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Tijdens het woordvoerdersoverleg Ruimte van 6 april jl. heb ik toegezegd om een
planning te geven van het project geothermie voor de projectlocatie glastuinbouw
in Deurne.
De planning van dat project is als volgt:

Kopie aan

Noord-Brabant

Van

Telefoon

fase

Resultaat

doorlooptijd

(073) 681 21 77

Seismisch onderzoek
Verkenningsfase

Potentiële bronnen in zicht
Inzicht in haalbaarheid van
geothermie-project op
hoofdlijnen (+A 25%)
Berekening van de
opbrengst en investering
(+A 100Zo)
Overeenkomsten sluiten met
afnemer en aannemer
Ondergronds ontwerp van
de boring; vergunningen
aanvragen
Contracten voor
financiering en
aanbesteding en SDE+
gesloten; incl verzekeringen
Geboorde productie- en
injectieput
Uitsluitsel over opbrengst,
start levering

Gereed
6 maanden

Email

Haalbaarheidsstudie

Project voorbereiding
Detail design

Financial close

Uitvoeren boring
productietesten

hvmerrienboer@brabant.nl
Bijlage(n)

6 maanden

6 maanden
3 maanden

6 maanden

12 maanden
3 maanden

Als alle fasen volgens plan verlopen en opeenvolgend kunnen worden uitgevoerd,
produceert het geothermie project in 2022 de eerste warmte. Ik zeg dat enigszins
voorzichtig, omdat ik mij realiseer dat het een exploratief project is: in Nederland is
nog nergens tot deze diepte geothermie ontwikkeld: 3,5 km diep. Daardoor is het
niet uit te sluiten dat de planning moet worden aangepast. Dit project maakt daarom
onderdeel uit van de Green Deal Ultra diepe Geothermie. In deze deal werken veel
partijen samen (waaronder landelijke en buitenlandse partijen) om de maximaal
mogelijke kennis in te zetten om tot een positief resultaat te komen. Overigens heb ik
najaar 2017 en voorjaar 201 8 samen met de verantwoordelijk wethouder van
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Deurne overleg gevoerd met de belangrijkste vestigingskandidaat voor het
glastuinbouwgebied om informatie en verwachtingen te delen . Tijdens dit laatste
overleg is afgesproken dat medio september aan de ondernemer inzicht geboden
wordt in de financiële en overige voorwaarden voor een mogelijke
koopovereenkomst. Daarnaast is afgesproken dat er rond de komende
jaarwisseling duidelijkheid moet zijn over het vestigingsperspectief voor het
glastuinbouwbedrijf tegen de achtergrond van de PAS-beleidsregel.
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Met vriendelijke groet,
drs. H.J.A. van Merrienboer
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