeentelijke archieven (zie ook de kaart in onderdeel b). 

Daarnaast is een groot deel van de bovengrond in de gemeente Oss verdacht 

voor verontreiniging met DDT. De situering van de stortplaatsen (en een deel van 

de uitgevoerde onderzoeken) is in te zien via www.brabant.nl/stortplaatsen (zie 

ook de kaart in onderdeel b). Voor het uitvoeren van diepe boringen buiten deze 

stortplaatsen worden niet direct negatieve effecten verwacht voor of vanuit de 

stortplaats. Indien activiteiten gepland worden op of in een voormalige stortplaats 

dient rekening gehouden te worden met de voorwaarden uit Interim 

Omgevingsverordening: een aanvraag voor een ontheffing of het doen van een 

melding. Nadere informatie is te vinden op bovengenoemde website. 

 

Aanwezige bodemenergiesystemen  
In de regio is sprake van gesloten en open bodemenergiesystemen. Bij de 

locatiekeuze dient rekening gehouden te worden met de aanwezige systemen. In 

de kaart in onderdeel b zijn de geregistreerde bodemenergiesystemen 

weergegeven. 

 

Schade: Infrastructuur (wegen, waterkeringen) en bebouwing 
Eventuele (abrupte) zettingen of trillingen in de bodem kunnen gevolgen hebben 

voor wegen en constructies en dienen voorkomen te worden. Wij adviseren om 

bij de opsporingsvergunning als voorwaarde op te nemen dat risico's op schade 

aan en het functioneren van infrastructuur en bebouwing zoveel als mogelijk te 

beperken en hier bij de locatiekeuze van een opsporingsboring rekening mee te 

houden. De infrastructuur betreft zowel de infrastructuur van provincie, 

gemeenten als het waterschap.  

Wij adviseren u daarnaast om als voorschrift op te nemen dat proefboring (en) 

buiten de waterkeringen en bijbehorende beschermingszones waterkeringen 

geplaatst moeten worden en dat de proefboringen niet grenzen aan de KRW-

oppervlaktewaterlichamen. De waterkeringen en KRW-oppervlaktewaterlichamen 

zijn weergegeven op kaarten in onderdeel b.  Naast de waterkeringen zijn er 

verschillende waterhuishoudkundige constructies die kwetsbaar zijn indien deze 

schade oplopen. Hierbij dient ook rekening gehouden te worden met de 

gevoelige telemetrie van kunstwerken (stuwen en gemalen) en de mogelijke 

invloed van bodemtrillingen hierop.  

 

Formatiewater 
Tijdens het boren zal werkwater en eventueel opgepompt formatiewater 

vrijkomen. Het betreft grote hoeveelheden verontreinigd water (met o.a.: 

chemicaliën uit boorvloeistof, zware metalen, verhoogde arseengehalten, zout 

formatiewater). Gezien de grote hoeveelheden kan dit water niet geloosd 

worden op nabijgelegen oppervlaktewater. De opslag van dit formatiewater 

dient op een deugdelijke wijze op de boorlocatie te worden uitgevoerd, zodat 

verontreiniging van bodem, grond- en /of oppervlaktewater wordt voorkomen. 

https://noord-brabant.omgevingsrapportage.nl/
https://noord-brabant.omgevingsrapportage.nl/
http://www.brabant.nl/stortplaatsen
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Wij achten het daarnaast noodzakelijk dat bij het beoordelen van het boorplan 

ook duidelijk is op welke wijze (met vergunde toestemming door bevoegd gezag) 

dit formatiewater zal worden afgevoerd. Dit sluit aan bij de voorgestelde 

aanvullende technische eisen in de beleidsbrief Geothermie. 

 

Geluid 
In het gebied van de aanvraag liggen geen stiltegebieden. Het stiltegebied 

Maashorst is net buiten het gebied van de aanvraag gelegen (zie kaart in 

onderdeel b). Het gebied of onderdelen van het gebied maken echter ook geen 

deel uit van het aandachtsgebied rond een stiltegebied zoals opgenomen in de 

Interim Omgevingsverordening. 

 

Toets en onderbouw of het voorgenomen initiatief voldoet aan de van toepassing 

zijnde wet- en regelgeving op het gebied van geluid en niet in strijd is met een 

“goede ruimtelijke ordening” 

 

Luchtkwaliteit  
Toets en onderbouw waarom voorgenomen initiatief voldoet aan de van 

toepassing zijnde wet- en regelgeving op het gebied van luchtkwaliteit en niet in 

strijd is met een “goede ruimtelijke ordening” 

 

Organisatie en financiën 

In de aanvraag is alleen summiere informatie over de financiën opgenomen.  

Wij vinden het tevens van belang dat er voldoende financiële draagkracht en 

zekerheid is om de noodzakelijk maatregelen te treffen bij onvoorziene 

(technische) problemen, voor het vergoeden van schade of het ongedaan maken 

van de gevolgen van calamiteiten. Dit sluit ook aan bij de beleidsbrief 

Geothermie en de kamerbrief Voortgang Geothermie. 

 

Tenslotte vinden wij het van belang dat bij eventueel faillissement van de 

vergunninghouder/operator gewaarborgd wordt dat een project conform alle 

voorschriften wordt beëindigd, danwel dat gewaarborgd wordt dat bij 

overdracht aan een andere operator deze aan alle geldende eisen en 

voorwaarden voldoet. 
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b: Kaarten 

 

In deze bijlage zijn kaarten opgenomen voor de verschillende belangen. Een groot deel van de 

kaarten maakt deel uit van de Interim Omgevingsverordening (IOV) die vanaf 5 november 2019 van 

kracht is. De bijbehorende kaarten zijn opgenomen in de provinciale kaartbank 

(https://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/Kaartbank) en zijn daar te vinden.  

 

De Interim Omgevingsverordening is te raadplegen via: 

https://noord-brabant.tercera-ro.nl/MapViewer/Default.aspx?id=NLIMRO9930InterimOvr-va01  

 

De kaarten in deze bijlage kunnen in de toekomst wijzigen. De actuele situatie is te raadplegen via de 

kaartbank. Op dit moment wordt gewerkt aan de Omgevingsverordening. Deze zal gelijktijdig met de 

omgevingswet in werking treden, naar verwachting op 1 januari 2022. In het najaar van 2021 zal de 

omgevingsverordening worden vastgesteld. Via https://www.omgevingswetinbrabant.nl/ is de stand 

van zaken te vinden. 

 

Grondwaterbeschermingsgebied  
In het gebied van de aanvraag is geen sprake van grondwaterbeschermingsgebieden of boringsvrije 
zones: https://kaartbank.brabant.nl/viewer/app (Kies kaartlaag: Water in de 
Interimomgevingsverordening – Water algemeen- Waterwinning voor menselijke consumptie)  
 

  
 

 

Waterhuishouding 

Er is overlap met attentiezone waterhuishouding: hierin gelden beperkingen voor het onttrekken van 

grondwater.  

https://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/Kaartbank
https://noord-brabant.tercera-ro.nl/MapViewer/Default.aspx?id=NLIMRO9930InterimOvr-va01
https://www.omgevingswetinbrabant.nl/
https://kaartbank.brabant.nl/viewer/app
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https://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/Kaartbank (Kies kaartlaag: Water in de 
Interimomgevingsverordening – Water voor waterschap- Attentiezone waterhuishouding) 

 
 

Waterkeringen en waterhuishoudkundige constructies 

In het gebied is geen sprake van primaire of regionale waterkeringen. Zie voor meer informatie: 

https://www.aaenmaas.nl/onswerk/regels/legger/ 
 

 
 

https://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/Kaartbank
https://www.aaenmaas.nl/onswerk/regels/legger/
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Oppervlaktewater 

In het gebied zijn enkele KRW-oppervlaktewaterlichamen aanwezig. Op de onderstaande kaart zijn 

deze weergegeven (kies Provinciaal Milieu- en Waterplan – Kaart1 Gezondheid – KRW-

Oppervlaktewateren): 

https://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/Kaartbank  

 

 
 

Hieronder is de vastgestelde Legger Oppervlaktewater weergegeven van Waterschap Aa en Maas. 

Zie voor meer informatie https://www.aaenmaas.nl/onswerk/regels/legger/ 

 

https://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/Kaartbank
https://www.aaenmaas.nl/onswerk/regels/legger/
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Grondwaterlichaam  

Het gebied overlapt met de grondwaterlichamen Zand Maas en Maas Slenk Diep. 

Op de onderstaande kaart is dit weergegeven (kies Bodem en Wateratlas – 1.Oppervlaktewater – 

KRW-waterlichaam – KRW-grondwaterlichaam) : 

https://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/Kaartbank 

 
 

https://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/Kaartbank
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Breuken 

Er zijn diverse breuken aanwezig binnen het gebied, zie onderstaande kaart en dwarsdoorsnede uit 

de geologische studie.  

 

Dwarsdoorsnede zuidwest – noordoost. De verticale zwarte lijnen zijn de bekende breuken. De 

aardwarmte winning is voorzien uit de Rot Fringe  zandsteen (lichtroze lijn is de bovenkant van deze 

laag) en Volpriehausen zandsteen (paarse lijn is de bovenkant van deze laag). In het gebied van de 

aanvraag zijn meerdere breuken aanwezig. Deels tot aan maaiveld en deels in diepere lagen.  
 
 

 
 
Bovenaanzicht van de breuken:  



Bijlage 1 bij brief advies opsporingsvergunning aardwarmte Oss C2277507/4851357 

 

 
 

 

 
Natuur 
Er is sprake van overlap tussen het aangevraagde gebied en Natuur en nabij ecologische 
verbindingszones: 
https://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/Kaartbank (Kies kaartlaag: Natuurbeheerplan - 
Natuurnetwerk – NNB rijksdeel en provincie EN Natte natuurparels EN Ecologische 
verbindingszones)  

https://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/Kaartbank
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Cultuurhistorie en erfgoed 

Binnen het gebied is sprake van cultuurhistorische waarden en erfgoed. Zie voor details ook de 

provinciale cultuurhistorische waardenkaart (kaartlaag Provinciaal cultuurhistorisch belang) en de 

kaart met erfgoed (kaartlaag Erfgoedinformatie CHW2006): 

https://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/Kaartbank   

 

https://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/Kaartbank
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Aardkundige waarden 
Net buiten het gebied van de aanvraag zijn de aardkundig waardevolle gebieden gelegen, 
waarvoor specifieke regels gelden: 
https://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/Kaartbank (Kies kaartlaag: Aardkundige waarden – 
Aardkundig waardevol gebied) 

 
 

 

 

Niet Gesprongen Explosieven (NGE) 

https://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/Kaartbank
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Archeologie 

Voor Oss is een archeologisch beleidsadvieskaart vastgesteld om aan te geven wat de 

verwachtingswaarde is op archeologische vondsten en sporen.  Zie voor een uitsnede uit de kaart 

hieronder.  
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Vrijstellingsgrenzen archeologie beleidskaart 
Op de beleidskaart is sprake van meerdere beleidscategorieën. In het beleid is per beleidscategorie 

vastgelegd wanneer sprake is van een onderzoeksplicht en wanneer ontwikkelingen hiervan zijn 

vrijgesteld. Zie hiervoor onderstaande tabel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verwachting/waarde Vrijstellingsgrenzen  

(oppervlakte en diepte) 

Archeologisch beschermd rijksmonument 

Archeologisch (AMK-) monument  

Vergunning via het rijk 

0 m2 / 30 cm -mv 

Beschermde stadsgezichten 35 m2 / 30 cm -mv 

Historische stads-/dorpskern 50 m2 / 30 cm -mv 

Hoge verwachtingswaarde 100 m 2 / 30 cm -mv 

Hoge verwachtingswaarde – bedrijventerrein 

Middelhoge verwachtingswaarde 

1000 m2 / 30 cm -mv 

Lage verwachtingswaarde 5 hectare / 30 cm -mv 

Reeds onderzocht Afhankelijk van de resultaten van het reeds 

uitgevoerde onderzoek. 

Verstoord Geen onderzoeksplicht 
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Legenda: 
Bruin – archeologische monumenten: Dit zijn vindplaatsen waar met zekerheid archeologische resten 

zijn behouden. 

Paars – historische woonkernen: Hier is een verwachting voor archeologische resten uit in ieder geval 

de periode vroege middeleeuwen-nieuwe tijd. De stad Ravenstein bijv. heeft daarnaast een 

beschermd stadsgezicht. Hierbij geldt een kleinere vrijstellingsgrens voor de onderzoeksplicht (Fout! 

Verwijzingsbron niet gevonden.) 

Rood – verwachtingswaarde hoog: een gebied wat een hoge verwachtingswaarde heeft voor 

archeologische vondsten en sporen. 

Oranje – bebouwing Oss: een gebied wat een hoge verwachtingswaarde heeft, maar voor een groot 

deel is bebouwd. Onder de aanwezige bebouwing zijn archeologische resten mogelijk grotendeels 

verstoord. Met name op open plekken zoals parken, plantsoenen, verhardingen is de archeologische 

verwachting hoog. Per dossier wordt in dit gebied de afweging gemaakt of dat archeologisch 

onderzoek aan de orde is of niet.  

Donker geel – verwachtingswaarde middelhoog: een gebied wat een middelhoge 

verwachtingswaarde heeft voor archeologische vondsten en sporen. 

Licht geel – verwachtingswaarde laag: een gebied wat een lage verwachtingswaarde heeft voor 

archeologische vondsten en sporen. 

Groen – reeds onderzochte grond: Hier is eerder archeologisch onderzoek gedaan. De mate waarin 

een gebied is onderzocht is echter wisselend. Het kan zijn dat een gebied gedeeltelijk is onderzocht 

en dat vervolgonderzoek noodzakelijk is. Er is ook een kans dat het gebied is vrijgegeven. Resultaten 

van een onderzoek zijn in te zien en te interpreteren door geregistreerd archeologen (of de gemeente-

archeoloog). 

Grijs – verstoorde grond: Hier is het niet te verwachten dat er archeologische resten aangetroffen 

worden. Er geldt hier geen onderzoeksplicht. 

 

Omgevingsvergunning 
Om te zien of voor een specifieke locatie in principe een onderzoeksplicht geldt bij een aanvraag 

omgevingsvergunning is het meest recente vastgestelde bestemmingsplan te raadplegen via 

www.ruimtelijkeplannen.nl. Als de locatie een ‘dubbelbestemming Waarde – Archeologie’ heeft is dit 

rechts in het scherm te zien. Wanneer je daar op klikt verschijnen direct de ter plaatse geldende regels 

voor archeologie op het scherm. 

 

Inschatting archeologische onderzoeksverplichting tbv proefboringen geothermie: 
Bij het zetten van de boringen zelf zullen bovenstaande vrijstellingsgrenzen naar verwachting niet 

overschreden worden (ervan uitgaande dat er niet wordt geboord binnen een rijksbeschermd 

archeologische monument). Het betreft immers puntlocaties. Maar indien het nodig is om een 

werkweg aan te leggen en/of er sprake is van bodemverbeteringswerkzaamheden na afloop van de 

werkzaamheden, dan is er mogelijk wel sprake van een onderzoeksplicht.  

 

 
Stortplaatsen 
Binnen het gebied bevindt zich een aantal voormalige stortplaatsen: 
https://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/Stortplaatsen  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
https://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/Stortplaatsen
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Bodemverontreiniging 

Binnen het gebied bevindt zich een aantal bodemverontreinigingen. Informatie kunt u opvragen bij de 

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) of de gemeente Oss. Via https://noord-

brabant.omgevingsrapportage.nl is een omgevingsrapportage op te vragen. Via 

https://loket.oss.nl/Loket/product/0b49edc7966f66f5782c68b1dcbf8f86?_ga=2.92592477.1174

858602.1613646625-1532646206.1607337439 kunt u informatie over de bodemkwaliteitskaart en 

gebiedsspecifiek beleid voor DDT opvragen.  

Overzichtskaart bodemverontreiniging: 

https://noord-brabant.omgevingsrapportage.nl/
https://noord-brabant.omgevingsrapportage.nl/
https://loket.oss.nl/Loket/product/0b49edc7966f66f5782c68b1dcbf8f86?_ga=2.92592477.1174858602.1613646625-1532646206.1607337439
https://loket.oss.nl/Loket/product/0b49edc7966f66f5782c68b1dcbf8f86?_ga=2.92592477.1174858602.1613646625-1532646206.1607337439
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Deelgebied A (zie onderstaande kaart) is het gebied waar altijd rekening gehouden moet worden met 

verhoogde gehalten aan DDT/DDD/DDE in de bovengrond.  

 
 

 

 

 
 



Bijlage 1 bij brief advies opsporingsvergunning aardwarmte Oss C2277507/4851357 

 

Stiltegebieden 
Binnen het gebied is geen sprake van een stiltegebied, zie 
https://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/Kaartbank (Kies kaartlaag: Kaart ontheffing Wet luchtvaart 
- Stiltegebieden) 

 
 

 

 

Vergunde bodemenergiesystemen:  

Binnen het gebied bevinden zich vergunde bodemenergiesystemen 

https://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/Kaartbank (kaartlaag Bodem- en Wateratlas – 5.Energie 

uit de bodem – Vergunde Bodem Energie). Dit betreft open bodemenergiesystemen en deze zijn als 

punt op de kaart aangegeven.  

https://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/Kaartbank
https://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/Kaartbank
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