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Uitnodiging indienen concurrerende aanvraag aardwarmte Bommelerwaard, 

Ministerie van Economische Zaken

10 december 2012
DGETM/EM/12375894 

De Minister van Economische Zaken deelt mee dat een aanvraag is ontvangen voor een opsporings-
vergunning voor aardwarmte voor het gebied Bommelerwaard.

Het aangevraagde gebied is gelegen in de provincies Gelderland, Zuid-Holland en Noord-Brabant; de 
gemeenten Aalburg, Geldermalsen, Gorinchem, Lingewaal, Maasdriel, Neerijnen, Woudrichem en 
Zaltbommel en wordt begrensd door de rechte lijnen tussen de volgende punten:

 Punt  X  Y

 1 130000,000 429000,000

2 147100,000 431000,000

 3 150900,000 426400,000

4 153163,774 420353,991

 5 140646,000 418440,000

6 138130,000 418490,000

 7 135980,000 421480,000

8 133110,000 421240,000

 9 130000,000 424000,000

Opgemerkt wordt dat het aangevraagde gebied waarvoor een concurrerende aanvraag voor een 
opsporingsvergunning voor aardwarmte kan worden ingediend hierbij is beperkt tot een diepte van 
4000 meter, omdat de diepten van 4000 meter en meer in dit deel van het aangevraagde gebied al 
onderdeel uitmaken van de concurrerende aanvraag voor de opsporingsvergunning aardwarmte 
Utrecht - Noord-Brabant, zoals ingediend door Transmark Renewable Products B.V. (Stcrt. 11 mei 2012, 
nr. 6884).

Bovenstaande coördinaten zijn weergegeven volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting (RD) 
zoals vermeld in Artikel 1.2.2, onder a, van de Mijnbouwregeling (Stcrt. 19-12-2002, nr. 245).

Op basis van deze grensbeschrijving is de oppervlakte 211,10 km2.

De Minister van Economische Zaken nodigt eenieder, onder verwijzing naar artikel 15, tweede lid, van 
de Mijnbouwwet (Stb. 2002, nr. 542), uit tot het indienen van een aanvraag voor een opsporingsver-
gunning voor aardwarmte in bovengenoemd gebied.

Aanvragen kunnen worden ingediend gedurende 13 weken na de publicatie van deze uitnodiging in 
de “Staatscourant” en dienen gericht te zijn aan:

De Minister van Economische Zaken
ter attentie van drs. P. Jongerius, directie Energiemarkt
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Aanvragen die na afloop van deze termijn zijn ontvangen, zullen niet in behandeling worden geno-
men.

De beslissing op de aanvragen wordt uiterlijk twaalf maanden na afloop van deze termijn genomen.

Nadere informatie is verkrijgbaar onder telefoonnummer:

STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.
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070-379 77 62 (contactpersoon: mr E.J. Hoppel)

De Minister van Economische Zaken,
namens deze:
drs. J.C. De Groot
directeur Energiemarkt
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