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Bouwvergunning nr. BV/2010269 

Geacht College, 

De Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B,A. (hierna te noemen 
Rabobank Nederland) brengt hierdoor haar zienswijze met betrekking tot het 
Ontwerpbesluit ontheffing en bouwvergunning nr. BV/2010269 inzake het tijdelijk 
plaatsen van een mijnbouwlocatie, vóór 3 december 2010, derhalve tijdig, ter kennis 
van uw College. 

Algemeen 
Door de initiatiefnemer, Brabant Resources B.V., is een aanvraag bouwvergunning 
ingediend voor het tijdelijk plaatsen van een mijnbouwlocatie op het perceel 
kadastraal bekend gemeente Boxtel, sectie N nr. 799, plaatselijk bekend Keulsebaan, 
ten zuid-westen van de spoortunnel. Dit ten behoeve van een proefboring naar 
schaliegas. Omdat een mijnbouwlocatie niet past binnen de vigerende bestemming 
heeft uw College het voornemen een tijdelijke ontheffing in de zin van artikel 3.22 
van de Wet ruimtelijke ordening te verlenen. 
De locatie waarvoor de ontheffing en bouwvergunning wordt aangevraagd is gelegen 
in de directe nabijheid van het recent gebouwde datacenter van Rabobank Nederland 
aan de Bloemmolen te Boxtel. De afstand van de beoogde mijnbouwlocatie tot aan het 
datacenter bedraagt circa 500 meter. Rabobank Nederland is derhalve te beschouwen 
als een direct belanghebbende partij in deze. 
Vanwege deze nabijheid maakt Rabobank Nederland zich ernstig zorgen over de 
gevolgen die het vestigen van een mijnbouwlocatie op deze locatie voor haar 
datacenter kan hebben. 
Deze zorgen zijn hierna puntsgewijs aangegeven. 

Datacenter Rabobank 
De locatie van ons onlangs gerealiseerde datacenter aan de Bloemmolen te Boxtel is 
zorgvuldig uitgekozen op ligging, veiligheid etc. Het is een zogenaamde A-locatie 
aangewezen door de Ministeries van Economische en Binnenlandse zaken. Om deze 
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reden maken wij ons ernstig zorgen over de proefboring en mogelijke gaswinning. Dit 
is geen aspect waarmee wij bij realisatie rekening hebben gehouden. 

Milieu 
Zowel voor de grond als het drinkwater zijn volgens de ruimtelijke onderbouwing 
overschrijdingen van de achtergrondwaarden/streefwaarden voor diverse soorten van 
verontreinigingen aangetroffen. Onze zorg is dat deze vervuilingen door de boringen 
verplaatsen in de richting van ons datacenter. Wij verzoeken u om te bewerkstelligen 
dat verplaatsingen worden voorkomen door deze op de juiste wijze te monitoren en de 
boringen in geval van geconstateerde verplaatsingen onmiddellijk stop te zetten. 

WKO-installaties 
Rabobank Nederland heeft vanuit milieuoverwegingen gekozen voor 
koeling/verwarming door middel van koude-warmte opslag in de bodem. Boringen op 
geringe afstand kunnen invloed hebben op de werking van onze WKO-installatie. 
Welk effect de proefboring hierop heeft is niet bekend. Wij willen benadrukken dat 
het noodzakelijk is hier meer onderzoek naar te doen alvorens de gevraagde 
vergunning te verlenen. 

Bodembeweging (trilling, daling) 
Uit de ruimtelijke onderbouwing blijkt dat de proefboring geen daling of trilling met 
zich mee brengt. Ligt hieraan een degelijk onderzoek ten grondslag? Graag zien wij 
dat vooraf aangetoond. In ons datacenter staat zeer trillinggevoelige apparatuur 
opgesteld. De impact van trilling of bodemdaling kan grote schade tot gevolg hebben. 

Kabels en leidingen 
De ruimtelijke onderbouwing vermeldt slechts dat bij inrichting van de locatie 
rekening wordt gehouden met aanwezige kabels en leidingen. Er wordt echter geen 
duidelijkheid gegeven over aanwezige infrastructuren zoals glasvezel, NATO 
transportleidingen, blusleidingen, lOkV leidingen etc. Nader onderzoek is nodig om 
onze bedrijfsvoering te garanderen. 

Geluid 
Volgens de ruimtelijk onderbouwing blijft de geluidsemissie binnen de daarvoor 
geldende normen, gesteld in het Besluit algemene regels mijnbouw. Wij vragen ons af 
of de daar gestelde normen in het onderhavige gebied zonder meer van toepassing en 
voorts acceptabel zijn. Wij verzoeken u hier in ieder geval kritisch mee om te gaan. 

Onderscheid proefboring en aardgaswinning 
Uit de ruimtelijke onderbouwing blijkt dat onderhavige aanvraag een kortdurende 
proefboring betreft. Deze kan, indien succesvol, worden gevolgd door lang durende 
gasproductieactiviteiten. De impact van een proefboring is wellicht beperkt maar de 
impact van het daadwerkelijk winnen van gas is in onze ogen vele malen groter en wat 

Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA. 

Ingeschreven bij de K.V.K. onder nr. 30046259 



Rabobank 

Pagina 3/3 

Onze re f eren tie 7 0072-BR-Gemeen te Boxtel 

ons betreft thans niet te overzien. Wij behouden ons om die reden ter zake alle rechten 
voor. 

Hierbij verzoeken wij uw College bij de totstandkoming van het plan en de verdere 
uitwerking daarvan met de inhoud van deze zienswijze rekening te houden. 

In verband met de sluitingsdatum doen wij u deze zienswijze heden nog per fax 
toekomen. De brief zal vandaag eveneens per post verstuurd worden. 

Wij ontvangen gaarne een ontvangstbevestiging van deze zienswijze. 

Met vriendelijke groet, 
Rabobank Nederland 

V.E.C. Lokin 
Directeur Facilities 
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