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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Directie Warmte en Ondergrond 
t.a.v.  
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
 

 

 
 
Geachte ,  
 
Op 27 mei 2021 heeft u het college van Pijnacker-Nootdorp (uw kenmerk DGKE-WO / 
21138717) verzocht om advies in het kader van de Mijnbouwwet. Het adviesverzoek heeft 
betrekking op een verzoek van Ammerlaan Geothermie B.V. (hierna: Ammerlaan) van 28 
februari 2019 tot instemming met het winningsplan Pijnacker-Nootdorp IV (hierna: 
winningsplan). Het winningsplan beschrijft de productie van aardwarmte onder de 
winningsvergunning Pijnacker-Nootdorp IV vanaf de winningslocatie aan de Nootdorpseweg 
15 te Pijnacker.  
 
Afwegingskader  
De gemeente Pijnacker-Nootdorp ziet aardwarmte als een belangrijke bron voor de 
warmtetransitie. De benutting van aardwarmte moet verantwoord en veilig zijn.  Centraal 
staan de begrippen  hernieuwbaar-, omkeerbaar- ĞŶ�ďĞŚĞĞƌƐďĂĂƌŚĞŝĚ�ǀĂŶ�ƌŝƐŝĐŽ͛Ɛ͘�sŽŽƌ�Ăůůe 
drie de begrippen geldt dat we streven naar een zo hoog mogelijk niveau. In onze afweging 
gaat het vooral om de activiteiten te beoordelen op basis van nut en noodzaak voor de 
warmtetransitie, leveringszekerheid, veiligheid, milieuhygiënische aspecten en ruimtelijke 
inpasbaarheid (zowel boven-als ondergronds).   Door de grote warmtevraag in Pijnacker-
Nootdorp is het van belang dat voldoende aardwarmte  op lange termijn beschikbaar blijft 
voor glastuinbouw en gebouwde omgeving.  
 
Advies 
De gemeente Pijnacker-Nootdorp staat positief tegenover initiatieven voor het opsporen en 
winnen van aardwarmte, zeker aangezien deze in grote mate hernieuwbaar en omkeerbaar 
zijn. De ODH heeft voor de Provincie Zuid-Holland recent advies, 20 juli j.l. ( kenmerk  
00617116-00005327)  uitgebracht mede op basis van de inbreng van TNO en SodM.  (zie 
bijlage 1)  tĞ�ŽŶĚĞƌƐĐŚƌŝũǀĞŶ�ĚĞ�ĚŽŽƌ�ĚĞ�K�,�ŽŵƐĐŚƌĞǀĞŶ�ǌŽƌŐ�ƌŽŶĚ�ĚĞ�ƚŚĞŵĂ͛Ɛ�ƐĞŝƐŵŝĐŝƚĞŝƚ͕��
Interferentie en planmatig gebruik van de ondergrond, bodemdaling, verzilting en verticaal 
bodemevenwicht.  Voor het draagvlak van aardwarmte is het essentieel dat de effecten binnen 
verantwoorde grenzen blijven.  

onderwerp Advies Gemeente Pijnacker-Nootdorp Winningsplan Ammerlaan 
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Wij verzoeken u bij de afweging van de maatregelen te zorgen voor een zorgvuldige afweging, 
zodat aardwarmte verantwoord benut kan worden en niet onnodig ingeperkt wordt gezien de 
grote warmtetransitie opgave in onze omgeving. Dit vraagt om een goede onderbouwing. 
 
Belangrijk is tevens dat de aardwarmteproducent, Ministerie Economische Zaken en de 
gemeente Pijnacker-Nootdorp samen op trekken bij het informeren van de burgers over de 
ǁŝŶŶŝŶŐ�ĚŽŽƌ��ŵŵĞƌůĂĂŶ�ĞŶ�ĚĞ�ĚĂĂƌŵĞĞ�ǀĞƌďŽŶĚĞŶ�ƌŝƐŝĐŽ͛Ɛ͘�tĞ�ǌŝũŶ�ǀĂŶ�ŵĞŶŝŶŐ�ĚĂƚ�ĂůŚŽĞǁĞů�
deze informering primair bij Ammerlaan ligt, wij gezien onze verantwoordelijkheid het 
Ministerie en gemeente gezamenlijk informatie zouden moeten verstrekken.  
 
Graag hoort de gemeente een toelichting op uw afweging en een reactie op het gezamenlijk 
optrekken in het informeren van de  burgers. 
 
Hoogachtend, 
namens het college van Pijnacker-Nootdorp, 
 

 
Programmamanager Energietransitie 
Dit document is digitaal vastgesteld daarom staat er geen handtekening op. 
 
 
 
Bijlage 1 Advies Provincie winningsplan Ammerlaan\ 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Directie Warmte en Ondergrond 
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Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 

 

 
 
Geachte , 
 
Op 27 mei 2021 heeft u het college van Pijnacker-Nootdorp (uw kenmerk DGKE-WO / 21138717) 
verzocht om advies in het kader van de Mijnbouwwet. Het adviesverzoek heeft betrekking op een 
verzoek van Duijvestijn Energie B.V. (hierna: Duijvestijn) van 27 februari 2019 tot instemming met het 
winningsplan Pijnacker-Nootdorp V (hierna: winningsplan). Het winningsplan beschrijft de productie van 
aardwarmte onder de winningsvergunning Pijnacker-Nootdorp V vanaf de winningslocatie aan de 
komkommerweg 25 te Pijnacker.  
 
Afwegingskader  
De gemeente Pijnacker-Nootdorp ziet aardwarmte als een belangrijke bron voor de warmtetransitie. De 
benutting van aardwarmte moet verantwoord en veilig zijn.  Centraal staan de begrippen  
hernieuwbaar-, omkeerbaar- ĞŶ�ďĞŚĞĞƌƐďĂĂƌŚĞŝĚ�ǀĂŶ�ƌŝƐŝĐŽ͛Ɛ͘�sŽŽƌ�Ăůůe drie de begrippen geldt dat we 
streven naar een zo hoog mogelijk niveau. In onze afweging gaat het vooral om de activiteiten te 
beoordelen op basis van nut en noodzaak voor de warmtetransitie, leveringszekerheid, veiligheid, 
milieuhygiënische aspecten en ruimtelijke inpasbaarheid (zowel boven-als ondergronds).   Door de grote 
warmtevraag in Pijnacker-Nootdorp is het van belang dat voldoende aardwarmte  op lange termijn 
beschikbaar blijft voor glastuinbouw en gebouwde omgeving.  
 
Advies 
De gemeente Pijnacker-Nootdorp staat positief tegenover initiatieven voor het opsporen en winnen van 
aardwarmte, zeker aangezien deze in grote mate hernieuwbaar en omkeerbaar zijn. De ODH heeft voor 
de Provincie Zuid-Holland recent advies, 20 juli j.l. ( kenmerk  00617116-00005327)  uitgebracht mede 
op basis van de inbreng van TNO en SodM.  (zie bijlage 1)  We onderschrijven de door de ODH 
ŽŵƐĐŚƌĞǀĞŶ�ǌŽƌŐ�ƌŽŶĚ�ĚĞ�ƚŚĞŵĂ͛Ɛ�ƐĞŝƐŵŝĐŝƚĞŝƚ͕��/ŶƚĞƌĨĞƌĞŶƚŝĞ�ĞŶ�ƉůĂŶŵĂƚŝŐ�ŐĞďƌƵŝŬ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŽŶĚĞƌŐƌŽŶĚ͕�
bodemdaling, verzilting en verticaal bodemevenwicht.  Voor het draagvlak van aardwarmte is het 
essentieel dat de effecten binnen verantwoorde grenzen blijven.  
Wij verzoeken u bij de afweging van de maatregelen te zorgen voor een zorgvuldige afweging, zodat 
aardwarmte verantwoord benut kan worden en niet onnodig ingeperkt wordt gezien de grote 
warmtetransitie opgave in onze omgeving. Dit vraagt om een goede onderbouwing. 
 
Belangrijk is tevens dat de aardwarmteproducent, Ministerie Economische Zaken en de gemeente 
Pijnacker-Nootdorp samen op trekken bij het informeren van de  burgers over de winning door 
�ŵŵĞƌůĂĂŶ�ĞŶ�ĚĞ�ĚĂĂƌŵĞĞ�ǀĞƌďŽŶĚĞŶ�ƌŝƐŝĐŽ͛Ɛ͘�tĞ�ǌŝũŶ�ǀĂŶ�ŵĞŶŝŶŐ�ĚĂƚ�ĂůŚŽĞǁĞů�ĚĞǌĞ�ŝŶĨŽƌŵĞƌŝŶŐ�

onderwerp Advies Gemeente Pijnacker-Nootdorp Winningsplan Duijvestijn 
nadere informatie  

verzenddatum  
zaaknummer 1270803 
briefnummer 1140983 
uw brief van 27 mei 2021 
uw kenmerk DGKE-WO / 21138717 
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primair bij Ammerlaan ligt, wij gezien onze verantwoordelijkheid  het Ministerie en gemeente 
gezamenlijk informatie zouden moeten verstrekken.  
 
Graag hoort de gemeente een toelichting op uw afweging en een reactie op het gezamenlijk optrekken 
in het informeren van de  burgers. 
 
Hoogachtend, 
namens het college van Pijnacker-Nootdorp, 
 

 
Programmamanager Energietransitie 
Dit document is digitaal vastgesteld daarom staat er geen handtekening op. 
 
 
Bijlage 1 Advies Provincie winningsplan Duijvestijn 
 
 
 
 
 
 



Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat 

> R11toura<1res Pos-tbus 20401 2S00 t:K Oen Haag

Duijvestijn Energie B.V. 
t.a.v.
Overgauwseweg 46a
2641 NG Pijnacker

Datum 
Betreft 

2 december 2021 
Ontwerp-instemmingsbesluit aardwarmte wi11ningsplan Pijnacker
Nootdorp V 

Ontwerp-instemmingsbesluit 

1. Aanvraag
Op 28 februari 2019 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat (hierna: 
de Minister) een verzoek tot instemming met het aardwarmte winningsplan 
Pijnacker-Nootdorp V ontvangen, gedateerd 27 februari 2019, van Duljvestijn 
Energie B.V. (hierna: Duijvestijn). In mei 2019, op l augustus 2019, 14 augustus 
2020 en 30 oktober 2020 zijn aanvullingen op het verzoek ingediend. De 
aanvraag valt niet onder het Tijdelijk Beleidskader. De warmte wordt gewonnen 
ten behoeve van de lokale glastuinbouw. 
Duijvestijn heeft in Pijnacker-Nootdorp een aardwarmtesysteem gerealiseerd aan 
de Overgauwseweg 46a, bestaande uit de putten PNA·GT-03 en PNA·GT-04. Het 
project is sinds 2012 operationeel. Het winningsplan beschrijft de winning van 
aardwarmte (geothermie) uit de Rijswijk zandsteen en de Delft zandsteen. 
Daarnaast bevat het winningsplan informatie over de verwachte productie van 
aardwarmte, de wijze van winning en de verwachte bodembeweging. De Inrichting 
van Duijvestijn ligt binnen het gebied van winningsvergunning Pijnacker-Nootdorp 
S (kenmerk: DGETM-EM / 13190168), zoals op 30 december 2016 voor 35 Jaar is 
verleend aan Duljvestljn op basis van de MIJnbouwwet (hierna: Mbw). Duijvestijn 
geert in het winningsplan Pijnacker-Nootdorp V een verwachtte einddatum van de 
winningsvergunning op 3 februari 2052 aan. 
De winning van aardwarmte ligt geografisch gezien in de provincie Zuid-Holland, 
binnen de grenzen van de gemeente Lanslngcrland en Pijnacker-Nootdorp en het 
verzorgingsgebied van het Hoogheemraadschap van Delfland. 

Wat betreft de effecten van de bovengrondse activiteiten van de winning is aan 
Duijvestijn op 2 mei 2017 een omgevingsvergunning verleend (kenmerk: DGETM
EO / 17061399). 
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2. Beleid aardwarmte in Nederland 
Voorgeschiedenis 
Om aardwarmte te mogen winnen moeten vergunninghouders op basis van de 
huidige Mbw onder andere een goedgekeurd winningsplan hebbe:n. I n een 
onderbouwd en goed gedocumenteerd plan moet inzichtelijk gemaakt worden hoe 
de productie van aardwarmte door de vergunninghouder in de to,ekomst ter hand 
genomen wordt. 

In Nederland is een twintigtal aardwarmtesystemen waarvoor een 
winningsvergunning en omgevingsvergunning is afgegeven. Een groot deel van 
deze vergunninghouders wint al langere tijd aardwarmte zonder dat zij een 
instemmingsbesluit op een winningsplan hebben. Deze situatie ii; veroorzaakt 
doordat een nadere invulling van het aardwarmte winningsplan niet is vastgelegd 
in lagere regelgeving. Om dit knelpunt op te lossen is, op basis ,·an de 
Mijnbouwwet en -regelgeving in 2019 een format ontwikkeld voo,r een aardwarmte 
winningsplan (kenmerk: DGKE-W/19086831). Dit format is op 1 april 2019 aan 
alle vergunninghouders verzonden met het dwingende verzoek om voor 12 april 
2019 een winningsplan conform dit format aan te leveren bij het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat (hierna: EZK). 

Het winningsplan geeft onder meer een beschrijving van de verwachte totale 
hoeveelheid te produceren formatiewater, de hoeveelheden Jaarl ijks te produceren 
water, de temperatuur van het geproduceerde en geïnjecteerde lformatiewater, de 
maximale injectiedruk, de bodembeweging ten gevolge van de w•inning en de 
maatregelen ter voorkoming van schade door bodembeweging. 

Met het voorliggende ontwerp-instemmlngsbesluit op een aardwarmte 
winnlngsplan komt een einde aan een tijdelijke situatie waarbij a,ardwarmte werd 
gewonnen zonder ingestemd winningsplan. Tijdens deze tijdelij k,? situatie is door 
de operator wel planmatig gewerkt binnen de randvoorwaarden o:lie zijn 
opgenomen in de winningsvergunning en/of WABO-vergunning, 1Naarbij ook de 
maandelijkse productie- en injectiecijfers, meegeproduceerd gas en hoeveelheden 
warmte aan de Nederlandse Organisatie voor Toegepast- Natuurwetenschappelijk 
Onderzoek (hierna: TNO) Is gerapporteerd. Door Staatstoezicht op de Mijnen 
(hierna: SodM) Is gedurende de tijdelijke situatie verscherpt toe;,icht gehouden op 
de winning van aardwarmte vanuit het oogpunt van veiligheid, s,chade en milieu. 

Huidig beleid 
Voor de afbouw van de vraag naar aardgas moeten kansrijke duurzame 
alternatieven, zoals aardwarmte, ontwikkeld worden. Aardwarmte heeft de 
potentie om een belangrijke rol te spelen in de verduurzaming v,in de 
warmtevoorziening en daarmee in de transitie naar een CO2-arme 
energievoorziening. In het Regeerakkoord zijn ambitieuze plannen aangekondigd 
op het gebied van klimaat en energie. Twee belangrijke pijlers onder de nationale 
ambitie zijn de Klimaatwet en het Klimaatakkoord (Kamerstuk 3:2813, nr. 342). 
Het akkoord gaat over vijf sectoren: industrie, gebouwde omgeving, 
elektriciteitssector, transport en landbouw en natuur. 

Deze opschaling en versnelde inzet op aardwarmte is alleen mogelijk indien de 
veiligheid gewaarborgd is. In de tweede helft van 2016 is het ministerie van EZK 
samen met betrokkenen in de sector gestart met het project aardwarmte. Hier in is 
gekeken naar veilig en verantwoord opereren als uitgangspunt voor de verdere 
ontwikkeling van aardwarmte en daarmee naar de bijdrage die aardwarmte kan 

Dfrectoraat•generaal Klimaat 
en E,nergle 
Directie warmte en Ondergrond 

DGKE-W0/il225223 

Pagina 2 van 32 



leveren aan de energletransitle. Bij de benodigde maatregelen gaat het om 
aanvullende technische eisen en om meer aandacht voor het toetsen op financiële 
draagkracht over de gehele levenscyclus. Hiervoor, alsmede om de 
vergunningverleningssystematiek beter te laten aansluiten op de specifieke 
kenmerken van aardwarmte, is wijziging van de Mbw (en lagere wet- en 
regelgeving) nodig. 

Om aardwarmte te mogen winnen moeten operators op basis van de huidige Mbw 
onder andere een goedgekeurd winningsplan hebben. Op basis van de Mbw kan 
worden getoetst of de aardwarmtewinning vellig en doelmatig kan plaatsvinden. 
Bij de beoordeling van de veiligheid wordt onder meer gekeken naar de kans op 
bodembeweging. Bij doelmatigheid van de winning gaat het in het geval van 
aardwarmte bijvoorbeeld over de vraag of er interferentie Is met aangrenzende 
aardwarmtewinning. De nadere invulling van de aardwarmte winningsplannen is 
niet vastgelegd in lagere regelgeving. 

Als bodembeweging te verwachten is, is in het winningsplan beschreven wat 
eventuele nadelige gevolgen zijn voor de veiligheid van omwonenden, bebouwing 
en infrastructuur, natuur en milieu, en de voorgenomen maatregelen om deze 
gevolgen te borgen. Per aardwarmtesysteem wordt één winningsplan 
aangeleverd. De voorlopige definitie van een aardwarmtesysteem is: Het geheel 
aan geologische en technische componenten, tezamen met de besturlngs- en 
monitoringscomponenten, waardoor het warme geproduceerde formatiewater en 
vervolgens het koude geïnjecteerde formatiewater stroomt waarbij het geheel als 
een systeem acteert, teneinde energie/warmte uit deze waterstroom te 
extraheren. 

3. Juridisch kader 

3.1 Mijnbouwregelgeving 
Conform de Mbw en Mijnbouwregeling (hierna: Mbr) moet een onderbouwd en 
goed gedocumenteerd plan overlegd worden waarin inzichtelijk gemaakt wordt 
hoe de productie in de toekomst ter hand genomen wordt . Het winningsplan kan 
als een vervolgrapportage op de garantiefonds/SDE+-rapportage gezien worden. 
Bij bestaande winningen krijgt de operator tijdens de operationele fase meer 
kennis over de ondergrond. Deze kennis, of een verandering In de 
operatiestrategie, kan in de toekomst leiden tot een verzoek tot wijziging van het 
instemmingsbesluit. 

In het Mijnbouwbesluit (hierna: Mbb) zijn geen nadere eisen aan de inhoud van 
een aardwarmte winningsplan gesteld. De gestelde eisen aan de Inhoud van een 
winningsplan zijn door EZK beschreven In het format winningsplan dat op 1 april 
2019 aan de vergunninghouders is verzonden. 

Alvorens over te mogen gaan tot winning is op grond van artikel 34, derde lid, van 
de Mbw de instemming van de minister vereist met een winningsplan. Het 
winningsplan geeft concreet Inzicht in de wijze waarop de winning wordt 
uitgevoerd en de effecten daarvan en dient te voldoen aan de eisen genoemd in 
artikel 35 van de Mbw. Zo wordt in het winningsplan de voorgenomen hoeveelheid 
Jaarlijks te winnen aardwarmte gedurende de looptijd van het plan aangegeven. 
Nadat een winningsplan de instemming van de minister heeft gekregen, zal de 
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winning overeenkomstig het plan plaats moeten vinden. SodM houdt hier toezicht OG•e-wo 121225223 op. 

Een winnlngsplan dient te worden getoetst aan de Mbw en de daarop gebaseerde 
regelgeving. De artikelen 34, 35 en 36 van de Mbw vormen op grond van artikel 
39 van de Mbw het juridisch kader waaraan het aardwarmte wirnningsplan wordt 
getoetst. 

Ter beoordeling of met een winningsplan kan worden ingestemd, wordt het 
winningsplan getoetst aan artikel 36, eerste lid, van de Mbw. De minister kan 
slechts geheel of gedeeltelijk instemming weigeren of daaraan voorschriften of 
beperkingen verbinden: 

a. Indien het in het winningsplan aangeduide gebied door de minister niet 
geschikt wordt geacht voor de in het winningsplan vermelde activiteit om 
reden van het belang van de veiligheid voor omwonenden of het 
voorkomen van schade aan gebouwen of infrastructurele: werken of de 
functionaliteit daarvan; 

b. in het belang van het planmatig gebruik of beheer van d,elfstoffen, 
aardwarmte, andere natuurlijke rijkdommen, waaronder grondwater met 
het oog op de winning van drinkwater, of mogelijkheden tot het opslaan 
van stoffen; 

c. Indien nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan; 
d. indien nadelige gevolgen voor de natuur worden veroorz.aakt. 

Artikel 36, tweede lid, van de Mbw bepaalt voorts dat de minister de instemming 
kan verlenen onder beperkingen of daaraan voorschriften kan ve,rbinden, indien 
deze gerechtvaardigd worden door een grond als genoemd in artikel 36, eerste lid. 

3.2 Voorbereidingsprocedure 
Duijvestijn heeft op 28 februari 2019 een verzoek tot Instemming met het 
aardwarmte winningsplan Pijnacker-Nootdorp V, gedateerd 27 fe,bruari 2019, 
ingediend bij de minister. In mei 2019, op 1 augustus 2019, 14 augustus 2020 en 
30 oktober 2020 zijn aanvullingen op het verzoek ingediend. Gelet op artikel 34, 
vierde lid, van de Mbw is dit besluit tot instemming met het winningsplan 
voorbereid met toepassing van de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure 
als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). 
Tevens is advies gevraagd aan: 

Adviesgroep Economische Zaken en Klimaat van de Nederlandse Organisatie 
voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO-Ai:,E, hierna: TNO); 
SodM, op grond van artikel 127 van de Mbw; 
De Technische commissie bodembeweging (hierna: Tcbb) op grond van 
artikel 35, tweede lid, en artikel 114, tweede lid, onder a, van de Mbw; 
Aan alle betrokken decentrale overheden op grond van artikel 34, vijfde lid, 
van de Mbw en; 
De Mijnraad op grond van artikel 105, derde lid, van de Mbw. 

In dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 is beschreven welke adviseur een advies heeft 
uitgebracht en op welke wijze dat advies is meegenomen bij de lbeoordeling van 
het verzoek tot instemming. In dit hoofdstuk zal tevens worden ingegaan op de 
inbreng van zienswijzen. 
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Op 18 juli 2019 heeft EZK op het ministerie in Den Haag een regionaal overleg 
georganiseerd waarin alle decentrale overheden van delen van de provincie Zuid-
Holland (provincie, gemeenten en waterschappen) waarin aardwarmtewinning 
plaatsvindt, werden geïnformeerd over de loop van de vergunningsprocedures en 
de Inhoudelijke adviesvragen aan de decentrale overheden. 

Adviezen naar aanleiding van de aanvraag 
Over het aardwarmte winningsplan Pijnacker-Nootdorp V hebben de volgende 
adviseurs, op verzoek van de minister, advies uitgebracht: 

• TNO heeft op 26 april 2021 advies uitgebracht (kenmerk: AGE 21· 
10.031); 

• SodM heeft op 12 mei 2021 advies uitgebracht (kenmerk: ADV-6637 / 
20254414); 

• het college van gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland 
(hierna: Provincie Zuid-Holland) heeft op 20 juli 2021 advies uitgebracht 
(kenmerk: 00617122·00003582). 

• het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Pijnacker-
Nootdorp (hierna: gemeente Pijnacker- Nootdorp) heeft op 28 juli 2021 
advies uitgebracht (kenmerk: 1270803/1140983); 

• de Tcbb heeft op 13 augustus 2021 advies uitgebracht (kenmerk: 
TCBB/21214283); 

• de Mijnraad heeft op 14 oktober 2021 advies uitgebracht (kenmerk MIJR/ 
21256539). 

Op 23 juni 2021 heeft het Hoogheemraadschap van Delfland per brief (kenmerk: 
D2021·06-004921) aangegeven dat op basis van de overgelegde gegevens het 
Hoogheemraadschap geen aanleiding ziet om gebruik te maken van het 
adviesrecht. De gemeente Delft heeft per e-mail van 19 juli 2021 laten weten 
geen gebruik te maken van het adviesrecht. De gemeente Lanslngerland heeft 
geen gebruik gemaakt van het adviesrecht. De betrokken decentrale overheden 
hebben tijdens de adviesperiode de adviezen van TNO en SodM toegezonden 
gekregen. 

Terinzagelegging en zienswijzen 
Dit ontwerp-lnstemmingsbesluit Is met toepassing van de uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Awb voorbereid. De 
terinzagelegg ing van het ontwerp -instemmings'besluit Pijnacker-Nootdorp V, en 
kennisgeving daarvan, heeft als volgt plaatsgevonden: 

• Op woensdag 1 december 2021 is een kennjsgeving met betrekking tot 
het ontwerp-instemmingsbesluit gepubliceerd in het huis-aan-huisblad De 
Heraut; 

• Op donderdag 2 december 2021 is een kennisgeving met betrekking tot 
het ontwerp-lnstemmingsbeslult gepubliceerd In het huls-aan-huisblad 
Telstar; 

• Op donderdag 2 december 2021 is een huis-aan-huis ansichtkaart 
verzonden aan huishoudens rondom het aardwarmteproject. 

• Op donderdag 2 december 2021 is een kennisgeving met betrekking tot 
het ontwerp-instemmingsbesluit gepubliceerd in de Staatscourant; 

• Op donderdag 2 december 2021 is door de minister een ontwerp• 
instemmingsbesluit aan Duljvestij n gezonden. Een afschrift hiervan is 
verzonden aan alle betrokken adviseurs; 
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• Het ontwerp-instemmlngsbesluit ligt van vrijdag 3 december 2021 tot en 
met donderdag 13 januari 2022 ter inzage bij het ministerie van EZK en 
op www.mijnbouwvergunningen.nl/ pijnaclker-nootdorp en 
www.nlog.nl/aardwarmte. 

Het dossier is fysiek in te zien tijdens reguliere openingstijden op het Ministerie 
van Economische Zaken en Klimaat. Om hiervoor een afspraak te maken kunt u 
contact opnemen met medewerkers van het Ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat. Contactgegevens staan In de verschillende kennisgevingen en op 
www.miinbouwverounninoen.nl/oiinacker-nootdoro. 

Gedurende de terinzagelegging van het ontwerp-instemmingsbeslu it kan iedereen 
een zienswijze indienen. Gedurende een per iode van zes weken vanaf het moment 
dat dit ontwerp-instemmingsbesluit ter inzage wordt gelegd, kan een zienswijze 
worden ingediend bij: 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Inspraakpunt aardwarmte winningsplan Pijnacker-Nootdorp V 
Postbus 111 
9200 AC Drachten 

Vervolg van de procedure 
Na de terinzagelegg ing wordt het definitieve beslu it opgesteld. Hierbij worden alle 
ontvankelijke zienswijzen betrokken. De zienswijzen zullen in een Nota van 
Antwoord worden opgenomen, samen met de beantwoording door de minister. De 
Nota van Antwoord wordt als bijlage bij het definitieve besluit gevoegd. Tegen dit 
besluit kunnen belanghebbenden, die een zienswijze hebben ingediend, ook 
beroep ind ienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In 
het definitieve besluit zal hierover informatie worden opgenomen. 

4. Winningsplan op hoofdlijnen, adviezen en 
beoordeling 

Hieronder wordt per onderwerp een algemene toelichting gegeven over het te 
beoordelen onderwerp. Vervolgens wordt op hoofdlij nen beschreven wat 
Duijvestijn hierover in het winningsplan heeft opgenomen. Daarna volgt (indien 
van toepassing) het advies van de adviseurs en de beoordeling, waarbij op basis 
van een Integrale afweging beargumenteerd wordt of het advies of de aanbeveling 
wordt overgenomen. 

4.1 Planmatig beheer 
Algemeen 
Bij planmatig gebruik en beheer dient er sprake te zijn van een efficiënte winning 
van aardwarmte, waarbij de wijze waarop, het tempo waarmee en de hoeveelheid 
te winnen aardwarmte van belang zij n. De beoordelin·g draait vooral om de vraag 
of de door Duijvestijn in het winningsplan aangegeven productie reëel is, gezien 
de technische parameters en geologische omstandigheden van de watervoerende 
zandsteenlagen. Daarnaast dient een andere gebru iksvorm van de ondergrond 
door de aardwarmtewinning niet ongewenst onmogelijk gemaakt te worden. 
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Winningsplan 
Duijvestijn exploiteert sinds 2012 een aardwarmte-installatie, aan de 
Overgauwseweg 46a te Pijnacker, in de gemeente Pijnacker-Nootdorp, in de 
provincie Zuid-Holland. De winningsvergunning Pijnacker-Nootdorp 5 is op 30 
december 2016 verleend en geldig voor een periode van 35 jaar. De 
winningsvergunning heeft een oppervlakte van 5,29 km2• De geothermische 
installatie bestaat uit een productie- en lnjectieput met daartussen een 
ontgassing·, gasdroog· en gasverwerklngsinstallatie, en een aardwarmtecentrale 
waar warmte wordt onttrokken van het geproduceerde water. Via pijpleidingen 
zijn al deze faciliteiten met elkaar verbonden. Via de warmtewisselaars wordt de 
warmte overgedragen aan een transportnet voor levering aan de gebrulkerszijde. 

De productie van aardwarmte door Duijvestijn is aangevangen sinds 2012 met 
putten die geboord en getest zijn In 2010. De installatie bestaat uit een 
productieput (PNA·GT-03) en een injectieput (PNA-GT-04). In oktober 2015 werd 
een nieuwe electric submersibte pump (ESP) geïnstalleerd in de productieput en 
werden integriteitslogs in beide putten uitgevoerd. Op basis van de resultaten van 
de legging heeft Duijvestijn destijds besloten om de Multi·Finger Caliper (MFC) • 
log opnieuw uit te voeren in de productieput In 2016. Op basis van de resultaten 
van de MFC is besloten om een interval van de 9·¾ " casing in de productieput te 
voorzien van een scab liner, om de putintegrite it t e verbeteren. Deze scab liner is 
in 2017 geïnstalleerd in de productieput. Daarnaast werd er In de productieput 
een inhibitor string geînstalleerd om ter hoogte van de screens inhibitor te kunnen 
injecteren. 

De geothermieputten van Duljvestijn zijn gericht op de winning van aardwarmte 
uit de Rijswijk zandsteen en Delft zandsteen. Voor de Rijswijk zandsteen varieert 
de temperatuur van het water tussen de 600C en 700c en voor de Delft zandsteen 
tussen de 550c en 730c. Ter plaatse hebben deze formaties een dikte van circa 
100-200 meter. De productieput en injectieput staan via de formaties in de 
ondergrond met elkaar in verbinding. Wanneer de geothermische Installatie stil 
ligt stabiliseert de druk In de ondergrond. Na bovengrondse uitwisseling van 
warmte In de aardwarmtecentrale wordt dit formatiewater In de oorspronkelijke 
formaties geïnjecteerd met een tempèratuur van minimaal 16°C en gemiddeld 
200c. 

In het winningsplan beschrij ft Duijvestijn de productiebeperkingen zoals die zijn 
opgenomen in de omgevingsvergunning: 

Ooerationele beorenzino Waarde Dimensie 
Max. iniectiedruk WABO !THP) 106 bar 
Max. debiet WABO 300 m 3/h 
Max. iniectiedruk 5odM orotocol 60.7 bar 

Duijvestijn vraagt Instemming met het winningsplan, waarin een looptijd voor de 
winning van 35 jaar met een maximum debiet van 210 m'/uur wordt beschreven 
bij een minimale injectietemperatuur van 16°C. 
De maximale injectiedruk is bepaald op basis van het Protocol bepaling maximale 
injectiedrukken bij aardwarmtewinnlng - versie 2. Op de maximale berekende 
injectiedruk (THP) volgens dit protocol is een correctie toegepast i.v.m. de 
dynamische drukval in de lnjectieput. De dynamische drukval in de lnjectieput 
PNA·GT-04 is berekend in het rapport "Maximale lnjectiedruk PNA•GT-04 • 
Inclusief correctie dynamische weerstand" (WEP, 2014). 
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Het ministerie van EZK heeft in de omgevingsvergunning met kenmerk DGETM-
EO / 17061399 de maximale injectiedruk vastgelegd voor verschillende debieten, 
bij een referentietemperatuur van 35°C: 

0 120 150 180 210 240 270 300 
61 68 72 77 83 90 98 106 

In het winningsplan geeft Duijvestijn echter aan dat de injectiete,mperatuur 
doorgaans hoger is dan 35°c. Indien met een lagere temperatu~ir zal worden 
geïnjecteerd is de dichtheid van de waterkolom groter, waardoor de maximale 
injectiedruk (THP) lager uitvalt. In onderstaande tabel is de maximale injectiedruk 
berekend voor een referentie temperatuur van 16°C, conform he,t protocol en met 
een correctie i.v.m. dynamische drukval. 

0 120 150 180 210 240 270 300 
bï 16°C 59 66 70 75 81 88 96 104 

Onder beoogde standaard operationele condities is de gemiddeldle injectiedruk 
binnen de huidige randvoorwaarden aan het maaiveld (THP) 40 bar, en op 
reservolrniveau 234 bar. De maximale injectiedruk zoals door Duijvestijn 
beschreven in het winningsplan voor injectieput PNA-GT-04 is 60 bar THP en 
251,1 bar op reservoirniveau . In 2018 was de jaarlijkse opbrengst van de 
aardwarmte-installatie van Duijvestijn ongeveer 1,9 PJ. In de periode 2016-2020 
is in totaal ongeveer 6,5 miljoen m3 formatiewater geproduceerd. 

Duijvestijn heeft de verwachte temperatuur- en drukdistributie in de 
watervoerende zandsteenlagen na een periode van 35 Jaar productie berekend. 
De berekeningen zijn gebaseerd op een maximale productie van 210 m 3/uur met 
1 productieput (PNA-GT-03) en 1 injectieput (PNA-GT-04). Duijvestijn berekent 
dat na 35 Jaar productie een temperatuurdaling van 1 °C zal optr-eden op de 
vergunningsgrens. 

Ten noorden van de projectlocatie van Duijvestijn bevindt zich d,e projectlocatie 
van Ammerlaan. De putten van Duijvestijn zijn gezamenlijk met het 
aardwarmtesysteem van Ammerlaan met behulp van PetroSims software 
gesimuleerd in een hydrodynamisch model. Na een periode van 30 jaar neemt de 
temperatuur langzaam af doordat de putten elkaar kunnen beïnvloeden. 

De winningsvergunning grenst in het zuidwesten aan het Oude Leede gasveld. Dit 
gasveld bevindt zich in de Vlieland zandsteen formatie op een ditepte van 1152-
1160m AH. Het gasveld is nooit in productie·geweest. De enige put OLE-01 is 
inmiddels geabandonneerd. 

Verder laten de reeds beschikbare productiegegevens zien dat biij de winning circa 
1,07 Nm3 aardgas per m3 water zal worden geproduceerd. DuijvE?stijn stelt dat dit 
gas wordt afgevangen, gedroogd en verwerkt in een eigen warmte-
krachtkoppeling (WKK), gasketel of eventueel afgefakkeld. 
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Adviezen 
Advies TNO 
TNO acht de winning van aardwarmte middels het doublet in de 
winningsvergunning Pijnacker-Nootdorp 5, zoals voorgesteld in het winningsplan, 
niet in overeenstemming met de principes van planmatig gebruik en beheer van 
de ondergrond in de genoemde geologische setting. Winning met de maximale 
operationele condities uit de prognose van Duijvestijn is niet haalbaar bij de 
maximale injectieverschildrukken volgens het protocol voor de maximale 
inJectiedruk. Daarom adviseert TNO de minister om In te stemmen met het 
winningsplan Pijnacker-Nootdorp Vonder de volgende voorwaarden: 

• Maximaal debiet: 180 ml/uur; 
• Maximale lnjectieverschildruk op top reservoirdiepte: 63 bar; 
• Minimale injectietemperatuur: 360(. 

TNO is van mening dat bij deze operationele randvoorwaarden op een planmatige 
en verantwoorde wijze geproduceerd kan worden. 

TNO heeft de opgegeven maximale condities (debiet van 210 ml/uur en 
injectietemperatuur van 16°C) en gemiddelde condities (debiet van 185 m3/uur en 
Injectietemperatuur van 20°C) uit de prognose van Duijvestljn doorgerekend met 
DoubletCalc2D om het drukverschil bij de inJectleput op reservoirniveau te 
bepalen. Uit deze modellering blijkt dat de gemiddelde winningscondities haalbaar 
zijn bij de opgegeven injectiedrukken uit de prognose van Duijvestijn. De 
maximale winningscondities zijn alleen in het Laagpakket van Rijswijk haalbaar bij 
de opgegeven maximale injectiedrukken, maar niet in het dieper gelegen Delft 
Zandsteen Laagpakket. 

Daarnaast heeft TNO conform het Protocol bepaling maximale injectiedrukken bij 
aardwarmtewinning - versie 2 voor de maximalle injectiedruk voor 
geothermiesystemen, de maximale verschild ruk bij de inJectieput aan de top van 
beide reservoirs vastgesteld. Voor het Laagpakket van Rijswijk heeft TNO een 
maximale verschildruk op reservoirdiepte van 63 bar bepaald en voor het Delft 
Zandsteen Laagpakket een maximale verschildruk op reservoirdiepte van 70 bar. 
Uit de reservoirmodellering van TNO volgt dat de maximale verschildrukken in 
beide reservoirs zullen worden overschreden bij het maximale debiet van 210 
m3/uur en een minimale Injectietemperatuur van 16°C. Door de maximale 
injectieverschildruk op top reservoirniveau te limiteren op 63 bar, betekent dit dat 
de maximale lnjectledruk op reservoirniveau van 63 bar + 203 bar (hydrostatische 
druk op top reservoirnlveau, zoals door TNO berekend) = 266 bar is. 

Op basis van modellering in DoubletCalc2D met de gemiddelde operationele 
condities, verwacht TNO geen overschrijding van de vergunningsgrens door het 
geïnjecteerde koude water van het Duijvestijn doublet. TNO verwacht een 
maximale afkoeling aan het einde van de winningsvergunning van circa 35°c bij 
een secundaire breuk nabij de injectieput PNA-GT-04, parallel aan de hoofdbreuk. 
TNO verwacht geen significante afkoeling (>1°C) van de productieput of van de 
hoofdbreuk binnen de aangevraagde duur van 35 jaar. 

De mogelijke gevolgen van interferentie tussen het Ammerlaan en Duijvestijn 
doublet wordt door Duijvestijn in het winningsplan kort behandeld. Op basis van 
de putafstand tussen de twee doubletten wordt beargumenteerd dat interferentie 
geen problemen in de toekomst zal opleveren. TNO acht deze argumentatie als 
valide, maar benadrukt dat door onzekerheden in de preferente stromingsrichting 
in de laagpakketten interferentie niet op voorhand kan worden uitgesloten. Op 
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basis van reservoirmodellering concludeert TNO dat onderlinge n,egatieve druk-
en temperatuurinterferentie van de productie waarschijnlijk beperkt zal zijn. 

Momenteel zijn er geen andere mijnbouwactiviteiten in de nabijheid van de 
winningsvergunning Pijnacker-Nootdorp 5. Het noordelijke deel van de 
aanliggende winningsvergunning Pijnacker-Nootdorp 4 overlapt deels met het 
sinds 1990 verlaten Pijnacker olieveld, gelegen in het Laagpakke:t van Rijswijk. 
Het Oude Leede gasvoorkomen in het Laagpakket van De Lier li9t vrijwel tegen de 
zuidwestelijke grens van de winningsvergunning Pijnacker-Nootdorp 5 maar is 
(nog) niet ontwikkeld. Duijvestijn laat zien dat de verticale afstand tussen de 
aardwarmte- en gasreservoirs in de orde van 500 meter is. Gezi,en de afstand 
t .o.v. het Duijvestijn doublet en de ondiepere ligging van het ga,.voorkomen, 
verwacht TNO geen beïnvloeding van het gasvoorkomen door aa rdwarmtewinning 
Het geproduceerde formatiewater bevat circa 1,1 m3 opgelost gas per m3 water. 
Du ijvestijn geeft aan dat het mee geproduceerde gas na behandeling nuttig 
aangewend wordt in de stookinstallatie. 

Advies orovincie Zuid-Holland 
Provincie Zuid -Holland geeft aan het advies van TNO te onderschrijven op het 
onderwerp Planmatig Beheer. 

Advies gemeente Plinacker-Nootdoro 
Gemeente Pijnacker-Nootdorp geeft aan het advies van TNO te onderschrijven op 
het onderwerp Planmatig Beheer. 

Beoordeling planmatig beheer 
Bij planmatig gebruik en beheer dient er sprake te zijn van een 11fficiënte winning 
van aardwarmte, waarbij de wijze waarop, het tempo waarmee ,in de hoeveelheid 
te winnen aardwarmte van belang zijn . Op basis van het advies van TNO stemt de 
minister in met het door Duijvestijn ingediende winningsplan Pijnacker-Nootdorp V 
wat betreft het planmatig beheer van de ondergrond, onder de volgende 
voorwaarden. Met het oog op planmatig beheer van de ondergro,nd wordt het 
maximale debiet gesteld op 180 m3/uur bij een minimale injectietemperatuur van 
16°C. Voor temperaturen lager dan 36°C gelden de injectiedrukl<en en debieten 
zoals opgenomen in Tabel 1 van dit besluit, welke later worden toegelicht. 
Hiermee wordt veilige en verantwoorde winning door Duljvestijn middels het 
wlnningsplan Pijnacker-Nootdorp V geborgd, ook met het oog op, interferentie met 
naburige aardwarmteprojecten. In het geval dat Duijvestijn binnen de grenzen 
van veilige aardwarmtewinning wil produceren met een ander dE!biet en/of 
injectiedruk dan nu in dit besluit is opgenomen, kan Duijvestijn ,ien wijziging op 
het winningsplan indienen, die door de minister in behandeling zal worden 
genomen. 

De productie- en injectieput zijn geboord in de waterhoudende poreuze 
gesteentematrix van de reservoir formatie, en waterproductie en -injectie vinden 
plaats op circa 2000-2300 meter beneden het maaiveld. De stroming van het 
warme formatiewater naar de productieput en injectie van het a1fgekoelde 
formatiewater vindt plaats door en in de poreuze gesteentematriix van de Delft 
zandsteen en Rijswijk zandsteen. 

De projectlocatie valt binnen de grenzen van de gemeente Lansl ngerland en 
Pijnacker-Nootdorp en het verzorgingsgebied van het Hoogheemiraadschap van 
Delfland in de provincie Zuid-Holland. De inrichting van Duijvestijn ligt binnen het 
gebied van winningsvergunning Pijnacker-Nootdorp 5 (kenmerk: DGETM-EM / 
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J, 3190I68), zoals op 30 december 2016 voor 35 jaar is verleend aan Duijvestijn 
op basis van de Mijnbouwwet (hierna: Mbw). De winningsvergunning heeft een 
oppervlakte van 5,29 km2• 

Ten noorden van de project locatie van Duijvestljn bevindt zich de projectlocatie 
van Ammerlaan (kenmerk winningsvergunning: DGETM-EM / 13181596, 5tcrt. 
2017, nr. 3132). De winningsvergunning grenst in het zuidwesten aan het Oude 
Leede gasveld, dat nooit in productie is geweest. De enige put is inmiddels 
geabandonneerd. Binnen de temperatuur- en druk-invloedsfeer van het doublet 
van Duijvestijn worden (er nu) geen nadelige ondergrondse interferentie 
verwacht. 

4 .2 Bodemdaling 
Algemeen 
Gelet op artikel 34, vierde lid, van de Mbw wordt bij de beoordeling van het 
winningsplan gekeken naar de effecten van de lbodembeweging ten gevolge van 
de winning en inject ie van water. Hierin wordt onderscheidt gemaakt tussen twee 
componenten die zich voordoen bij bodembeweging, te weten bodemdaling en 
bodemtrilling. De effecten van bodemdaling worden in dit hoofdstuk behandeld. 
De effecten van bodemtrill ing komen aan de orde in hoofdstuk 4.3. 

W inningsplan 
In paragraaf 4.1 van het winnlngsplan beschrij~ Duljvestijn dat bij de 
geothermische Installatie het opgepompte water direct na het onttrekken van de 
warmte weer wordt teruggepompt In de aquifer . Bij stilstand van de 
geothermische installatie herstelt de maagdelijke druk van het reservoir zich. 
Hierdoor wordt de bodemdaling aan het maaiveld als verwaarloosbaar 
verondersteld. In theorie kan er wel compactie optreden in de aquifer door het 
thermo-elastisch effect rondom de injectieput . Ook kan compactle optreden door 
de drukverlaging rondom de productieput. De bodemdaling aan het maaiveld ten 
gevolge van compactie in de aquifer is berekend met behulp van DoubletCalc2D. 
De bodemdaling bedraagt circa 3,5 mm. Hierbij is uitgegaan van een productie 
van 210 ml /uur voor een productieperiode van 35 jaar. 

Adviezen 
Advies TNO 
TNO ziet geen geotechnische belemmeringen betreffende de berekening van de 
verwachte bodemdaling. Duijvestijn geeft in het winningsplan een locatie-
specifieke prognose voor de hoeveelheid bodemdaling, gebaseerd op modellering 
in DoubletCalc2D. Daarbij is in de modellering uitgegaan van het maximale debiet 
van 210 m3/uur in combinatie met een Injectietemperatuur van minder dan 30°C 
(precieze waarde wordt niet gegeven). Het model van de aanvrager berekent een 
maximale bodemdaling binnen de winningsvergunning Pij nacker-Nootdorp 5 van 
circa 3,5 mm na 35 jaar winning. De aanvrager stelt dat eventuele bodemdaling 
bij nabij e natuur/ beschermingsgebieden verwaarloosbaar zal zijn. 

TNO heeft een eigen scenario opgesteld op basis van de 
gemiddelde operationele condities van de aanvrager (debiet van 185 ml/uur en 
een injectietempratuur van 20°C) en de bodemdaling berekend met 
DoubletCalc2D. In dit model is ook de aardwarmtewlnning uit het Delft Zandsteen 
Laagpakket van het naastgelegen Ammerlaan doublet meegenomen. 
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De zone met de maximaal berekende bodemdaling in de winninç1svergunning 
Pijnacker-Nootdorp 5 ligt ten noorden van de productieput PNA·GT-03, op de 
grens met de winningsvergunning Pijnacker-Nootdorp 4. De berekende 
bodemdaling is in deze zone circa 6 mm, waarvan slechts circa 21 mm kan worden 
toegeschreven aan het Duijvestijn doublet. De zone waarin voor het Duijvestijn 
doublet de meest significante bodemdaling wordt gemodelleerd, bevindt zich bij 
de injectieput PNA·GT-04. De maximale bodemdaling bij PNA·GT-04 is circa 
3,5 mm en is in lijn met het resultaat van Duijvestijn . 

De dichtstbijzijnde natuur/beschermingsgebieden liggen op mee1r dan 10 km 
afstand. Gezien deze afstand, concludeert TNO dat de invloed va,n de 
absolute bodemdaling door geot hermiewinning op deze gebieden nihil is. 

Advies SodM 
Op basis van de evaluatie adviseert SodM een onderzoeksverplic:hting op te 
nemen bij een eventuele instemming, zodat Duijvestijn dient aan te tonen dat het 
geothermische systeem gebalanceerd is en blijft tijdens de winning. Het 
uitgangspunt is dat er evenwicht moet zijn tussen de injectie- en 
productievolumes per reservoir. Resultaten van deze onderzoeken worden ter 
goedkeuring aan de minister van EZK gestuurd, welke worden voorgelegd aan de 
Inspecteur-Generaal der Mijnen binnen een termijn van zes maanden na het 
instemmingsbesluit . 

SodM concludeert dat de totale bodemdaling in het winningsgebied van Duij vestij n 
als gevolg van de aardwarmtewinning beperkt zal zijn, ervan uitgaand dat de 
genoemde onderzoeksverplichting aantoont dat het systeem in e,venwicht is en 
bl ijft. 

Advies Tcbb 
De Tcbb kan zich op basis van de haar ter beschikking staande çiegevens vinden in 
de beoordeling van TNO en SodM. De verwachte bodemdaling door de 
warmtewinning is dermate klein dat deze nauwelijks meetbaar zal zijn. De Tcbb 
ondersteunt het advies van SodM om bij een eventuele instemming de 
voorwaarde op te nemen dat Duijvestijn aantoont dat het geothi!rmisch systeem 
gebalanceerd is en blijft bij de winning. 

Advies provincie Zuid-Holland 
Op basis van de bij de putproeven geconstateerde drukcommunicatie tussen de 
putten, alsmede het feit dat de geproduceerde volumes (nagenoeg) gelijk zullen 
zijn a·an de geïnjecteerde volumes, wordt nauwelijks bodemdalirng als gevolg van 
de winning verwacht. Duijvestijn verwacht een bodemdaling van circa 3,5 mm na 
35 jaar productie. Op grond van haar controlellerekeningen verwacht TNO een 
bodemdaling van 2,5 mm na 35 jaar productie die toegerekend l<an worden aan 
het Duijvestijn doublet. De bodemdaling is het gevolg van de krimp van het 
reservoir door afkoeling van het gesteente. In het geval de werking van het 
geothermiesysteem Pijnacker-Nootdorp IV wordt meegenomen, verwacht TNO een 
maximale bodemdaling van 6 mm na 35 jaar productie. 

Beoordeling bodemdaling 
De minister stelt, mede op basis van het advies van TNO, vast dat het 
aannemelijk is dat de maximale bodemdaling als gevolg van aar,dwarmtewinning 
van Duijvestijn aan het einde van de winningsvergunning-termijn maximaal circa 
3,5 mm bedraagt. Wanneer ook de aardwarmtewlnning uit het C>elft Zandsteen 
Laagpakket van het naastgelegen Ammertaan doublet in de bere,kening van de 

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie 
Directie Warmte en Ondergrond 

DGKE-WO / 21225223 

Pagina 12 van 32 



bodemdaling wordt meegenomen, komt de maximale bodemdaling op circa 6 
mm. De zone met de maximaal berekende bodemdaling in de winningsvergunning 
Pijnacker-Nootdorp S ligt ten noorden van de p:roductieput PNA-GT-03, op de 
grens met de winningsvergunning Pijnacker-Nootdorp 4. Van de circa 6 mm 
bodemdaling In deze zone kan slechts circa 2 mm kan worden toegeschreven aan 
het Duijvestijn doublet. 

De minister constateert dat de bodemdaling ten gevolge van de 
aardwarmtewinning over een periode van 35 ja•ar dusdanig beperkt is dat deze 
geen nadelige effecten heeft. Wel neemt de minister het advies van SodM en de 
Tcbb over dat Duijvestijn aantoont dat het geothermisch systeem gebalanceerd is 
en blijft t ijdens de winning van aardwarmte. Het uitgangspunt is dat er evenwicht 
moet zijn tussen de injectie- en productievolumes per reservoir. Dit advies is 
gebaseerd op het feit dat Duijvestijn gelijktijdig uit twee verschillende reservoirs, 
te wet en de Rijswijk en de Delft Zandsteen, aardwarmte wint. De minister neemt 
hiertoe een voorschrift op in dit besluit. 

4.3 Bodemtrilling 
Algemeen 
Bij de winning van aardwarmte kunnen spanningsverschillen optreden. Soms kan 
daardoor een kleine, plotselinge verschuiving in de ondergrond optreden op de 
piek van een breuk. Dat is een bodemtrilling. Als de bodemtrilling sterk genoeg is, 
kan deze gevoeld worden en spreekt men in het dagelijks algemeen taalgebruik 
ook wel van een aardbeving. Het stelsel van de Mbw en onderliggende regelgeving 
kent de term aardbevingen niet. Om deze reden wordt in dit besluit de term 
bodemtrilling gehanteerd. Om te bepalen of er een risico is dat ten gevolge van de 
aardwarmtewinning er een bodemtrîlllng optreed is een systematiek opgesteld. 
Deze systematiek is beschreven In de leidraad "Definlng the framework for seismic 
hazard assessment in geothermal projects" (2016, IF Technology B.V. en Q-Con 
GmbH, hierna: !F-Qcon). Op basis van deze leidraad worden de risico's op 
bodemtrilling ten gevolge van de aardwarmtewinning door de minister beoordeeld. 

Ten aanzien van bodemtrilling kunnen aardwarmtevoorkomens in het kader van 
de SHRA geclassificeerd worden in drie rlsicocategorieën: categorie I (laag), 
categorie II (midden) en categorie lII (hoog). De risicocategorie wordt bepaald 
door de combinatie van scores op ondergrondse factoren die de hoogte van het 
risico kunnen be,ïnvloeden. 

Winningsplan 
In het winningsplan beschrijft Duijvestijn een seismische dreiging van 0,31. Dit 
betekent dat de seismische dreiging laag Is, level 1. 

Ook in de regio rondom Duijvestijn zijn geen tektonische of geïnduceerde 
aardbevingen waargenomen. Daarom kan voor de monitoring van het seismisch 
risico gebruik worden gemaakt van het bestaande KNMI meetnetwerk. 

Adviezen 
Advies TNO 
TNO komt op basis van de productieprognose van Duijvestijn uit op een 
gemiddelde seismische dreiging voor Pijnacker-Nootdorp V. Dit resultaat wijkt af 
van de bepaling van Duijvestijn, die uitkomt op een lage seismische dreiging voor 
dit systeem. Na controle van de aangeleverde gegevens concludeert TNO dat de 
huidige genormaliseerde seismisch potentieel s,core van het Pijnacker-Nootdorp V 
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geothermisch systeem 0,38 is. Deze score is hoger dan de score van 0,31 van 
Duijvestijn waardoor het seismisch potentieel in de categorie mi,:fden uitkomt 
i.p.v. laag. TNO kent een hogere score toe aan de categorieën : 
"Drukcommunicatie tussen productie- en injectieput" (3 i.p.v. 0) en 
"breukoriëntatie in huidig spanningsveld" (10 i.p.v . 7). Wat betmft de 
drumcommunicatie tussen de productie- en injectieput merkt TNIO in het advies op 
dat hoewel het doublet de afgelopen Jaren druktechnisch stabiel l ijkt, dit slechts 
een beeld geeft van het gemiddelde druksignaal van de twee reservoirs samen. 
Door het gebrek aan een interferentietesten PLT-test (Production Logging Test) is 
onzeker wat de verhouding is tussen de bijdrage van de Rijswijk en Delft 
reservoirs aan productie en injectie. Hierdoor is ook onzeker wat: de 
verschildrukken voor elk reservoir afzonderlij k zijn. 

Conform de leidraad van Q-con en IF dient Duij vestijn bij een ge:middeld seismisch 
potentieel (score > 0,33) een locatie specifieke evaluatie van de seismische 
dreiging (SHA) uit te voeren. Echter, wanneer de winning van aardwarmte in het 
kader van planmatig beheer wordt beperkt volgens de door TNO voorgestelde 
waarden (zie paragraaf 4.1 van dit besluit), valt de winning In d<? laagste categorie 
en is het uitvoeren van de SHA niet nodig. 

Advies SodM 
SodM concludeert dat het doublet van Dulj vestijn in de seismisch risicocategorie 
midden valt. Daarom adviseert SodM om de operationele param,eters te beperken 
tot de waarden die genoemd zij n in Tabel 1 in de bijlage van het: advies van SodM. 
Hierbij is het debiet maximaal 180 m3/ uur en geldt bij een mininnale 
injectietemperatuur van 350c een maximale injectiedruk van 72 bar THP. Voor 
overige waarden verwijst SodM naar Tabel 1 In de bij lage van het advies. Hiermee 
blijft de winning in de lage seismische categorie. Uit de producti,egegevens van 
2020 blijkt dat Duijvestij n het doublet reeds binnen deze param,eters opereert. 

SodM adviseert dat Duijvestijn een locatie specifieke evaluatie v.an de seismische 
risico's aanlevert. Ten behoeve van de kwaliteit adviseert SodM <dit document goed 
te laten keuren door de Inspecteur-Generaal der Mijnen binnen ,een termijn van 
zes maanden na het instemmingsbesluit. 

SodM adviseert verder om het voorschrift m.b.t. injectiedruk, de:blet en 
temperatuur in de omgevingsvergunning ambtshalve te verwijderen zodat de 
genoemde operationele parameters enkel in het instemmingsbe:;luit van het 
onderhavige winningsplan worden vergund. 

Tenslotte adviseert SodM dat Duijvestijn een seismiciteit respon:s protocol opstelt, 
zodat de omgeving adequaat geïnformeerd kan worden mocht er zich toch een 
beving voordoen. Ten behoeve van de kwaliteit adviseert SodM o:fit document goed 
te laten keuren door de Inspecteur-generaal der Mijnen binnen E!en termijn van 
drie maanden na het instemmingsbesluit. 

Advies Tcbb 
Op basis van de haar ter beschikking staande gegevens onderst,eunt de Tcbb de 
beoordeling van SodM en TNO. Het r isico voor het optreden van aardbevingen 
door de winning valt in de midden-categorie van de leidraad. Indien de Minister 
besluit in te stemmen met het winningsplan adviseert de Tcbb om, 
overeenkomstig het advies van SodM en TNO, limieten voor de operationele 
parameters (inJectiedruk, debiet en temperatuur) op te nemen l,n het 
instemmingsbesluit, zodanig dat de seismische dreiging niet uitstijgt boven de 
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grens van de lage categorie van de gevolgde methodiek. Daarbij adviseert de 
Tcbb adviseert om, overeenkomstig de leidraad, een bij de midden-risicocategorie 
passende locatie-specifieke seismische-dreigingsanalyse uit te laten voeren 
wanneer de injectiedruk, debiet en injectietemperatuur niet beperkt worden in het 
instemmingsbesluit op het winningsplan. Met het stellen van limieten aan de 
operationele parameters kan worden geborgd dat de winning in de lage categorie 
voor de seismische dreiging blijft. 

De Tcbb tekent daarbij aan dat er nog weinig b·ekend is over geïnduceerde 
seismiciteit bij geothermie. Een aantal betrokken partijen werkt op dit moment 
aan een verfijning van de risicoanalyse zoals die nu in het protocol wordt 
voorgeschreven. Om in de toekomst een bruikbare risicoanalyse en een adequate 
afhandeling van schademeldingen mogelijk te maken adviseert de Tcbb continue 
monitoring van seismicltelt met ten minste drie in de nabijheid van de 
winningslocatie geplaatste versnellingsmeters. 

Advies provincie Zuid-Holland 
Wij onderschrijven het advies van TNO en SodM om een seismic hazard analysis 
(SHA) uit te laten voeren, waarbij extra aandacht uitgaat naar de afkoeling van 
een secundaire breuk nabij de injectieput PNA-GT-04. Op de mogelijkheid van 
cumulatie van seismische risico's met overige geothermiesystemen in de . 
omgeving is niet ingegaan door Duijvestijn. Dit is gezien de aanwezigheid van 
breuklijnen nabij de geottiermiesystemen naar onze mening wel van belang. 

Beoordeling bodemtrilling 
Op basis van de adviezen van TNO en SodM komt de minister, anders dan 
Duijvestijn, op een gemiddelde seismische dreiging (score > 0,33) voor het 
winningsplan Pijnacker-Nootdorp V op basis van de door Duijvestijn verstrekte 
productiegegevens. In de adviezen van TNO en SodM Is beschreven dat wanneer 
het maximale debiet beperkt wordt tot 180 m3/uur en de minimale 
injectietemperatuur verhoogd wordt naar 36°C, de winning door Duijvestijn wel in 
de laagste categorie voor seismische dreiging uitkomt. Daarom concludeert de 
minister in dit besluit dat de productie van aardwarmte door Duij vestijn conform 
de adviezen van TNO en SodM wordt beperkt tot een maximaal debiet van 180 
m3/uur, de maximale injectiedruk aan het maaiveld (THP) tot 72 bar en de 
minimale injectietemperatuur tot 160C. Bij injectietemperaturen lager dan 350c 
en bij debieten lager dan 180 m3/uur gelden gecorrigeerde waardes voor de THP, 
zoals weergegeven in Tabel 1 van dit besluit. De minister constateert dat SodM 
adviseert dat Duijvestijn een bij de midden-risicocategorie passende locatie-
specifieke seismische-dreigingsanalyse uit laat voeren. Aangezien de productie in 
het kader van planmatig beheer van de ondergrond reeds is beperkt (zie 
paragraaf 4. 1 van dit besluit), acht de minister het niet nodig om dit advies van 
SodM over te nemen In dit besluit wanneer de injectietemperatuur, 
injectieverschildruk op top reservoirniveau en maximale debiet worden beperkt 
volgens de in het advies van TNO voorgestelde waarden. 

Wat betreft het advies van SodM om het voorschrift m.b.t. lnjectiedruk, debiet en 
temperatuur in de omgevingsvergunning ambtshalve te verwijderen zodat de 
genoemde operationele parameters enkel In het instemmingsbesluit van het 
onderhavige winningsplan worden vergund, merkt de minister op dat deze 
productiebeperkingen middels de eerstvolgende revisie van de 
omgevingsvergunning ambtshalve zullen worden verwijderd. Daarbij benadrukt de 
minister dan te allen tij de de meest beperkende injectiedruk, debiet en 
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injectietemperatuur leidend is voor het toezicht op de winning van aardwarmte 
door Duijvestijn. 

De minister neemt het advies van SodM dat Duijvestijn een seismiciteit respons 
protocol opstelt, zodat de omgeving adequaat geïnformeerd kan worden mocht er 
zich toch een beving voordoen, over in dit besluit. Ten behoeve •,an de kwal iteit 
van dit document, stelt de minister dat Duijvestijn binnen een te:rmijn van drie 
maanden na het instemmlngsbesluit dit document ter beoordelinig stuurt aan de 
minister, die het voorlegt aan de Inspecteur-generaal der Mijnern van SodM. 

Tot slot adviseert de Tcbb continue monitoring van seismiciteit met ten minste 
drie versnellingsmeters in de nabijheid van de winningslocatie. Gelet op het 
winningsplan Pijnacker-Nootdorp V, het toetsingskader uit de Mt>w, en de 
adviezen van TNO en SodM om het debiet te beperken met het oog op planmatig 
beheer van de ondergrond, acht de minister het aanwezige seisrnische meetnet 
van de KNMI in deze situatie toereikend voor het waarnemen van eventuele 
bodemtrilling. De minister wijkt hierin af van het advies van de Tcbb. 

4.4 Schade door bodembeweging 
Algemeen 
De m inister dient in het kader van het door hem te nemen instemmingsbesluit 
tevens de schade door bodembeweging te beoordelen. De Mbw 9eeft in het 
bijzonder de Tcbb als taak te adviseren over door hem af te gev,?n beschikkingen 
in verband met de gevolgen van mijnbouwactiviteiten voor bewe:ging van de 
aardbodem en schade die daarvan het gevolg kan zijn. In dit verband zal de Tcbb 
kennis moeten nemen van het winningsplan van Duijvestijn en die adviezen van 
SodM en TNO. De Tcbb onderscheidt in haar advies de twee comoponenten die zich 
voordoen bij bodembeweging, te weten bodemdaling en bodemtrilling. 

Wlnningsplan 
Naar verwachting zal er in de praktijk geen bodemdaling optredEm, doordat er 
sprake is van drukcommunicatie tussen de putten en doordat de druk in de 
aquifer zich bij stilstand hersteld. De theoretische bodemdaling is verwaarloosbaar 
klein en heeft geen nadelige gevolgen voor de omgeving. Eventuele bodemdaling 
ten gevolge van de aardwarmtewinning heeft dus geen negatiev,e gevolgen voor 
natuurgebieden en de waterhuishouding aan het maaiveld. 

Adviezen 
Advies Tçbb 
De Tcbb heeft het winningsplan van Duijvestijn voor Pijnacker-Nootdorp V 
beoordeeld op de mogelijke gevolgen van bodembeweging en de schade aan 
bebouwing die daar het gevolg van kan zijn. Naar het oordeel v,,n de Tcbb is de te 
verwachten bodemdaling door de warmtewinning dermate klein dat deze 
nauwelijks meetbaar zal zijn en naar verwachting geen schade aan bebouwing zal 
veroorzaken. Hierbij gaat de Tcbb ervan uit dat het evenwicht tu1ssen injectie- en 
productievolumes per reservoir aanwezig is en blijft. 

Voor wat betreft het induceren van seismiciteit valt de aardwarrntewinning in de 
m idden-categorie van de leidraad. Indien de Minister besluit in t,e stemmen met 
het wlnningsplan adviseert de Tcbb om, overeenkomstig het advies van SodM en 
TNO, limieten voor de operationele parameters ( injectiedruk, delbiet en 
temperatuur) op te nemen in het instemmingsbesluit, zodanig dat de seismische 
dreiging niet uitstijgt boven de grens van de lage categorie van ,:ie gevolgde 
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methodiek. Een laag potentieel voor het veroorzaken van seismiciteit houdt In dat 
de kans op aardbevingen en daardoor optredende schade aan de bebouwing klein 
is. Mocht er toch een geïnduceerde aardbeving optreden dan is de schade voor het 
merendeel van kosmetische aard met een kleine kans op lichte constructieve 
schade. 

Beoordeling schade door bodembeweging 
De minister stelt vast dat het risico op schade ten gevolge van bodembeweging 
zeer beperkt is, mits de productie van Duijvestijn wordt beperkt tot de door SodM 
en TNO voorgestelde waarden. Een lage seismische dreiging houdt in dat de kans 
op bevingen en de daardoor optredende schade aan bebouwing klein is. Mocht er 
toch een geïnduceerde aardbeving optreden dan is de schade voor het merendeel 
van kosmetische aard met een kleine kans op lichte constructieve schade. De 
verwachte bodemdaling is gering en leidt naar verwachting niet tot schade aan 
bebouwing. 

Voor de winning op basis van het winnlngsplan Pijnacker-Nootdorp V geldt dat 
deze voor het onderwerp bodemtrilllng(en) valt in de lage seismische 
risicocategorie (!), mits de operationele parameters worden beperkt volgens de 
door TNO voorgestelde waarden van lnjectiedruk, -temperatuur en debiet. De 
verwachte bodemdaling als gevolg van aardwarmtewinning door Duijvestijn 
betreft circa 3,S mm aan het einde van de winning, met een maximum van circa 6 
mm wanneer ook het nabijgelegen aardwarmte doublet van Ammerlaan wordt 
meegenomen in de berekening. Dit betekent dat in principe geen schade door 
bodembeweging wordt verwacht als gevolg van de winning van aardwarmte. 

Gelet op het winningsplan Pijnacker-Nootdorp Ven de adviezen van de adviseurs 
meent de minister dat het passend is dat Duijvestljn geen extra maatregelen 
voorstelt ter voorkoming van schade door bodembeweging in het winningsplan 
Pijnacker-Nootdorp V. De minister acht het aanwezige seismische meetnet van de 
KNMI in deze situatie toereikend voor het waarnemen van eventuele 
bodemtril ling. 

SodM houdt toezicht op de naleving van de algemene bepalingen en regels ter 
voorkoming van schade door bodembeweging als gevolg van de winning van 
aardwarmte op basis van het winningsplan Pijnacker-Nootdorp V. In het geval dat 
bij SodM op basis van verifieerbare of aantoonbare feiten (onverwacht) zorgen 
zouden ontstaan over de aardwarmtewinning, kan SodM met gebruikmaking van 
haar bevoegdheden indien dit noodzakelijk is de winning (doen) stilleggen en een 
onderzoek instellen. De minister vindt het belangrijk dat de decentrale overheden 
van een dergelijke situatie op de hoogte worden gesteld. 

Adequate schaderegeling en onafhankelijk orgaan voor afwikkeling schade als 
gevolg van de winning van aardwarmte. 
Zoals hiervoor is aangegeven, Is het risico op schade aan gebouwen en 
infrastructurele werken door bodemtrilling ten gevolge van de aardwarmtewlnning 
door Duijvestijn op locatie Pijnacker-Nootdorp klein. Omwonenden die toch 
denken schade te hebben door bodembeweging als gevolg van de 
aardwarmtewinning door Duijvestijn, kunnen hun schadeclaim indienen bij 
Du ijvestijn. Als een oorzakelijk verband tussen een schade en de warmtewinning 
van Duijvestijn wordt vastgesteld, dan moet Duijvestijn deze schade vergoeden 
overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek. 
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Bewoners die schade hebben geleden kunnen dit rechtstreeks verhalen bij het 
mijnbouwbedrijf of door tussenkomst van de burgerlijke rechter" In het geval dat 
bewoners er met het mijnbouwbedrijf niet uitkomen kunnen zij cle Technische 
Commissie Bodembeweging (Tcbb) om advies vragen over de ornvang van de 
schade en het causale verband tussen zijn schade en bodembew•eging als gevolg 
van mijnbouw. Voor het geval een mijnbouwbedrijf of diens rech,tsopvolger 
betalingsproblemen hebben, failliet zijn verklaard of niet meer b,estaan, heeft de 
overheid een Waarborgfonds Mijnbouwschade opgericht. Dit fon,js is bedoeld als 
vangnet voor bewoners die schade hebben door mijnbouw, maa,r dit niet meer op 
het mijnbouwbedrijf of de rechtsopvolger kunnen verhalen. 

Om woningeigenaren en kleine bedrijven die schade hebben doo,r bodembeweging 
als gevolg van mijnbouw verder te ontzorgen, wordt er gewerkt aan een landelijke 
aanpak voor de afhandeling van mijnbouwschade. Het gaat hier om een 
buitengerechtelijke afhandeling van mijnbouwschade op basis van protocollen en 
overeenkomsten met verschillende mijnbouwsectoren, waarondE!r 
aardwarmtebedrijven. 

Kern van de landelijke aanpak is dat woningeigenaren en kleine bedrijven 
schademeldingen rechtstreeks bij de Commissie Mijnbouwschad•~ kunnen indienen 
voor een onafhankelijke beoordeling. De Commissie Mijnbouwsc,hade ontzorgt 
schademelders door onafhankel ijk onderzoek te doen naar de ornvang van de 
schade en of de schade veroorzaakt is door bodembeweging als gevolg van de 
mijnbouwactiviteit. De Commissie Mijnbouwschade brengt daaro,ver advies uit aan 
zowel de schademelder als de mijnbouwonderneming. De Commiissie 
Mijnbouwschade neemt daarmee in feite de rol over van de Tcbt1. Belangrijk 
verschil is echter dat woningeigenaren en kleine bedrijven niet e•erst zelf de 
schade moeten proberen te verhalen bij het mijnbouwbedrijf. Schademeldingen 
kunnen rechtstreeks bij de Commissie Mijnbouwschade worden ingediend. 
Daarnaast zijn er voor schademelders geen kosten aan de advie.zen van de 
Commissie Mijnbouwschade verbonden. 

Het ministerie van EZK is in gesprek met de aardwarmtesector over een 
schadeprotocol en overeenkomst voor aardwarmte, waarmee aardwarmte onder 
de landelijke aanpak voor de afhandeling van mijnbouwschade wordt gebracht. 
Het streven van het ministerie van EZK is om tot afspraken met de 
aardwarmtesector te komen. 

4.5 Natuur en milieu 
Algemeen 
Bij het beoordelen van nadelige gevolgen voor natuur en milieu wordt er door de 
minister gekeken naar mogelijke ondergrondse effecten. In dit verband worden in 
het bijzonder de put- en reservoirintegriteit en het gebruik van hulpstoffen door 
de minister beoordeeld. Ook worden de mogelijke effecten van bodembeweging 
op natuur en milieu beoordeeld. 
Andere mogelijke bovengrondse effecten van de aardwarmtewin ning op natuur en 
milieu worden beoordeeld in het kader van de aanvraag om een 
omgevingsvergunning voor de aardwarmtewinningslocatie. 

Winningsplan 
Volgens het winningsplan bevindt de mijnbouwlocatie van Duijvestijn zich niet in 
een kwetsbaar natuur- of drinkwatergebied. De putten doorboren ook geen 
drinkwater aquifers binnen een grondwaterbeschermingszone of waterwingebied. 
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Binnen de winningsvergunning van Duijvestij n bevinden zich wel natuurgebieden 
die onderdeel zijn van het Natuur Netwerk Nederland. Het dichtstbijzijnde Natura 
2000 gebied is het natuurgebied Meijendel & Berkheide. Dit natuurgebied bevindt 
zich op circa 13 km afstand van de mijnbouwlocatie van Duijvestijn. In het 
wlnningsplan is ter verduidelijking de winningsvergunning van Duijvestijn 
weergegeven, met de nabijgelegen natuurgebieden en drinkwatergebieden. 

Volgens Duijvestijn zal naar verwachting in de praktijk geen bodemdaling 
optreden, doordat er sprake is van drukcommunicatie tussen de putten en doordat 
de druk In de aquifer zich bij stilstand hersteld. De theoretische bodemdaling is 
verwaarloosbaar klein en heelt geen nadelige gevolgen voor de omgeving. 
Eventuele bodemdaling ten gevolge van de aardwarmtewinning heelt dus geen 
negatieve gevolgen voor natuurgebieden en de waterhuishouding aan het 
maaiveld. 

Adviezen 
Bodembeweging 
Advies TNO 
De dichtstbijzijnde natuur/beschermingsgebieden liggen op meer dan 10 km 
afstand. Gezien deze afstand, concludeert TNO dat de invloed van de absolut e 
bodemdaling door geothermiewinning op deze gebieden nihil is. 

Advies provincie Zuid-Holland 
Het winningsgebied Pijnacker-Nootdorp v is niet gelegen binnen een 
milieubeschermingsgebied voor grondwater of een strategische drinkwaterreserve, 
zoals vastgelegd in de Provinciale milieuverordening. Het dichtstbij gelegen 
milieubeschermingsgebied betreft Den Haag Katwijk, het ligt op 11,3 km afstand 
van de grens van het winningsgebied Pijnacker-Nootdorp v. Het winningsgebied 
ligt eveneens op meerdere kilometers van de dichtstbij gelegen Natura 2000 
gebied Westduinpark & Wapendal. Bijzondere risico's ten aanzien van 
milieu beschermingsgebieden voor de grondwater, Natura 2000 gebieden mogen 
niet worden verwacht gezien de afstand tot de projectlocatie. Ten aanzien van 
aardkundige en archeologische waarden kan worden gesteld dat deze waarden 
binnen het winningsgebied en op de boorlocatie aanwezig zijn. Aangezien de 
boringen al verricht zijn en de winning op dusdanig grote diepte plaatsvindt, 
worden er geen ontoelaatbaar negatieve effecten op de aardkundige en 
archeologische waarden verwacht. 

Reservoirintegriteit 
Advies TNO 
TNO adviseert het maximale debiet van winning te beperken tot 180 m3/uur en de 
minimale Injectietemperatuur te verhogen tot 36°C bij een maximale injectledruk 
van 72 bar THP om de reservoirlntegriteit te borgen. Het protocol voor de 
maximale injectieverschildruk Is adequaat tot een maximaal temperatuurverschil 
van 40°C tussen het geproduceerde warme water en het geïnjecteerde koude 
water. Voor de huidige operationele condities is de maximale uitkoeling voor beide 
reservoi rs ruwweg 40°C (LIT; 76°C - 36°C) en daarmee in overeenstemming 
met het protocol. Bij de aangevraagde gemiddelde injectietemperatuu r van 20°c 
en minimale injectietemperatuur 16°C in de prognose van Duijvestijn zal het 
temperatuurversch il toenemen tot 56°C en 60°C, respectievelijk. Daarom 
adviseert TNO de minimale Injectietemperatuur 36°C aan te houden. 
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Advies SodM 
Op basis van de informatie in het winningsplan adviseert SodM c,m de maximale 
injectiedruk op maaiveld niveau te limiteren op 72 bar (THP), waarbij de 
injectietemperatuur niet lager is dan 36°C en het maximale debiet hierbij is 180 
m3/uur. Voor lagere waarden van debiet of injectietemperatuur, zie Tabel 1 in de 
dit besluit. SodM adviseert de Minister om deze t abel op te nemen in het 
instemmingsbesluit. 

SodM adviseert dat Duijvestijn een nadere onderbouwing van de, integriteit van 
afsluitende lagen aanlevert voor de gewenste operationele parameters. Het 
uitgangspunt hierbij is dat de integriteit van de afsluitende lagen gewaarborgd 
blijft. Ten behoeve van de kwaliteit adviseert SodM dit document goed te laten 
keuren door de Inspecteur-generaal der Mijnen binnen een termijn van zes 
maanden na het instemmingsbesluit. 

SodM adviseert dat Duijvestijn een monitorings- en actieplan op stelt. In ·het 
monitorings- en actieplan dienen minimaal de volgende elementen te zijn 
opgenomen: 

• de monitoring van injectiedruk, injectietemperatuur, debiet en 
(verandering van) injectiviteit. Ook is de frequentie van monitoring van 
belang en dat dit geautomatiseerd gebeurt; 

• welke alarmniveaus er zijn voor het overschrijden van d•e grenswaarden, 
hoe men constateert of deze alarmniveaus overschreden worden en welke 
acties er volgen uit een overschrijding; 

• bij welke afwijkingen SodM wordt geïnformeerd. 
Het monitorings- en actieplan dient binnen een termijn van zes ,maanden na het 
instemmingsbesluit goedgekeurd te worden door de Inspecteur-generaal der 
Mijnen. 

Putintegriteit 
Advies SodM . 
Beide putten van Ouijvestijn zijn in 2010 geboord en getest. In oktober 2015 werd 
een nieuwe ESP geïnstalleerd in de productieput en werden inteuriteitslogs in 
beide putten uitgevoerd. Op basis van de resultaten van de inte9riteitslogs is 
besloten om een deel van de 9-% "casing In de. productleput te voorzien van een 
scab llner, om de putintegritèit te verbeteren. Deze scab liner is in 2017 
geïnstalleerd in de productieput. Daarnaast werd er in de produc:tieput een 
inh ibitor string geïnstalleerd om ter hoogte van de screens corro,sion inhibitor te 
kunnen injecteren. 
Duijvestijn voldoet met haar putontwerp niet aan de eisen voor ,een duurzaam en 
velliger putontwerp dat SodM beschreven heeft in het toezichtsi!Jnaal en de 
geothermie branchevereniging in de industriestandaard duurzaam putontwerp. De 
beheersing van de wanddikte van de enkelwandige putten bl ijft •dan ook essentieel 
en dit moet in het welf integrity management system (WI MS, zie onder) 
geadresseerd worden. 

Ouijvestijn heeft een we// integrlty management system (WIMS) geïmplementeerd 
voor de putten PNA-GT-03-S2 en PNA-GT-04. SodM adviseert de Minister om bij 
een eventuele instemming op te nemen dat de integriteit van de, putten bewaakt 
blijft door een degelijk WIMS volgens ISO 16530. 
In dit systeem worden ten minste de volgende additionele maatiregelen en 
beschrijvingen opgenomen: 

• I nspectie en analyse van de buiswanddikte per put en de basis waarop de 
frequentie van metingen verricht wordt; 
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Coupon monitoring; 
Toetsing waterkwaliteit: Analyse van regelmatige waterkwaliteitsmetingen 
voor het monitoren van de putintegriteit, bv.: 

o pH; 
o IJzergehalte; 
o zandproductie; 
o elektrisch potentiaal; 
o temperatuur en systeemdruk; 
o ionen en zoutgehaltes; 

Prestatienormen voor minimaal toegestane wanddiktes en voor maximale 
penetratie als gevolg van lokale corrosie; 
Reactieplan . 

Monitoringsvoorwaarden en rapportage 
Om de putlntegriteit en de waterkwaliteit te kunnen monitoren verwacht SodM 
van Duijvestijn dat zij de uitkomsten van de bovengenoemde maatregelen 
verwerkt in de Jaarlijkse rapportage aan SodM. Deze jaarrapportage bevat in ieder 
geval de volgende onderdelen: 

• overzicht van reparatie en onderhoudswerkzaamheden; 
• afwijkingen in injectiedrukken; 
• de lnjectiviteitsindex over de tijd; 
• afwijkingen In de annulalre drukken; 
• mechanische problemen; 
• eventuele incidenten of lekkages in het injectiesysteem; 
• de laatst gemeten minimale wanddikte (percentage) en de diepte; 
• tijdstip van de meting; 
• afgeleide corrosie/erosiesnelheid in percentage wanddikte per jaar; 
• verwacht moment van volledige penetratie, verwacht moment dat niet 

voldaan wordt aan de prestatienormen; 
• geplande maatregelen om volledige penetratie te voorkomen. 

Dit overzicht wordt binnen drie maanden na afloop van elk kalenderjaar ingediend 
bij de Inspecteur-generaal der Mijnen. 

Advies provincie Zuid-Holland 
De provincie onderschrijft de adviezen van TNO en SodM voor wat betreft het 
onderwerp reservoirintegriteit. De provincie is echter wel van mening dat de 
onderbouwing van de integriteit van de afsluitende lagen en het monitorings- en 
actieplan voor het instemmingsbesluit aangeleverd dienen te worden, zodat ze 
meegenomen kunnen worden in de besluitvorming. 

Er zijn reeds activiteiten uitgevoerd in het kader van de winningsvergunning, zoals 
het in productie brengen van het doublet in december 2016. De bronnen zijn in 
2010-2011 geplaatst. Op basis van resultaten van integriteitslogs is besloten om 
een deel van de casing te voorzien van een scabliner en werd een inhibitorstring 
toegevoegd om een corrosion inhibitor te kunnen injecteren. Het SodM heeft geen 
bezwaar tegen het gebruik van deze hulpstoffen, maar adviseert wel om het 
gebruik ervan te beperken waar mogelijk. 

Het SodM constateert dat het putontwerp niet voldoet aan de eisen voor een 
duurzaam en veilig putontwerp (zoals aangegeven in het toezichtsignaal van het 
SodM en de industriestandaard van de branchevereniging). De aanwezigheid van 
een adequaat WIMS daarom essentieel om de wanddikte van de enkelwandige 
putten te beheersen en daarmee de veiligheid van het milieu en de omgeving te 
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borgen, zodat lekkages naar de omgeving zo veel mogelijk worden voorkomen. 
De provincie sluit zich aan bij het advies van het SodM dat de integriteit van de 
putten dient te worden bewaakt door een degelijk WIMS. 

Gebruik van hulpstoffen 
Advies SodM 
Op basis van het ingediende winningsplan heeft SodM geen bezwaar tegen het 
voorgestelde gebruik van hulpstoffen bij Duij vestijn. Wel adviseert SodM om het 
gebruik van hulpstoffen te beperken waar mogelijk. 

Advies Miinraad 
Reservoirintegriteit 
De Mijnraad adviseert de minister om in te stemmen met het wlnningsplan 
aardwarmte Pijnacker-Nootdorp Vonder voorwaarden. De Mijnmad heeft daarbij 
de volgende opmerkingen. De Mijnraad onderschrijft de mening van SodM dat 
vanu it het oogpunt van veiligheid gestreefd moet worden naar een zo laag 
mogelijk seismisch risico ten gevolge van de waterinjectie. Op basis van de in de 
omgevingsvergunning vergunde injectiedruk van 106 bar zou he,t project in de 
'midden-categorie' van seismisch risico vallen. De Mijnraad ondersteunt het SodM 
advies om als voorwaarde in het instemmingsbesluit de operatio,nele waarden te 
verlagen zodat het project in de categorie ' laag seismisch risico' valt. Dit betekent 
een verlaging van de voorgestelde injectiedruk in combinatie met een verhoging 
van de injectietemperatuur volgens de tabel in het SodM advies" Gezien de 
historische productiegegevens betekent dit waarschijnlijk geen t,eperking ten 
opzichte van de huidige praktijk. 
Opvallend is wel dat Duijvestijn beschikt over een omgevingsvergunning die een 
hogere injectiedruk toestaat, namelijk 106 bar. Het is de Mijnra,id niet duidelijk 
hoe en onder welke voorwaarden ten tijde van het afgeven van deze 
omgevingsvergunning deze maximale injectiedruk is bepaald. D•~ Mij nraad vindt 
dat een toelichting gecommuniceerd zou moeten worden aan Du,ij vestijn, maar 
ook richting omgeving. 

Beoordeling natuur en milieu 
Bodembeweging 
Het winningsplan wordt beoordeeld op mogel ijke gevolgen voor natuur en mil ieu. 
Van de onderdelen die in het winningsplan beoordeeld worden kan het onderdeel 
bodembeweging mogelijk gevolgen hebben voor natuur en milieu. 
Bodembeweging is de verzamelnaam voor bodemdal ing en bode:mtrillingen. Voor 
wat betreft mogelijke effecten van bodemtrillingen op natuur en milieu kan in 
algemene zin gesteld worden dat alleen uitzonderlijk zware trillingen gevolgen 
zouden kunnen hebben voor natuur en milieu. Dat is bij warmtewinning zoals 
beschreven In het winningsplan Pij nacker-Nootdorp V niet aan de orde. De 
minister stelt in algemene zin dat een effect van bodemdaling zou kunnen zijn dat 
het relatieve grondwaterpeil in relatieve zin wordt beïnvloed, dalt wil zeggen dat 
het grondwater hoger kan komen te staan ten opzichte van het maaiveld. Dit kan 
leiden tot vernatting en daarmee tot nadelige (en voordelige) ge,volgen voor 
natuur en milieu. Het waterschap kan deze gevolgen tegengaan door het waterpeil 
aan te passen. 

Bij de beoordeling van bodemdalingsschade en - herstel hanteert het waterschap 
doorgaans een krit ische grens van 5 cm. Bij bodemdaling tot 5 <:m is geen 
compensatie voor het watersysteem noodzakelijk, tenzij de veiligheid in het 
geding is. Gezien de geringe bodemdaling aan het einde van de winning 2052 van 
ongeveer 3,5 mm - maximaal 6 mm in het diepste deel van de bodemdalingskom 
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- en de voldoende afstand tot Natura 2000-gebieden en grond- en 
drlnkwaterbeschermlngsgebieden concludeert de minister, mede op basis van de 
onderliggende adviezen, dat door de bodemdaling als gevolg van de winning van 
aardwarmte geen nadelige gevolgen voor natuur en milieu zullen ontstaan. 
Om uit de reservoirs binnen het winningsplan Pij nacker-Nootdorp V te kunnen 
winnen heeft Duijvestijn niet alleen een winningsvergunning en winningsplan 
nodig waarmee de minister heeft ingestemd, maar ook een omgevingsvergunning 
voor de inrichting waarbinnen, of het mijnbouwwerk waarmee de daadwerkelij ke 
winning van aardwarmte en de daarmee verband houdende werkzaamheden 
plaatsvinden (de zogenaamde installatie) . Voor wat betreft het winningsplan 
Pijnacker-Nootdorp V heeft de afweging van de bovengrondse gevolgen van de 
daadwerkelijke winning op de winningslocatie en de daaraan gerelateerde 
werkzaamheden voor natuur en milieu reeds plaatsgevonden in het kader van de 
omgevingsvergunningen voor de winningsinstallaties. Wat betreft de effecten van 
de bovengrondse activiteiten van de winn ing is aan Duijvestijn op 2 mei 2017 een 
omgevingsvergunning verleend (kenmerk : DGETM-EO / 17061399) voor de 
inrichting aan de Overgauwseweg 46a. De effecten van de (bovengrondse) 
installaties zijn daarmee reeds afgewogen. 

Reservoirintegriteit 
De minister concludeert op basis van het advies van TNO en SodM dat de 
reservoirintegriteit voldoende wordt gewaarborgd, mits er een m inimale 
injectietemperatuur, maximale injectiedruk (THIP) en maximaal debiet worden 
vastgelegd in het instemmingsbesluit op het winningsplan. Wanneer Duijvestij n 
met een lagere injectietemperatuur dan 360C wil produceren, moet het debiet en 
de injectiedruk THP worden aangepast volgens onderstaande Tabel 1. Deze 
waarden gelden bij een debiet van maximaal 180 m3/uur. 

Debiet [m3/u l 0 50 100 125 150 170 180 
I nî. Temo. roei In iectiedruk fTHP rbarl 
36 56 6 57 8 61 4 64.1 67 4 70 4 72 
35 55 6 56 8 60 4 63.1 66.4 694 71 
34 54 6 55 8 59.4 62. 1 65.4 684 70 
33 53.6 54 8 58.4 61.1 64.4 67.4 69 
32 52.6 53 8 57.4 60.1 63.4 66.4 68 
31 51.6 52.8 56.4 59.1 62.4 65.4 67 
30 50.6 51.8 55.4 58.1 61.4 64.4 66 
29 49,6 50,8 54.4 57,1 60,4 63.4 65 
28 48,6 49,8 53,4 56,1 59 4 62,4 64 
27 47 6 48 8 52 4 55.1 58.4 6 1 4 63 
26 46 6 47 8 51.4 54.1 57.4 60 4 62 
25 45 6 46 8 50.4 53.1 56.4 59 4 61 
24 44.6 45 8 49.4 52.1 55.4 58 4 60 
23 43.6 44 8 48.4 51.1 54.4 57 4 59 
22 42.6 43 8 47.4 50.1 53.4 56.4 58 
21 41.6 42 8 46.4 49.1 52.4 55.4 57 
20 40.6 41 8 45.4 48.1 51.4 54.4 56 
19 39.6 40.8 44.4 47.1 50.4 53.4 55 
18 38,6 39,8 43.4 46,1 49.4 52,4 54 
17 37,6 38,8 42,4 45,1 48.4 51.4 53 
16 36 6 37 8 41.4 44.1 47 4 504 52 

Tabel 1: Iemoeratuurs-afhankeliike iniectiedruk bif een debiet van maximaal 180 
m3/uur. 
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De minister oordeelt dat de volgende minimum en maximum waarden In het 
instemmingsbesluit dienen te worden opgenomen: 

• Een maximum injectiedruk en debiet volgens Tabel 1; 
• Een minimum temperatuur van het injectiewater, te wet en 16°C bij een 

maximale injectiedruk van 72 bar THP. Voor temperatunen lager dan 36°C 
gelden de injectietemperaturen en debieten zoals opgenomen in Tabel 1 
van dit besluit; 

• Een maximaal debiet van 180 m3/uur. 

De minister volgt het advies van SodM dat Duijvestijn een nadere onderbouwing 
van de integriteit van afsluitende lagen aanlevert. Ten behoeve van de kwaliteit 
stuurt Duijvestij n binnen een termijn van zes maanden na het instemmingsbesluit 
dit document ter beoordeling naar de minister, die het voorlegt ,:fe Inspecteur-
generaal der Mijnen. 

Ook volgt de minister het advies van SodM dat Duij vestijn een monitorings- en 
actieplan op stelt. In het monitorings- en actieplan dienen minimaal de volgende 
elementen te zijn opgenomen: 

• de monitoring van injectiedruk, injectietemperatuur, det>iet en 
(verandering van) injectiviteit. Ook is de frequentie van monitoring van 
belang en dat dit geautomatiseerd gebeurt; 

• welke alarmniveaus er zijn voor het overschrijden van d,e grenswaarden, 
hoe men constateert of deze alarmniveaus overschreden worden en welke 
acties er volgen uit een overschrijding; 

, bij welke afwijkingen SodM wordt geïnformeerd. 
Het monitorings- en actieplan dient binnen een termijn van zes ,maanden na het 
instemmingsbesluit ter beoordeling gestuurd te worden aan de minister, die het 
voorlegt aan de Inspecteur-generaal der Mijnen van SodM. 

De minister volgt het advies van de Mijnraad dat een toelichting gecommuniceerd 
zou moeten worden aari Duij vestijn, maar ook richting omgevinii voor wat betreft 
de instemming op de productiebeperkingen. Wat betreft dit punt: merkt de 
minister op dat de productiegegevens zoals zij n opgenomen in dit ontwerp-
instemmingsbesluit zijn gebaseerd op productiegegevens zoals cloor Duijvestijn 
zijn aangeleverd in het verzoek om instemming op het winningsIplan. Hiermee 
wordt, op basis van operationele productiedata, de maximale injectiedruk, debiet 
en injectietemperatuur beperkt ten opzichte van de omgevingsv,ergunning. Verder 
verwijst de minister naar de beoordeling van het onderwerp • Bodemtrilling' 
(paragraaf 4.3) in dit ontwerp-instemmingsbesluit. 

Putlntegriteit 
De minister constateert dat SodM heeft geadviseerd om het door Duijvestijn 
geïmplementeerde WIMS volgens ISO 16530 te borgen. De minister onderschrijft 
dit advies en neemt daarom in dit besluit op dat in het systeem ten minste de 
volgende additionele maatregelen en beschrijvingen worden opgenomen: 

• Inspectie en analyse van de buiswanddikte per put en di! basis waarop de 
frequentie van metingen verricht wordt; 

• Coupon monitoring; 
• Toetsing waterkwaliteit : Analyse van regelmatige waterl:waliteitsmetingen 

voor het monitoren van de putintegriteit, bv.: 
o pH; 
o ij zergehalte; 
o zandproductie; 
o elektrisch potentiaal; 
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o temperatuur en systeemdruk; 
o ionen en zoutgehaltes; 

Prestatienormen voor minimaal toegestane wanddiktes en voor maximale 
penetratie als gevolg van lokale corrosie; 
Reactieplan . 

Monitoringsvoorwaarden en rapportage 
Om de putintegrltelt en de waterkwaliteit te kunnen monitoren verwacht SodM 
van Duijvestijn dat zij de uitkomsten van de bovengenoemde maatregelen 
verwerkt in de Jaarlijkse rapportage aan SodM. Deze jaarrapportage bevat in ieder 
geval de volgende onderdelen: 

• overzicht van reparatie en onderhoudswerkzaamheden; 
• afwijkingen in injectiedrukken; 
• de injectiviteitsindex over de tijd; 
• afwijkingen in de annulaire drukken; 
• mechanische problemen; 
• eventuele incidenten of lekkages in het inject iesysteem; 
• de laatst gemeten minimale wanddikte (percentage) en de diepte; 
• tijdstip van de meting; 
• afgeleide corrosie/erosiesnelheid in percentage wanddikte per jaar; 
• verwacht moment van volledige penetratie, verwacht moment dat niet 

voldaan wordt aan de prestatienormen; 
• geplande maatregelen om volledige penetratie te voorkomen. 

Dit overzicht wordt binnen drie maanden na anoop van elk kalenderjaar ingediend 
bij de Inspecteur-generaal der Mijnen met een afschrift aan de minister. 

Gebruik hulpstoffen 
Op basis van het advies van SodM heeft de minister geen bezwaar tegen het 
voorgestelde gebruik van hulpstoffen bij Pijnacker-Nootdorp V. Wel benadrukt de 
minister van advies van SodM om het gebruik van hulpstoffen te beperken waar 
mogelijk. 

4.6 Overige adviezen 
Adviezen 
Advies provincie Zuid-Holland 
In het winningsplan wordt het onderwerp omgevingsmanagement behandeld. 
Duijvestijn verschaft via de website en het regelmatig geven van presentaties 
tijdens evenementen informatie aan omwonenden en stakeholders in de 
omgeving. Voor wat betreft de communicatie naar de omgeving wil de provincie 
Duijvestijn aansporen deze voort te blijven zetten. 

Beoordeling overige adviezen 
De minister is zich bewust van de omgeving waarin mijnbouwactiviteiten 
plaatsvinden en onderschrijft het belang van de in deze paragraaf opgenomen 
adviespunten. Bij de beoordeling van de overige adviezen is het van belang te 
weten dat de af te wegen belangen en relevante feiten in het licht staan van het 
volgens de wet te nemen besluit. De aanvraag Inclusief de adviezen worden 
getoetst en gewogen in het licht van de in de Mbw opgenomen toetsingsgronden. 
Uitsluitend die onderdelen van een advies die relevant zijn voor de beoordeling 
van een aanvraag aan de hand van de In de Mbw opgenomen gronden, kunnen 
door de minister bij zijn besluit worden betrokken en kunnen eventueel leiden tot 
voorschriften aan het besluit. 
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Onderdelen van een advies die zien op andere zaken dan waar die 
toetsingsgronden op zien, zoals bijvoorbeeld de wijze van communicatie met 
omwonenden, kunnen formeel juridisch geen rol spelen in het besluit van de 
minister en leiden dus niet tot het opnemen van een voorschrift in het besluit. 

De minister merkt op dat de provincie Zuid-Holland heeft geadviseerd om de 
zorgvuldige en transparante communicatie met de omgeving voort te zetten. De 
minister onderschrijft dat communicatie zowel door Duijvestijn, ,als door de 
minister naar omwonenden zorgvuldig, transparant en publieksvriendelijk moet 
plaatsvinden, zodat omwonenden goed worden geïnformeerd over de (gevolgen 
van de) warmtewinning. De minister zal daarom zorgdragen voo,r een goede en 
transparante communicatie over het besluitproces en moedigt Duijvestijn aan dit 
ook te doen. 

s. Eindbeoordeling 
Gelet op het winningsplan en de adviezen komt de minister samenvattend tot de 
volgende beoordeling van het winningsplan. 

Planmatig beheer 
De minister constateert op basis van het advies van TNO en SodlM dat de winning 
van aardwarmte door Duijvestijn in overeenstemming is met de principes van 
planmatig gebruik van de ondergrond, mits de maximale injectiE!druk wordt 
beperkt tot 72 bar THP bij een minimale injectietemperatuur van 16°C en het 
debiet maximaal 180 m 3/uur is. Voor temperaturen lager dan 3Ei°C gelden de 
injectietemperaturen en debieten zoals opgenomen in Tabel 1 van dit besluit. De 
winning van aardwarmte door Duijvestijn vindt plaats door strorning van en naar 
de poreuze gesteentematrix van de Delft zandsteen en Rijswijk :iandsteen. 

Ten noordeQ van de projectlocatie van Duijvestijn bevindt zich de projectlocatie 
van Ammerlaan. De winningsvergunning grenst in het zuidweste,n aan het Oude 
Leede gasveld, dat nooit in productie is geweest. Binnen de temperatuur- en druk-
invloedsfeer van het doublet van Duijvestijn worden (er nu) geen nadelige 
ondergrondse interferentie verwacht. Gelet hierop stelt de minister dat het 
winningsplan Pijnacker-Nootdorp V overeenstemt met de princip-es van planmatig 
gebruik en beheer. 

Bodemdaling 
De minister stelt, mede op basis van het advies van TNO, vast dat het 
aannemelijk is dat de maximale bodemdaling als gevolg van aardwarmtewinning 
van Duijvestijn aan het einde van de winningsvergunning-termijn maximaal circa 
6 mm bedraagt. De minister constateert dat de bodemdaling ten gevolge van de 
aardwarmtewinning over een periode van 35 jaar dusdanig bepe:rkt is dat deze 
geen nadelige effecten heeft. Wel neemt de minister het advies van SodM en de 
Tcbb over dat Duijvestijn aantoont dat het geothermisch systeem gebalanceerd is 
en blijft tijdens de winning van aardwarmte. Resultaten van dez,e onderzoeken 
worden binnen een termijn van zes maanden na het instemming1sbesluit ter 
beoordeling aan de minister van EZK gestuurd, die het voorlegt aan de 
I nspecteur-Generaal der Mijnen. 

l!QÖélritri Il ing, 
Óp Q~~is van il.i:Î.iies van TNO in het kader van planmatig beheer van de 
ondergrond w9~het maximale debiet beperkt tot 180 m3/uur en de minimale 

.injectietempera1Jur beperkt tot 16°C. Op basis van het advies van SodM wordt de 
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maximale inJectlednJk beperkt tot 72 bar THP. voor Injectietemperaturen lager 
dan 36°C gelden de injectietemperaturen en debieten zoals opgenomen in Tabel 1 
van dit beslu it . Deze beperkingen in acht nemend, concludeert de minister dat het 
niet nodig is dat Duijvestijn een bij de midden-r isicocategorie passende locatie-
specifieke seismische-dreigingsanalyse uit laat voeren. De minister acht het 
aanwezige seismische meetnet van de KNMI in deze situatie toereikend voor het 
waarnemen van eventuele bodemtrilling. De minister neemt het advies van SodM 
dat Duijvestij n een seismiciteit respons protocol opstelt, zodat de omgeving 
adequaat geïnformeerd kan worden mocht er zi ch toch een beving voordoen, over 
in dit besluit. Ten behoeve van de kwaliteit van dit document, stelt de minister dat 
Duijvestijn dit document binnen een termij n van drie maanden na het 
instemmingsbesluit stuurt naar de minister van, EZK, die het voorlegt aan de 
Inspecteur-generaal der Mijnen van SodM. 

Schade door bodembeweging 
De minister stelt vast dat het risico op schade ten gevolge van bodembeweging 
zeer beperkt is, mits de productie van Duijvestïjn wordt beperkt tot de door SodM 
en TNO voorgestelde waarden. De verwachte bodemdaling is gering en leidt naar 
verwachting niet tot schade aan bebouwing. De minister constateert dat TNO en 
SodM vinden dat het risico op bevingen laag is, binnen de door TNO en SodM 
geadviseerde randvoorwaarden van de huidige systeemconfiguratie. Tevens 
constateert de minister dat de Tcbb het aannem elijk vindt dat de kans op door de 
aardwarmtewinning veroorzaakte schade beperkt is in de huidige 
systeemconfiguratie, mits het debiet beperkt w ordt tot 180 m3/uur. Mocht er toch 
een geïnduceerde aardbeving optreden dan is de schade voor het merendeel van 
kosmetische aard met een kleine kans op lichte constructieve schade. Hiermee 
onderschrij ft de minister de adviezen van TNO, SodM en de Tcbb. 

Natuur en milieu 
Bodembeweging 
Gezien de maximale bodemdaling die wordt ver.wacht als gevolg van de winning 
van aardwarmte van ongeveer 6 mm in het diepste deel van de 
bodemdalingskom, worden er geen effecten op de waterhuishouding als gevolg 
van de bodemdaling door de winning van aardwarmte verwacht. De berekende 
bodemdalingskom strekt zich niet uit tot een Natura 2000-gebied of ander 
milieubeschermingsgebied, zoals een grondwaterbeschermingsgebied of 
waterwingebied. Om die reden concludeert de m inister - mede gelet op het advies 
van de decentrale overheden - geen nadelige effecten op natuur en milieu door de 
warmtewinning in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. 

Reservoirintegriteit 
De minister concludeert op basis van het advies van TNO en SodM dat de 
reservoirintegriteit voldoende wordt gewaarborgd, mits er een minimaie 
injectietemperatuur, maximale injectiedruk (THP) en maximaal debiet worden 
vastgelegd in het instemmingsbesluit op het wi nnlngsplan. De minister oordeelt 
dat de volgende minimum en maximum waarden in het instemmingsbeslult dienen 
te worden opgenomen: 

• Een maximale injectiedruk van 72 bar THP voor injectietemperaturen van 
minimaal 150c. 

• Voor temperaturen lager dan 36°C gelden de injectiedrukken en debieten 
zoals opgenomen in Tabel 1 van dit besluit; 

• Een maximaal debiet van 180 m3/uur. 
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Voor injectietemperaturen lager dan 36°C geldt op basis van hel: advies van SodM OGKe-wo 12122s223 onderstaande tabel. 

Debiet rm3/ul 0 50 1 100 125 1 150 1 170 180 
Ini. Temo. r0c1 THP lbarl 
36 56.6 57 8 61.4 64 1 67.4 70.4 72 
35 55.6 56 8 60.4 63 1 66.4 69.4 71 
34 54.6 55.8 59.4 62 1 65.4 68.4 70 
33 53.6 54.8 58.4 61 1 64.4 67.4 69 
32 52.6 53.8 57.4 60 1 63.4 66.4 68 
31 51.6 52.8 56.4 59 1 62.4 65.4 67 
30 50.6 51.8 55.4 58 1 61.4 64.4 66 
29 49.6 50.8 54,4 57 1 60.4 63,4 65 
28 48 6 49 8 53 4 56,1 59,4 62,4 64 
27 47,6 48,8 52,4 55,1 58,4 61.4 63 
26 46 6 47 8 51 4 54 1 57 4 60,4 62 
25 45 6 46.8 50 4 53 1 56 4 59 4 61 
24 44 6 45.8 49 4 52 1 55 4 58 4 60 
23 43 6 44.8 48 4 511 54 4 57 4 59 
22 42 6 43.8 47 4 50 1 53 4 56 4 58 
21 41 6 -42.8 46 4 49.1 52 4 55 4 57 
20 40 6 41.8 45 4 48 1 514 54 4 56 
19 39 6 40.8 44 4 47.1 50 4 53 4 55 
18 38 6 39.8 43 4 46.1 49.4 52.4 54 
17 37 6 38.8 42 4 45.1 48.4 51.4 53 
16 36 6 37.8 41 4 44.1 47.4 50.4 52 

Putintegriteit 
De minister stelt vast dat voor een gedegen monitoring er rapportages opgesteld 
moeten worden In het kader van het WIMS om de integriteit en de veiligheid te 
borgen. In het WIMS dient de operator ten minste de volgende maatregelen op te 
nemen: 

• Inspectie en analyse van de buiswanddikte per put en de! basis waarop de 
frequentie van metingen verricht wordt; 

• Coupon monitoring; 
• Toetsing waterkwaliteit: Analyse van regelmatige waterkwaliteitsmetingen 

voor het monitoren van de putintegriteit, bv.: 
o pH; 
o ij zergehalte; 
o zandproductle; 
o elektrisch potentiaal; 
o temperatuur en systeemdru k; 
o ionen en zoutgehaltes; 

• Prestatienormen voor minimaal toegestane wanddiktes en voor maximale 
penetratie als gevolg van lokale corrosie; 

• Reactieplan. 

Om de putintegriteit en de waterkwaliteit te kunnen monitoren dienen de 
uitkomsten van de bovengenoemde maatregelen jaarlijks te wol'den geëvalueerd 
en in een jaarrapportage te worden samengevat. Deze jaarrapp,,rtage bevat in 
ieder geval de volgende onderdelen: 

• overzicht van reparatie en onderhoudswerkzaamheden; 
• afwijkingen in injectiedrukken; 
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• de injectiviteitsindex over de tijd; 
• afwijkingen In de annulalre drukken; 
• mechanische problemen; 
• eventuele incidenten of lekkages in het injectiesysteem; 
• de laatst gemeten minimale wanddikt e (percentage) en de diepte; 
• t ijdstip van de meting; 
• afgeleide corrosie/erosiesnelheid in percentage wanddikte per jaar ; 
• verwacht moment van volledige penetratie, verwacht moment dat niet 

voldaan wordt aan de prestatienormen; 
• geplande maatregelen om volledige penetratie te voorkomen. 

De Jaarrapportage dient binnen drie maanden na afloop van elk kalenderjaar 
ingediend te worden bij de Inspecteur-generaal! der Mijnen met een afschrift aan 
de minister. 

Gebruik hulpstoffen 
De minister heeft geen bezwaar tegen het voorgestelde gebruik van hulpstoffen 
bij Pijnacker-Nootdorp V, maar benadrukt het gebruik van hulpstoffen te beperken 
waar mogelijk. 

Conclusie 
De minister ziet geen aanleiding om de instemming met het winningsplan geheel 
te weigeren om één van de volgende redenen: 

• in het belang van de veiligheid voor omwonenden of het voorkomen van 
schade aan gebouwen of infrastructurele werken of de functionaliteit 
daarvan; 

• in het belang van planmatig gebruik of beheer van de ondergrond, of 
• de nadelige gevolgen voor milieu of .natuur. 

Gelet op de inhoud van het door Duijvestijn ingediende aardwarmte winningsplan 
Pij nacker-Nootdorp Ven de hiero'ver ingewonnen adviezen, en overwegende dat 
de winning door Duijvestijn conform artikel 34, eerste lid, van de Mbw plaats dient 
te vinden overeenkomstig het ingediende winningsplan en de gevraagde 
instemming, onder het stellen van het in het besluit genoemde voorschrlft(en) en 
beperking( en); 

en, 

Gelet op de artikelen 34, derde lid, en 36, twee-de lid, in samenhang met artikel 
39, eerste lid, onder a, van de Mbw; 
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6. Besluit 
Artikel 1 
Het door Duijvestijn op 28 februari 2019 ingediende aardwarmte winningsplan 
Pijnacker-Nootdorp V, met een looptijd tot en met 3 februari 20S2, verkrijgt de 
instemming als bedoeld in artikel 34, derde lid, van de Mijnbouwwet. Het 
maximale debiet wordt beperkt tot 180 m3/uur, de maximale injectiedruk aan het 
maaiveld (THP) tot 72 bar en de minimale injectietemperatuur tot l6°C. Bij 
injectietemperaturen lager dan 36°C en bij debieten lager dan 180 m3/uur gelden 
gecorrigeerde waardes voor de THP, zoals weergegeven in Tabell l van dit besluit, 
zie artikel 2. De totale hoeveelheid te produceren formatiewater binnen de looptijd 
van de winningsvergunning is maximaal 52,5 miljoen m3• 

Artikel 2 
a. Gedurende de productie- en injectiefase, conform de parameters in artikel 1, 

geldt een maximale injectiedruk, zoals gemeten aan het aardoppervlak (THP) 
voor verschillende specifieke debieten conform onderstaande tabel. 

Debiet lm3/ul 0 1 50 100 1 125 1 150 1 170 180 
lni. Temo. roei THP lbarl 
36 56 6 57.8 61 4 64.1 67 4 70 4 72 
35 55 6 56.8 60 4 63.1 66 4 69.4 71 
34 54 6 55.8 59 4 62.1 65 4 68.4 70 
33 53 6 54.8 58 4 6 1 1 64.4 67.4 69 
32 52 6 53.8 57 4 60.l 63.4 66.4 68 
31 51 6 52.8 56 4 59.l 62.4 65.4 67 
30 50 6 51.8 55 4 58.l 61.4 64.4 66 
29 49 6 50.8 .54 4 57.l 60.4 63.4 65 
28 48.6 49.8 53.4 56.1 59.4 62.4 64 
27 47 6 48.8 52 4 55.1 58.4 61.4 63 
26 46.6 47.8 51.4 54.1 57.4 60.4 62 
25 45 6 46.8 50 4 53. l 56.4 59.4 61 
24 44 6 45.8 49 4 52.1 55.4 58.4 60 
23 43,6 44,8 48.4 51,1 54.4 57.4 59 
22 42,6 43,8 47.4 50,l 53,4 56.4 58 
21 41,6 42,8 46,4 49,l 52,4 55,4 57 
20 40 6 41,8 45 4 48,l 51,4 54.4 56 
19 39 6 40.8 44 4 47.l 50 4 53 4 55 
18 38 6 39 8 43 4 46.l 49 4 52 4 54 
17 37 6 38.8 42 4 45.1 48 4 514 53 
16 36 6 37.8 41 4 44.1 47 4 50 4 52 

b. Duijvestijn toont aan dat het geothermisch systeem gebalanceerd (evenwicht 
tussen de injectie- en productievolumes per reservoir) is en blijft t ijdens de 
winning van aardwarmte. Resultaten van deze onderzoeken worden binnen een 
termijn van zes maanden na het instemmingsbesluit ter beoc,rdeling aan de 
minister van EZK gestuurd, welke worden voorgelegd aan de Inspecteur-
Generaal der Mijnen. 

c. Du ijvestijn levert binnen een termijn van zes maanden na het 
instemmingsbesluit een nadere onderbouwing van de integriteit van afsluitende 
lagen aan en legt dit ter beoordeling voor aan de minister va,n EZK, die het 
document voorlegt aan de Inspecteur-generaal der Mijnen. 
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d. Ouljvestijn stelt een monitorings- en actieplan op. In het monitorings- en 
actieplan dienen minimaal de volgende elementen te zijn opgenomen: 
• de monitoring van injectiedruk, injectietemperatuur, debiet en 

(verandering van) injectiviteit. Ook is de frequentie van monitoring van 
belang en dat dit geautomatiseerd gebeurt; 

• welke alarmniveaus er zijn voor het overschrijden van de grenswaarden, 
hoe men constateert of deze alarmniveaus overschreden worden en welke 
acties er volgen uit een overschrijding; 

• bij welke afwijkingen SodM wordt geïnformeerd. 
Het monitorings- en actieplan dient binnen een termijn van zes maanden na 
het instemmingsbesluit ter beoordeling te worden gestuurd aan de m inister 
van EZK, die het voorlegt aan de Inspecteur-generaal der Mijnen van SodM. 

e. Duijvestijn stelt een seismiciteit respons protocol op, welke Duijvestijn binnen 
een termijn van drie maanden na het instemmingsbesluit ter beoordeling 
stuurt naar de minister van EZK, die dit document voorlegt aan de Inspecteur-
generaal der Mijnen van SodM. 

Artikel 4 
a. Duljvestijn hanteert binnen 3 maanden na irnwerkingtreding van dit beslu it een 

adequaat WIMS, waarin Duijvestijn ten minste de volgende maatregelen 
opneemt: 
• Inspectie en analyse van de buiswanddi kte per put en de basis waarop de 

frequentie van metingen verricht wordt; 
• Coupon monitoring; 
, Toetsing waterkwaliteit: Analyse van regelmatige waterkwaliteitsmetingen 

voor het monitoren van de putintegritei t, bv.: 
o pH; 
o ijzergehalte; 
o zandproductie; 
o elektrisch potentiaal; 
o temperatuur en systeemdruk; 
o ionen en zoutgehaltes; 

• Prestatienormen voor minimaal toegestane wanddiktes en voor maximale 
penetratie als gevolg van lokale corrosie; 

• Reactieplan. 
b. Er wordt, op basis van het WIMS, jaarlijks een meet- en registratierapportage 

opgesteld. De jaarrapportage bevat ten .minste een overzicht van: 
• overzicht van reparatie en onderhoudswerkzaamheden; 
• afwijkingen in injectiedrukken; 
• de injectiviteitsindex over de tijd; 
• afwijkingen in de annulaire drukken; 
• mechanische problemen; 
, eventuele incidenten of lekkages in het injectiesysteem; 
• de laatst gemeten minimale wanddikte (percentage) en de diepte; 
• tijdstip van de meting; 
• afgeleide corrosie/erosiesnelheid in percentage wanddikte per jaar; 
• verwacht moment van volledige penetratie, verwacht moment dat niet 

voldaan wordt aan de prestatienormen; 
• geplande maatregelen om volledige penetratie te voorkomen. 

c. De jaarrapportage dient binnen drie maanden na afloop van elk kalenderjaar 
ingediend te worden bij de Inspecteur-generaal der Mijnen met een afschrift 
aan de minister. 
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Artikel 5 
Indien Duijvestljn tijdig een ontvankelijke aanvraag Indient tot wijzig ing van het 
lnstemmlngsbesluit en de besluitvorming over deze aanvraag niet voor het einde 
van de in artikel 1 genoemde termijn voor de warmteproductie wordt afgerond, 
dan wordt deze termijn verlengd tot het moment waarop het besluit op deze 
aanvraag onherroepelijk is geworden. De overige voorschriften in dit 
lnstemmlngsbesluit blijven daarbij onverkort van kracht. 

n Economische Zaken en Klimaat , 
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Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat 

> Retouradres P05,tbus 20401 2500 f K Oen H.s.i9 

Ammerlaan Geothermie B.V. 
t.a.v. 
Nootdorpscwcg 15 
2641 BK PIJNACKER 

Datum 16 decembe r 20 21 
Betreft Ontwerp· instemmingsbesluit aardwarmte winningsplan Pij nacker· 

Nootdorp IV 

Ontwerp-instemmingsbesluit 

1. Aanvraag 
Op 28 februari 2019 heeft de Minister van Economische Zaken en Kllmaat (hierna: 
de minister) een verzoek tot instemming met het aardwarmte wlnnlngsplan 
Pijnacker-Nootdorp IV ontvangen, gedateerd 28 februari 2019, Ammertaan 
Geothermie B.V. (hierna: Ammerlaan). Op 1 augustus 2019 en 14 augustus 2020 
zijn aanvulllngen op het verzoek ingediend. De aanvraag valt niet onder het 
Tljdelljk Beleidskader. 

Ammerlaan heeft in Pijnacker-Nootdorp een aardwarmtesysteem gerealiseerd aan 
de Nootdorpseweg 15, bestaande uit de putten PNA·GT·0l en PNA·GT-02, welke 
In 2010 zijn geboord. Het project Is sinds Juli 2010 operationeel. In 2018 zijn, 
vanwege een breuk in de productieleiding, de putten PNA·GT·0S·S1 en PNA·GT-
06 geboord. Boring PNA-GT-06 is tot tweemaal toe technisch mislukt. Put PNA·GT-
06·53 is succesvol afgerond. Het onderhavige winnin9splan heeft betrekking op 
het doublet bestaande uit de putten PNA-GT-05-Sl (productieput) en PNA-GT-06· 
S3 (lnjectleput). Met wlnnlngsplan beschrijft de winning van aardwarmte 
(geotherm ie) uit de Delft zandsteen en de Rijswijk zandsteen . Daarnaast beschrijft 
het winningsplan informatie over de verwachte productie van aardwarmte en de 
verwachte bodemdaling. De Inrichting van Ammerlaan ligt binnen het gebied van 
de winningsvergunning Pijnacker-Nootdorp 4 (kenmerk DGETM-EM / 13116664), 
zoals op 25 augustus 2015 voor 35 jaar is verleend aan Ammerlaan op basis van 
de Mijnbouwwet (hierna: Mbw). De winningsvergunning heeft een oppervlakte van 
4,38 km>. Ammerlaan geeft in het winningsplan Pijnacker-Nootdorp IV aan dat het 
winningsplan geldt voor een overeenkomstige termijn als de winningsvergunning. 
Een specifieke einddMum in het jaar 2050 is niet opgenomen in het winningsplan. 

De winning van aardwarmte ligt geografisch gezien in de provincie Zuid-Holland, 
binnen de grenzen van de gemeenten Delft en Pijnacker-Nootdorp en het 
verzorgingsgebied van het Hoogheemraadschap van Delfland. 
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Wat betreft de effecten van de bovengrondse activiteiten van de winning is aan 
Ammerlaan op 12 maart 2014 een omgevingsvergunning verleend (kenmerk: 
DGETM-EM / 14044950). 

2. Beleid aardwarmte in Nederland 
Voorgeschiedenis 
Om aardwarmte te mogen winnen moeten vergunninghouders op basis van de 
huidige Mbw onder andere een goedgekeurd wlnningsplan hebben. In een 
onderbouwd en goed gedocumenteerd plan moet inzichtelijk gemaakt worden hoe 
de productie van aardwarmte door de vergunninghouder In de toekomst ter hand 
genomen wordt. 

In Nederland Is een twintigtal aardwarmtesystemen waarvoor een 
winningsvergunning en omgevingsvergunning is afgegeven. Een groot deel van 
deze vergunninghouders wint al langere t ijd aardwarmte zonder dat zij een 
lnstemmlngsbesluit op een winnlngsplan hebben. Deze situatie is veroorzaakt 
doordat een nadere invulling van het aardwarmte winningsplan niet Is vastgelegd 
In lagere regelgeving. Om dit knelpunt op te lossen Is, op basis van de 
Mljnbouwwet en -regelgeving in 2019 een format ontwikkeld voor een aardwarmte 
winnlngsplan (kenmerk: DGKE-W/19086831). Dit format Is op 1 april 2019 aan 
alle vergunninghouders verzonden met het dwingende verzoek om voor 12 april 
2019 een winnlngsplan conform dit format aan te leveren bij het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat (hierna: EZK). 

Het winnlngsplan geeft onder meer een beschrijving van de verwachte totale 
hoeveelheid te produceren formatiewater, de hoeveelheden Jaarlijks te produceren 
water, de temperatuur van het geproduceerde en geïnjecteerde formatiewater, de 
maximale injectiedruk, de bodembeweging ten gevolge van de winning en de 
maatregelen ter voorkoming van schade door bodembeweging. 

Met het voorliggende ontwerp -lnstemmlngsbeslui t op een aardwarmte 
winnlngsplan komt een einde aan een tijdelijke si tuatie waarbij aardwarmte werd 
gewonnen zonder ingestemd wlnnlngsplan. Tijdens deze tijdelijke situatie is door 
de operator wel planmatig gewerkt binnen de randvoorwaarden die zijn 
opgenomen In de winningsvergunning en/of WABO-vergunnlng, waarbij ook de 
maandelijkse productie- en Injectiecijfers, mee geproduceerd gas en 
hoeveelheden warmte aan de Nederlandse Organisatie voor Toegepast-
Natuurwetenschappelij k Onderzoek (hierna: TNO) Is gerapporteerd. Door 
Staatstoezicht op de Mijnen (hierna: SodM) is gedurende de tijdelijke situatie 
verscherpt toezicht gehouden op de winning van aardwarmte vanuit het oogpunt 
van veiligheid, schade en milieu. 

Huidig beleid 
Voor de afbouw van de vraag naar aardgas moeten kansrijke duurzame 
alternatieven, zoals aardwarmte, ontwikkeld worden. Aardwarmte heeft de 
potentie om een belangrijke rol te spelen In de verduurzaming van de 
warmtevoorziening en daarmee in de transitie naar een C02-arme 
energievoorziening. In het Regeerakkoord zijn ambitieuze plannen aangekondigd 
op het gebied van klimaat en energie . Twee belangrijke pijlers onder de nationale 
ambitie zijn de Klimaatwet en het Klimaatakkoord (Kamerstuk 32813, nr. 342). 
Het akkoord gaat over vijf sectoren: industrie, gebouwde omgeving, 
elektriciteitssector, transport en landbouw en natuur. 
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Deze opschaling en versnelde Inzet op aardwarmte Is alleen mogelijk Indien de 
veiligheid gewaarborgd Is. In de tweede helft van 2016 Is het ministerie van EZK 
samen met betrokkenen In de sector gestart met het project aardwarmte. Hierin is 
gekeken naar veilig en verantwoord opereren a,ls uitgangspunt voor de verdere 
ontwikkeling van aardwarmte en daarmee naar de bijdrage die aardwarmte kan 
leveren aan de energietransitle. Bij de benodigde maatregelen gaat het om 
aanvullende technische eisen en om meer aandacht voor het toetsen op financiële 
draagkracht over de gehele levenscyclus. Hiervoor, alsmede om de 
vergunningverleningssystematiek beter te laten aansluiten op de specifieke 
kenmerken van aardwarmte, Is wijziging van de Mbw- en regelgeving nodig. 

Om aardwarmte te mogen winnen moeten operators op basis van de huidige Mbw 
onder andere een goedgekeurd winningsplan hebben. Op basis van de Mbw kan 
worden getoetst of de aardwarmtewlnning veilig en doelmatig kan plaatsvinden. 
Bij de beoordeling van de veiligheid wordt onder meer gekeken naar de kans op 
bodembeweging. BIJ doelmatigheid van de winning gaat het In het geval van 
aardwarmte bijvoorbeeld over de vraag of er interferentie is met aangrenzende 
aardwarmtewlnnlng. De nadere lnvulllng van de aardwarmte winningsplannen is 
niet vastgelegd in lagere regelgeving . 

Als bodembeweging te verwachten is, is In het winningsplan beschreven wat 
eventuele nadelige gevolgen zijn voor de veiligheid van omwonenden, bebouwing 
en infrastructuur, natuur en milieu, en de voorgenomen maatregelen om deze 
gevolgen te borgen. Per aardwarmtesysteem wordt één wlnnlngsplan 
aangeleverd. De voorlopige definitie van een aardwarmtesysteem is: Het geheel 
aan geologische en technische componenten, tezamen met de beslurings- en 
monitoringscomponenten, w1111rdoor het warme geproduceerde formatiewater en 
vervolgens het koude geïnfecteerde formatiewater stroomt waarbij het geheel als 
een systeem 11cteert, teneinde energie/w11rmte uit deze waterstroom te 
extraheren. 

3. Juridisch kader 

3.1 Mijnbouwregelgeving 
Conform de Mbw en Mljnbouwregellng (hierna: Mbr) moet een onderbouwd en 
goed gedocumenteerd plan overlegd worden waarin inzichtelijk gemaakt wordt 
hoe de productie in de toekomst ter hand genomen wordt. Het wlnnlngsplan kan 
als een vervolgrapportage op de garantiefonds/SDE+-rapportage gezien worden. 
BIJ bestaande winningen krijgt de operator t ijdens de operationele fase meer 
kennis over de ondergrond. Deze kennis, of een verandering in de 
operatiestrategie, kan In de toekomst lelden tot een verzoek tot wijziging van het 
instemmingsbesluit. 

In het Mijnbouwbesluit (hierna: Mbb) zijn geen nadere eisen aan de inhoud van 
een aardwarmte wlnningsplan gesteld. De gestelde eisen aan de Inhoud van een 
wlnningsplan zijn door EZK beschreven In het format wlnnlngsplan dat op 1 april 
2019 aan de vergunninghouders is verzonden. 

Alvorens over te mogen gaan tot winning Is op grond van artikel 34, derde lid, van 
de Mbw de Instemming van de minister vereist met een wlnningsplan. Het 
winningsplan geeft concreet inzicht in de wijze waarop de winning wordt 
uitgevoerd en de effecten daarvan en dient te voldoen aan de eisen genoemd in 
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artikel 35 van de Mbw. Zo wordt in het winningsplan de voorgenomen 
hoeveelheid jaarlij ks te winnen aardwarmte gedurende de looptijd van het plan 
aangegeven. Nadat een winningsplan de instemming van de minister heeft 
gekregen, zal de winning overeenkomstig het plan plaats moeten, vinden. SodM 
houdt hier toezicht op. 

Een winningsplan dient te worden getoetst aan de Mbw en de daarop gebaseerde 
regelgeving. De artikelen 34, 35 en 36 van de Mbw vormen op gi-ond van artikel 
39 van de Mbw het juridisch kader waaraan het aardwarmte winningsplan wordt 
getoetst. 

Ter beoordeling of met een winningsplan kan worden ingestemd, wordt het 
winningsplan getoetst aan artikel 36, eerste lid, van de Mbw. De minister kan 
slechts geheel of gedeeltelijk instemming weigeren of daaraan VClorschriften of 
beperkingen verbinden: 

a. indien het in het winningsplan aangeduide gebied door d•! minister niet 
geschikt wordt geacht voor de in het winningsplan verme:lde actiyiteit om 
reden van het belang van de veiligheid voor omwonende,, of het 
voorkomen van schade aan gebouwen of infrastructurele werken of de 
functionaliteit daarvan; 

b. in het belang van het planmatig gebruik of beheer van delfstoffen, 
aardwarmte, andere natuurlijke rijkdommen, waaronder grondwater met 
het oog op de winning van drinkwater, of mogelijkheden tot het opslaan 
van stoffen; 

c. indien nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan; 
d. indi~n nadelige gevolgen voor de natuur worden veroorzaakt. 

Artikel 36, tweede lld, van de Mbw bepaalt voorts dat de mlnlste,· de Instemming 
kan verlenen onder beperkingen of daaraan voorschriften kan verbinden, Indien 
deze gerechtvaard igd worden door een grond als genoemd in artikel 36, eerste lid. 

3.2 Voorbereidingsprocedure 
Ammerlaan heeft op 28 februari 2019 een verzoek tot instemmin,g met het 
aardwarmte winningsplan Pijnacker-Nootdorp IV, gedateerd 28 fo!bruari 2019, 
ingediend bij de minister . Op 1 augustus 2019 en 14 augustus 2020 zijn 
aanvuillngen op het verzoek Ingediend. Gelet op artikel 34, vierde lid, van de Mbw 
is dit besluit tot instemming met het winningsplan voorbereid me:t toepassing van 
de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure als bedoeld in al'deling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). Tevens is advies gev-raagd aan: 

Adviesgroep Economische Zaken en Klimaat van de Nederlandse Organisatie 
voor Toegepast NatuurwetenschappellJk Onderzoek (TNO-AGE, hierna: TNO); 
SodM, op grond van artikel 127 van de Mbw; 
De Technische commissie bodembeweging (hierna: Tcbb) op grond van 
artikel 35, tweede lid, en artikel 114, tweede lid, onder a, van de Mbw; 
Aan alle betrokken decentrale overheden op grond van artikel 34, vij fde l id, 
van de Mbw en; 
De Mijnraad op grond van artikel 105, derde lid, van de MbYI. 

In dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 is beschreven welke adviseur een advies heeft 
uitgebracht en op welke wijze dat advies is meegenomen bij de t1eoordeling van 
het verzoek tot instemming. In dit hoofdstuk zal tevens worden ingegaan op de 
inbreng van zienswijzen . 
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Op 18 juli 2019 heeft EZK op het ministerie In Den Haag een regionaal overleg CG1<1:-wo 121294777 
georganiseerd waarin alle decentrale overheden van delen van de provincie Zuid• 
Holland (provincie, gemeenten en waterschappen) waarin aardwarmtewinning 
plaatsvindt, werden geïnformeerd over de loop van de vergunningsprocedures en 
de inhoudelijke adviesvragen aan de decentrale overheden. 

Adviezen naar aanleid ing van de aanvraag 
Over het aardwarmte winnlngsplan Pijnacker-Nootdorp IV hebben de volgende 
adviseurs, op ver20ek van de minister, advies uitgebracht: 

• TNO heeft op 4 maart 2021 advies uitgebracht (kenmerk: AGE 21· 
10.014); 

• SodM heeft op ll maart 2021 advies uitgebracht (kenmerk: AOV-6636 / 
20254414); 

• In opdracht van het college van gedeputeerde staten van de provincie 
Zuid-Holland (hierna: Provincie Zuid-Holland) heeft de Omgevingsdienst 
Haaglanden (hierna: OOH) op 20 Juli 2021 advies uitgebracht (kenmerk: 
00617116·00005327) . 

• het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Pijnacker· 
Nootdorp (hierna: gemeente Pijnacker-Nootdorp) heeft op 20 juli 2021 
advies uitgebracht (kenmerk: 1270814/1140992); 

• de Tcbb heeft op 13 augustus 2021 advies uitgebracht ( kenmerk: 
TCBB/21214074}; 

• de Mij nraad heeft op 14 oktober 2021 advies uitgebracht ( kenmerk MIJR/ 
21256531). 

Op 23 Juni 2021 heeft het Hoogheemraadschap van Delfland per brief {kenmerk: 
02021·06·004921) aangegeven dat op basis van de overgelegde gegevens het 
Hoogheemraadschap geen aanleiding ziet om gebruik te maken van het 
adviesrecht. De gemeente Delft heeft per e-mail van 19 juli 2021 laten weten 
geen gebruik te maken van het adviesrecht. De• betrokken decentrale overheden 
hebben tijdens de adviesperiode de adviezen van TNO en SodM toegezonden 
gekregen. 

Terinzagelegglng en zienswijzen 
Dit ontwerp·instemmingsbeslult is met toepassi ng van de uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Awb voorbereid. De 
terinzagelegging van het ontwerp·instemmingsbesluit Pijnacker-Nootdorp IV, en 
kennisgeving daarvan, heeft als volgt plaatsgevonden: 

• Op donderdag 16 december 2021 is een kennisgeving met betrekking tot 
het ontwerp-instemmingsbeslult gepubliceerd in de Staatscourant; 

• Op donderdag 16 december 2021 is een huis-aan-huis ansichtkaart 
verzonden aan huishoudens rondom het aardwarmteproject. 

• Op donderdag 16 december 2021 is door de minister een ontwerp· 
lnstemmlngsbeslult aan Ammerlaan gezonden. Een afschrift hiervan is 
verzonden aan alle betrokken adviseurs. 

• Op zaterdag 18 december 2021 Is een kennisgeving met betrekking tot 
het ontwerp·instemmingsbesluit gepubl iceerd in het huis-aan-huisblad 
Delft op Zondag; 

• Het ontwerp·instemmingsbesluit ligt van vrijdag 17 december 2021 tot en 
met donderdag 27 Januari 2021 ter inzage bij het ministerie van EZK en 
op www.rniinhouwveraunoioaeo.nl/oiinacker~oootdoro en 
www.nlog .nl(aardwarmte. 
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Het dossier is fysiek in te zien tijdens reguliere openingstij den op het Ministerie 
van Economische Zaken en Klimaat. Om hiervoor een afspraak te maken kunt u 
contact opnemen met medewerkers van het Ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat. Contactgegevens staan in de verschillende kennisgevingen en op 
www,roljobouwvergunningen.nl/pitnacker-nootdoro. 

Gedurende de terinzagelegging van het ontwerp-lnstemmingsbeslult kan iedereen 
een zienswijze Ind ienen. Gedurende een periode van zes weken vanaf het moment 
dat dit ontwerp- instemmingsbesluit ter Inzage wordt gelegd, kan een zienswij ze 
worden Ingediend bij : 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Inspraakpunt aardwarmte wlnnlngsplan Pijnacker-Nootdorp IV 
Postbus lll 
9200 AC Drachten 

Vervolg van de procedure 
Na de terlnzagelegging wordt het defini tieve besluit opgesteld. Hierbij worden alle 
ontvankelijke zienswijzen betrokken. De zienswijzen zullen In een Nota van 
Antwoord worden opgenomen, samen met de beantwoording door de minister. De 
Nota van Antwoord wordt als bijlage bij het definitieve besluit gevoegd. Tegen dit 
besluit kan te zijner tijd beroep worden Ingediend bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. In het definit ieve beslui t zal hierover 
Informatie worden opgenomen. 

4. Winningsplan op hoofdlijnen, adviezen en 
beoordeling 

Hieronder wordt per onderwerp een algemene toelichting gegeven over het te 
beoordelen onderwerp, Vervolgens wordt op hoofdlijnen beschreven wat 
Ammer1aan hierover In het wlnnlngsplan heeft opgenomen. Daarna volgt {Ind ien 
van toepassing) het advies van de adviseurs en de beoordeling, waarbij op basis 
van een integrale afweging beargumenteerd wordt of het advies of de aanbeveling 
wordt overgenomen. 

4.1 Planmatig beheer 
Algemeen 
Bij planmatig gebruik en beheer dient er sprake te zijn van een efficiënte winning 
van aardwarmte, waarbij de wijze waarop, het tempo waarmee en de hoeveelheid 
te winnen aardwarmte van belang zijn . De beoordeling draait vooral om de vraag 
of de door Ammerlaan In het wlnningsplan aangegeven productie reëel Is, gezien 
de technische parameters en geologische omstandigheden van de watervoerende 
zandsteenlagen. Daarnaast dient een andere gebrulksvorm van de ondergrond 
door de aardwarmtewlnnlng niet ongewenst onmogelijk gemaakt te worden. 

Winningsplan 
Ammerfaan vraagt instemming met het winningsplan, waarin een looptijd voor de 
winning van 35 j aar met een gemiddeld debiet van 415 m3/ uur wordt beschreven. 
In het wlnnlngsplan Is beschreven dat de maximale lnjectledruk (THP), die nodig 
is om een debiet van 550 m3/uur te injecteren, maximaal 84,6 bar Is. Ook is 
opgenomen dat de druk aan de lnjectleputkant van de lnjectlepomp gemiddeld 
26,5 bar, en maximaal 45,S bar Is. De injectietemperatuur van het formatîewater 
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is minimaal 20°C, en gemiddeld 27,5°C, bij een gemiddelde temperatuur van het 
productiewater van 77,5°C. In de periode 2019- 2050 zal naar schatting 112 
miljoen m 3 formatiewater word en geproduceerd. Binnen de vergunningstermijn 
modelleert Ammerlaan geen significante afkoeling(> 1 graad Celsius) van het 
reservoir bij de productieput . Verder laten de reeds beschikbare 
productiegegevens zien dat bij de winning circa 1 Nm' aardgas per m3 water zal 
worden geproduceerd . Ammerlaan stelt dat dit 9as wordt afgevangen, gedroogd 
en wordt verstookt in het stooktoestel op het terrein van Ammeriaan. 

Adviezen 
Advies TNO 
TNO acht de winning van aardwarmte middels het nieuwe doublet In de 
winningsvergunning Pijnacker-Nootdorp 4, zoals voorgesteld In het winningsplan, 
niet In overeenstemming met de principes van planmatig gebruik en beheer van 
de ondergrond in de genoemde geologische sett ing. Winning met de opgegeven 
debleten en Injectietemperaturen uit de prognose van Ammerlaan zij n niet 
haalbaar bij de maximale opgegeven injectledruk uit de prognose van Ammerlaan. 

TNO heeft de opgegeven maximale condit ies (debiet van 550 m3/uur en 
injectietemperatuur van 20°C) en gemiddelde condities (debiet van 415 m3/uur en 
injectietemperatuur van 27,5°C) uit de prognose van Ammerlaan doorgerekend 
met DoubletCaic2D om het drukverschil bij de injectieput op reservolrnlveau te 
bepalen. Uit de modellering bl ijkt dat zowel de maximale als gemiddelde 
winningscondi ties niet haalbaar zijn bij de maximale injectiedruk uit de prognose 
van A~merlaan. 

Momenteel zijn er geen andere mijnbouwactiviteiten in de nabijheid van de 
winningsvergunning Pijnacker-Nootdorp 4 . Het noordelijke deel van de 
winningsvergunning overlapt deels met het sinds 1990 verlaten Pijnacker olieveld, 
gelegen in het laagpakket van Rijswijk. De putten PNA-GT-01 en PNA·GT-02 van 
het buitenwerking gestelde doublet waren deels gecompleteerd In dit interval, wat 
een mogelijke verklaring geeft voor de olie die vooral in de beginfase van de 
productie werd mee geproduceerd. Het feit dat het huidige doublet enkel is 
gecompleteerd in het Delft Zandsteen Laagpakket en vooralsnog geen olie mee 
produceert, versterkt deze verklaring. Het Oude Leede gasvoorkomen In het 
Laagpakket van De Lier Is (nog) niet ontwikkeld en ligt enkele kilometers ten 
zuiden van de winningsvergunning Pijnacker-Nootdorp 4. Gezien de afstand ten 
opzichte van het Ammerlaan doublet en de ondiepere ligging van het 
gasvoorkomen, verwacht TNO geen beïnvloeding van het gasvoorkomen door 
aardwarmtewinnlng. Het zuidelij k deel van de winningsvergunning Pijnacker-
Nootdorp 4 grenst aan de winningsvergunning Pijnacker-Nootdorp 5. Sinds 2012 
wordt door DuijvestiJn Energy B.V. In deze aanl'iggende vergunning aardwarmte 
gewonnen. De winning v indt plaats met het DuiJvestiJn doublet dat bestaat uit 
productieput PNA-GT-03 en lnjectleput PNA-GT-04. Dit doublet is net zoals het 
Ammerlaan doublet gericht op het Delft Zandsteen Laagpakket, maar wint 
gelijktijdig uit het ondieper gelegen Laagpakket van Rijswijk. Mogelijke 
Interferentie (beïnvloeding van druk en temperatuur) tussen het Ammerlaan en 
Duijvestijn doublet en bijbehorende gevolgen, worden door Ammerlaan in het 
winningsplan niet behandeld. 

Het geproduceerde formatiewater bevat circa 1 m3 opgelost gas per m l water. 
Ammerlaan geelt aan dat het mee geproduceerde gas na behandeling nuttig 
aangewend wordt In de stooklnstallatle. 
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TNO acht de winning van aardwarmte, zoals voorgesteld in het winnlngsplan, niet 
in overeenstemming met de principes van planmatig gebruik en lleheer van de 
ondergrond. Vanwege deze uitkomst adviseert TNO EZK om •in te stemmen met 
het winningsplan Pijnacker-Nootdorp IV onder de volgende voorwaarden: 

• Dat er, vanaf de productiestart in 2019, maximaal circa S:1 miljoen m3 

formatiewater wordt geproduceerd; 
• Maximale injectieverschildruk op top reservoirdiepte: 40 lbar; 
• Maximaal debiet: 360 m3/uur; 
• Minimale injectietemperatuur: 20°c (conform winningsplan). 

TNO is van mening dat bij deze operationele randvoorwaarden op een planmatige 
en verantwoorde wijze geproduceerd kan worden. 

Advies Provincie Zuid-Holland 
De provincie Zuid-Holland onderschrijft het advies van TNO op dit onderwerp. 

Advies Gemeente Pijnacker-Nootdorp 
De gemeente Pijnacker-Nootdorp onderschrijft het advies van TNO op dit 
onderwerp. · 

Beoordeling planmat ig beheer 
Bij planmatig gebruik en beheer dient er sprake te zijn van een efficiënte winning 
van aard warmte, waarbij de wijze waarop, het tempo waarmee en de hoeveelheid 
te winnen aardwarmte van belang zijn. Op basis van het advies van TNO stemt de 
minister in met het door Ammerlaan ingediende wlnnlngsplan Pijnacker-Nootdorp 
IV wat betreft het planmatig beheer van de ondergrond, onder dl! volgende 
voorwaarden. Het maximale debiet wordt gesteld op 360 m3/uur bij een minimale 
injectietemperatuur van 20°C. Op basis van dit advies van TNO cóndudeert de 
minister dat de winning van Ammerlaan veilig en verantwoord kan, mits de 
productie wordt beperkt volgens de door TNO voorgestelde limieten. Bij de 
beoordeling van het winningsplan op het gebied van natuur en m llieu komen deze 
productiebeperkingen opnieuw ter sprake in relatie tot de seismis;che risico 
categorie. In het geval dat Ammerlaan binnen de grenzen van vellige 
aardwarmtewinning wil produceren met een ander debiet en/of injectiedruk dan 
nu In dit besluit is opgenomen, kan Ammerlaan een wijziging op lhet winningsplan 
indienen, die door de minister in behandeling zal worden genome:n. 

De productie- en inj ect ieput zijn geboord In de waterhoudende poreuze 
gesteentematrix van de reservoir formatie. De stroming van het •warme 
formatiewater naar de productleput en injectie van het afgekoelde formatiewater 
v indt plaats door en in de poreuze gesteentematrix van de Delft :,andsteen. 

De projectlocatie valt binnen de grenzen van de gemeente Delft E!n Pijnacker-
Nootdorp en het verzorgingsgebied van het Hoogheemraadschap van Delfland in 
de provincie Zuid-Holland. De inrichting van Ammertaan ligt binn,en het gebied van 
winningsvergunning Pijnacker-Nootdorp 4 (kenmerk: DGETM-EM / 13116664), 
zoals op 25 augustus 2015 voor 35 jaar is verleend aan Ammerlaan. De 
winningsvergunning heeft een oppervlakte van 4,38 km2• 

Mogelijke interferentie (beïnvloeding van druk en temperatuur) t1Jssen het 
Ammerlaan en Duijvestijn doublet en bijbehorende gevolgen, woi-den door 
Ammerlaan In het wlnningsplan niet behandeld. Gezien de afstand ten opzichte 
van het Ammerlaan doublet en de ondiepere ligging van het gas'Voorkomen, 
wordt geen beïnvloeding van het gasvoorkomen door aardwarmtt!winning 
verwacht. 
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4.2 Bodemdaling 
Algemeen 
Gelet op artikel 34, vierde lid, van de Mbw wordt bij de beoordeling van het 
winningsplan gekeken naar de effecten van de bodembeweging ten gevolge van 
de winning en inject ie van water. Hierin wordt onderscheidt gemaakt tussen twee 
componenten die zich voordoen bij bodembeweging, te weten bodemdaling en 
bodemtrilling. De effecten van bodemdaling worden in dit hoofdstuk behandeld. 
De effecten van bodemtrllllng komen aan de orde In hoofdstuk 4.3. 

Winningsplan 
In het winningsplan beschrijft Ammerlaan dat g eothermle geen materie 
permanent aan de ondergrond onttrekt, zoals bij delfstoffenwinning. Het 
geproduceerde water wordt na het oppompen weer in dezelfde aardlaag 
geïnjecteerd. Alleen de warmte blijft bovengronds. Hierdoor blijft de gemiddelde 
druk In het reservoir vrijwel onveranderd, ook na jaren van productie. Het 
injecteren van afgekoeld water zorgt er voor dat er wel enige krimp zal optreden 
in het gesteente rond de injectieput (afkoeling veroorzaakt krimp). De krimp van 
het gesteente en daaruit voortkomende bodemdaling zijn met modellen te 
berekenen. Ammerlaan noemt een mogelijke daling van 17 millimeter na 100 Jaar 
productie onder voor Nederland representatieve omstandigheden. Dit Is bijzonder 
gering in vergelijking tot andere processen, zoals natuurlijke processen 
(inklinking, depositie van plantenresten) en menselijk handelen zoals 
grondwaterbeheer en drinkwaterwinning. Bodemdaling door geothermie is daarom 
niet te verwachten en zeker niet In die mate dat het merkbaar Is. 

Adviezen 
Advies TNO 
TNO ziet geen geotechnische belemmeringen betreffende de berekening van de 
verwachte bodemdaling. Ammerlaan geeft geen locatie specifieke prognose voor 
de hoeveelheid bodemdaling, enkel een algemene indicatie van 17 mm In 100 
jaar. TNO berekent modelmatig een bodemdaling ten gevolge van de 
geothermiewinning van maximaal circa 8 mm na 35 Jaar geothermiewlnning. De 
dichtstbijzijnde natuur•/beschermlngsgebieden liggen op meer dan 10 km afstand. 
Gezien deze afstand, concludeert TNO dat de invloed van de absolute 
bodemdaling door geothermiewinning op deze gebieden nihil is. 

Advies SodM 
Bij het winnen van warmte uit een geothermisdl systeem wordt er water uit een 
aquifer opgepompt en na afkoeling teruggepompt In de oorspronkelijke aquifer. Er 
is dus geen sprake van netto onttrekkingen zoals bij delfstofwinning. Het 
Injecteren van afgekoeld water kan echter wel lelden tot krimp met mogelijk 
bodemdaling als gevolg. Ook kan er bodemdaling of bodemstijging ontstaan als er 
onvoldoende drukcommunlcatie tussen de putten Is. 
Ammeriaan heeft voor het onderhavige geothermie project een DoubletCalc 
berekening gemaakt om de verwachte bodemdaling als gevolg van de 
geothermiewinnlng te bepalen. Deze is op 6 november 2020 aan SodM gestuurd. 
Volgens SodM bedraagt de door Ammerlaan berekende bodemdaling maximaal 
6,5 mm na 35 jaar productie. Op basis van deze evaluatie en het advies van TNO 
vindt SodM het aannemelijk dat de totale bodemdaling als gevolg van de 
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aardwarmte winning, zoals door Ammerlaan is beschreven, nauw·elijks meetbaar 
is. SodM ziet daarom geen aanleiding voorwaarden te adviseren. 

Advies Tçbb 
De Tcbb kan zich op basis van de haar ter beschikking staande g,egevens vinden in 
de beoordeling van TNO en SodM. De verwachte bodemdaling door de 
warmtewinning is dermate klein dat deze nauwelijks meetbaar w l zijn. 

Àdvies Provincie Zuid-Holland 
Op basis van de bij de putproeven geconstateerde drukcommunic:atie tussen de 
putten, alsmede het feit dat de geproduceerde volumes (nageno<!g) gelijk zullen 
zijn aan de geïnjecteerde volumes, wordt nauwelijks bodembeweging als gevolg 
van de winning verwacht. Ammerlaan geeft geen locatie specifieke prognose voor 
de hoeveelheid bodemdaling, enkel een algemene indicatie van 1.7 mm In 100 
jaar. Hiermee voldoet het winningsplan op dit onderdeel niet aan de gestelde 
vereisten. Op grond van haar controleberekeningen verwacht TN+O een 
bodemdaling van 8 mm na 35 j aar productie die toegerekend kan worden aan het 
Ammerlaan doublet. De bodemdaling Is het gevolg van de krimp van het reservoir 
door afkoeling van het gesteente. 

Met betrekking tot bodemdallngsrlslco's merkt de provincie Zuid -Holland op zich 
zorgen te maken mogelijke cumulatieve bodemdalingseffecten die meerdere 
geothermlesystemen, alsmede de aanwezige olie- en gaswinning en, kunnen 
hebben. De provincie Zu id-Holland zou graag met EZK in gesprek gaan om te 
bezien hoe In de toekomst bij wlnningsplannen vorm kan worden gegeven aan 
onderzoek naar cumulatieve bodemdallngsrisico's. 

Beoordeling bodemdaling 
Ondanks dat in het ingediende winningsplan slechts beperkt wordt ingegaan op de 
verwachte bodemdaling als gevolg van de winning van aardwarmte door 
Ammerlaan, stelt de minister basis van de adviezen van TNO, SodM, de Tcbb en 
de provincie Zuid-Holland, vast dat het aannemelijk Is dat de maximale 
bodemdaling als gevolg van aardwarmtewinning van Ammerlaan aan het einde 
van de winningsvergunningstermijn maximaal circa 8 mm bedraagt. De minister 
constateert dat de bodemdaling ten gevolge van de aardwarmtewinning over een 
periode van 35 j aar dusdanig beperkt is dat deze geen nadelige Hffecten heeft. 
Met betrekking tot de opmerking van de provincie Zuid-Holland c1ver het gewenste 
gesprek met betrekking tot cumulatieve bodemdalingseffecten, nnerkt de minister 
op dat een dergelij k gesprek gevoerd kan worden, maar buiten de beoordeling 
van dit specifieke winningsplan valt. 

4.3 Bodemtrilling 
Algemeen 
BIJ de winning van aardwarmte kunnen spanningsverschillen optreden. Soms kan 
daardoor een kleine, plotselinge verschuiving In de ondergrond optreden op de 
piek van een breuk. Dat is een bodemtrill ing. Als de bodemtrill in!l sterk genoeg Is, 
kan deze gevoeld worden en spreekt men in het dagelijks algem<!en taalgebruik 
ook wel van een aardbeving. Het stelsel van de Mbw en onderllg\jende regelgeving 
kent de term aardbevingen niet. Om deze reden wordt in dit besluit de term . 
bodemtrilling gehanteerd. Om te bepalen of er een risico Is dat w n gevolge van de 
aardwarmtewinning ·er een bodemtrilling optreed is een systematiek opgesteld . 
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Deze systematiek is beschreven in de leidraad " Defining the framework for 
seismic hazard assessment in geothermal projects" (2016, IF Technology B.V. en 
Q-Con GmbH, hierna: IF•Qcon). Op basis van deze leidraad worden de risico's op 
bodemtrilling ten gevolge van de aardwarmtewlnnlng door de minister beoordeeld. 

Ten aanzien van bodemtrilling kunnen aardwarmtevoorkomens în het kader van 
de SHRA geclassificeerd worden In drie rlslcocategorieën: categorie I (laag), 
categorie Il (gemiddeld} en categorie III (hoog). De risicocategorie wordt bepaald 
door de combinatie van scores op ondergrondse factoren die de hoogte van het 
risico kunnen beïnvloeden. 

Winningsplan 
In het rapport "Defining the Framework for Seismic Hazard Assessment In 
Geothermal Projects V0.1 • Is een quickscan opgenomen om uiteindelijk tot een 
SHRA·score te komen en daarmee een Inschatting te kunnen maken op het gebied 
van seismische risico's (potentie). De Qulckscarn resulteert voor Ammerlaan in een 
lage score voor de seismische potentie (categorie 1) en Is het monitoren via het 
bestaande seismische meetnetwerk KNMI voldoende. 

Adv iez en 
Advies TNO 
Op basis van de in het winningsplan opgenomen SHRA Quickscan komt TNO bij de 
door Ammerlaan opgegeven productieprognose uit op een gemiddelde seismische 
dreiging voor het aardwarmtesysteem Pijnacker-Nootdorp IV ( genormaliseerde 
seismisch potentieel score van 0,41). Dit resultaat wijkt af van de uitkomst van 
Ammerlaan, die namelijk een lage seismische d reiglng voor dit systeem heeft 
bepaald (genormaliseerde seismisch potentieel score van 0,32). 
Sommige deelscores van TNO wijken af ten opzichte van die van Ammerlaan. TNO 
kent een hogere score toe aan de categorie: "afstand tot breuken en kwaliteit van 
seismiek" (7 I.p.v. 3) en "breukoriëntatie In huidig spanningsveld" (10 i.p.v. 3). 
Conform de leidraad van Q•con en IF dient Ammerlaan bij een gemiddeld 
seismisch potent ieel (score > 0,33) een locatie-specifieke evaluatie van de 
seismische dreiging (SHA) uit te voeren. Aangezien op basis van de berekeningen 
van TNO het maximale debiet, de maximale injectiedruk THP en de minimale 
Injectietemperatuur in dit besluit conform de adviezen van TNO en SodM zijn 
beperkt, Is het met de In dit besluit opgenomen productiebeperkingen 
logischerwijs niet nodig een SHA uit te voeren. Wanneer Ammerlaan na de 
Instemming op het ingediende winningsplan een wijziging in de productie wll 
doorvoeren en de winning aardwarmte hiermee In een andere risicocategorie 
uitkomt, dient Ammerlaan wél een locatie-speci fieke SHA uit te voeren. 

Advies SodM 
SodM concludeert dat het doublet van Ammerlaan In de seismisch risicocategorie 
midden valt. Daarom adviseert SodM om de operationele parameters te beperken 
tot de waarden die genoemd zijn In Tabel 1 van het advies van SodM, dat ook in 
dit besluit zal worden opgenomen. Hierbij is de maximale injectiedruk 39,3 bar 
THP (maaiveld) bij een maximaal debiet van 360 m3/uur. Voor overige waarden 
verwijst SodM naar Tabel l van dit besluit. Binnen deze grenswaarden blijft de 
winning van Ammerlaan in de lage seismische categorie en hoeft er geen locat ie• 
specifieke SHA te worden uitgevoerd. 

SodM adviseert verder om het voorschrift m.b.t. lnjectledruk, debiet en 
temperatuur In de omgevingsvergunning ambtshalve te verwijderen zodat de 
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genoemde operationele parameters enkel in het lnstemmingsbes'luit van het 
onderhavige winningsplan worden vergund. 

Tenslotte adviseert SodM dat Ammerlaan een seismiciteit respon:s protocol opstel t, 
zodat de omgeving adequaat geïnformeerd kan word en mocht er zich toch een 
beving voordoen. Ten behoeve van de kwaliteit adviseert SodM dit document goed 
te laten keuren door de Inspecteur-generaal der Mijnen binnen een termijn van 
drie maanden na het instemmingsbesluit. 

Advies Tçbb 
Op basis van de haar ter beschikking staande gegevens ondersteunt de Tcbb de 
beoordeling van SodM en TNO. Op basis van de QuickScan valt het risico voor het 
optreden van aardbevingen In de middelste categorie van de leid raad. Met het 
stellen van een limiet aan de maximale inj ectledruk kan geborgd word en dat de 
winning, conform het advies van SodM en TNO, in de categorie met een laag 
potentieel voor het veroorzaken van seismiciteit blijft. 

Advies Provincie Zuid-Holland 
Met betrekking tot selsmiciteit onderschrijft de provincie Zuid-Holland de door 
TNO en SodM in hun adviezen voorgestelde monitoringsstappen ,m mitigerende 
maatregelen en verzoekt de minister deze punten mee te nemen in de 
besluitvorming. Wel .heeft de provincie Zuid-Holland een aantal aanvullende 
opmerkingen, die hieronder uiteengezet zullen worden. 
De provincie Zu id-Holland onderschrijft het advies van TNO om een SHA uit te 
laten voeren. De provincie Zuid-Holland wil daar echter nog aan itoe voegen dat zij 
zich zorgen maakt over de mogelijke cumulatieve effecten die m•~erdere 
geothermiesystemen kunnen hebben op aanwezige breuklijnen. tiierdoor zouden 
seismische risico's kunnen toenemen. In de directe omgeving va,, het 
geothermlesysteem Pijnacker-Nootdorp IV zijn inmiddels meerdere 
geothermiesystemen gerealiseerd en in gebruik genomen. Op de mogelijkheid van 
cumulatie van mogelijke seismische risico's door deze geothermi,esystemen met 
de overige geothermiesystemen in de omgeving Is In het winningsplan niet 
ingegaan. Dit is gezien de aanwezigheid van breuklijnen nabij de 
geothermlesystemen naar de mening van de provincie Zuid-Holl.ind wel van 
belang. Uit de adviezen van TNO en SodM blijkt niet dat mogelijke cumulatieve 
effecten hierbij door hen wel zijn meegenomen. De provincie Zui,~-Holland 
verzoekt de minister voorafgaand aan de besluitvorming de mog,elijke seismische 
risico's door toedoen van cumulatieve effecten van alle In de om!1eving aanwezige 
geothermlesystemen te laten beschouwen, waar nodig op basis van nadere 
berekeningen. 

Beoordeling bodemtrilling 
Anders dan Ammerlaan komen TNO en SodM uit op een gemiddelde seismische 
dreiging (score > 0,33) voor het winningsplan Pijnacker-Nootdoqp IV op basis van 
de door Ammerlaan verstrekte productiegegevens. In het advies van SodM is een 
tabel (zie onderstaande Tabel 1) voor het maximale debiet en maximale 
lnjectledruk op basis van de SRA opgenomen. De maximale injectiedruk komt 
hierin 39,3 bar THP en het maximale debiet 360 m3/uur. De minima Ie 
injectietemperatuur is 200c. 
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0 50 100 125 150 175 200 
28 8 29 0 29 7 30 1 30 7 314 32 1 

Debiet m3 uur 250 275 300 325 350 360 
™P~r 330 350 361 374 m7 ~3 

Tabel 1: Deb/etsafhankefijke /njectiedruk bij een minimale injectietemperatuur van 
20°c. 

Wanneer Ammerlaan de productie van aardwarmte beperkt volgens de hierboven 
gestelde productievoorwaarden, hoeft er geen locatie-specifieke SHA te worden 
uitgevoerd, omdat de winning van aardwarmte dan In de categorie met een laag 
potentieel voor het veroorzaken van seismiclteit blijft. Mocht Ammerlaan, zoals in 
het hoofdstuk Planmatig Beheer is aangegeven, een wijziging op het wlnnlngsplan 
willen indienen na de publicatie van het lnstemmlngsbeslult, dient Ammerlaan een 
locatie-specifieke SHA uit te voeren indien Ammerlaan met de gewijzigde 
productiegegevens in een andere seismisch risicocategorie uitkomt. 

Wat betreft het advies van SodM om het voorschrift m.b.t. injeçtiedruk, debiet en 
temperatuur in de omgevingsvergunning ambtshalve te verwijderen zodat de 
genoemde operationele parameters enkel In het lnstemmingsbesluit van het 
onderhavige winningsplan worden vergund, merkt de minister op dat deze 
productiebeperkingen middels de eerstvolgende revisie van de 
omgevingsvergunning ambtshalve zullen worden verwijderd. Daarbij benadrukt de 
minister dan te allen tijde de meest beperkende lnjectiedruk, debiet en 
injectietemperatuur leidend is voor het toezicht op de winning van aardwarmte 
door Ammerlaan. 

De minister neemt het advies van SodM dat Ammerlaan een seismiciteit respons 
protocol opstelt, zodat de omgeving adequaat geïnformeerd kan worden mocht er 
zich toch een beving voordoen, over In dit besluit. Ten behoeve van de kwali teit 
van dit document, stelt de minister dat Ammerlaan binnen een termijn van drie 
maanden na het instemmingsbeslult dit document voorlegt aan de minister, die 
het voorlegt aan de Inspecteur-generaal der Mijnen van SodM. 

De minister wijkt met het beperken van de productie van aardwarmte conform 
bovenstaande Tabel l dus af van het advies van de provincie Zuid-Holland om een 
SHA te laten uitvoeren. Daarnaast adviseert de provincie aandacht te besteden 
aan de cumulatieve effecten die meerdere geothermlesystemen kunnen hebben 
op aanwezige breuklijnen. Met betrekking tot dit adviespunt verwijst de minister 
ter motivering terug naar de beoordeling van de bodemdaling (paragraaf 4.2 van 
dit besluit). Hier geeft de minister aan het belang van een gesprek over de 
cumulatieve bodemeffecten als gevolg van aardwarmtewlnning door meerdere 
geothermiesystemen te onderschrijven. Op basis van de adviezen van TNO en 
SodM wordt dit adviespunt echter buiten de beoordeling van het specifieke 
wlnnlngsplan voor het geothermlesysteem Pijnacker-Nootdorp IV gehouden. 

4.4 Schade door bodembeweging 
Algemeen 
De minister dient In het kader van het door hem te nemen instemmingsbesluit 
tevens de schade door bodembeweging te beoordelen. De Mbw geeft In het 
bijzonder de Tcbb als taak te adviseren over door hem af te geven beschikkingen 

Director:.'ust•generaal Klimaat 
e.n Energie 
Directie warmte en Ondergrond 

OGKE·WO / 1U94777 

Pogina 13 vM 29 



.J 

in verband met de gevolgen van mijnbouwactiviteiten voor bewe9ing van de 
aardbodem en schade die daarvan het gevolg kan zijn. In dit verband zal de Tcbb 
kennis moeten nemen van het winningsplan van Ammerlaan en cle adviezen van 
SodM en TNO. De Tcbb onderscheidt In haar advies de twee componenten die zich 
voordoen bij bodembeweging, te weten bodemdaling en bodemtrtlllng. 

Wlnningsplan 
De operator geeft aan dat het aardwarmtesysteem een laag seismisch risico heeft 
en verwacht een bodemdaling van circa 17 millimeter na 100 jaar. Eventuele 
schade door bodembeweging wordt In het wlnnlngsplan niet besp,roken. 

Adviezen 
Advies Tcbb 
De Tcbb heeft het winningsplan van Ammerlaan voor Pijnacker-Nootdorp IV 
beoordeeld op de mogelijke gevolgen van bodembeweging en de schade aan 
bebouwing die daar het gevolg van kan zijn. Naar het oordeel va,n de Tcbb Is de te 
verwachten bodemdaling door de warmtewinning dermate klein clat deze 
nauwelijks meetbaar zal zijn en naar verwachting geen schade 2111 veroorzaken. 
Indien de minister beslu it In te stemmen met het wlnningsplan a,lviseert de Tcbb 
om, overeenkomstig het advies van SodM, limieten voor de operationele 
parameters (lnjectledruk, debiet en temperatuur) op te nemen In, het 
lnstemmlngsbeslult zodanig dat het seismisch risico niet uitstijgt boven de grens 
van de lage categorie van de gevolgde methodiek. Een laag pote,ntieel voor het 
veroorzaken van selsmiciteit houdt in dat de kans op bevingen en daardoor 
optredende schade aan bebouwing klein is. Mocht er toch een geïnduceerde 
aardbeving optreden dan Is de schade voor het merendeel van kosmetische aard 
met een kleine kans op lichte constructieve schade. Tevens adviseert de Tcbb aan 
een eventuele verruiming van deze limieten de voorwaarde van een locatie-
specifieke seismische-risicoanalyse te verbinden. Indien de minis ter besluit in te 
stemmen met het winningsplan adviseert de Tcbb monitoring van eventuele 
selsmlciteit door ten minste drie in de nabijheid van de winningslocatie geplaatste 
versnellingsmeters. 

Beoordeling schade door bodembeweging 
De minister stelt vast dat voor de winning op basis van het winningsplan 
Pijnacker-Nootdorp IV volgens het advies van de Tcbb geld t dat deze voor het 
onderwerp bodemtrilling(en) valt in de lage seismische risicocategorie (1), mits de 
operationele parameters worden beperkt volgens de door TNO en SodM 
voorgestelde waarden van injectiedruk, ·temperatuur en debiet (Tabel 1 van 
paragraaf 4.3). Een lage seismische dreiging houdt in dat de kans op bevingen en 
de daardoor optredende schade aan bebouwing klein Is. Mocht er toch een 
geïnduceerde aardbeving optreden dan is de schade voor het merendeel van 
kosmetlsche aard met een kleine kans op lichte constructieve schade. 

De verwachte bodemdaling als gevolg van aardwarmtewinning door Ammerlaan 
betreft circa 8 mm aan het einde van de winning. Dit betekent dat in principe 
geen schade door bodembeweging wordt verwacht als gevolg van de winning van 
aardwarmte. 

Gelet op het winningsplan Pijnacker-Nootdorp IV, het toetsingsk<1der uit de Mbw, 
en de adviezen van de adviseurs meent de minister dat het pass,?nd is dat 
Ammerlaan geen extra maatregelen voorstelt ter voorkoming van schade door 
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bodembeweging in het wlnningsplan Pijnacker-Nootdorp IV. De minister 
constateert dat de Tcbb adviseert om versnellingsmeters te plaatsen om adequate 
afhandeling van eventuele schademeldingen mogelijk te kunnen maken. De 
minister acht het aanwezige seismische meetnet van de KNMI In deze situatie 
toereikend voor het waarnemen van eventuele bodemtrilling, aangezien de 
winning van aardwarmte door Ammerlaan bij de In dit besluit opgenomen 
productiebeperkingen in de laagste seismische risicocategorie valt. De minister 
gaat hierin niet mee In het advies van de Tchb voor het plaatsen van tenminste 
drie versnellingsmeters. 

SodM houdt toezicht op de naleving van de algemene bepalingen en regels ter 
voorkoming van schade door bodembeweging als gevolg van de winning van 
aardwarmte op basis van het winningsplan Pijnacker-Nootdorp IV. In het geval dat 
bij SodM op basis van verifieerbare of aantoonb are feiten (onverwacht) zorgen 
zouden ontstaan over de aardwarmtewinning, kan SodM met gebruikmaking van 
haar bevoegdheden indien dit noodzakelijk is de winning (doen) stilleggen en een 
onderzoek instellen. De minister v indt het belangrij k dat de decentrale overheden 
van een dergelfjke situatie op de hoogte worden gesteld. 

Adequate schaderegeling en onafhankelijk orgaan voor afwikkeling schade als 
gevolg van de winning van aardwarmte. 
voor de winning op basis van het wlnnlngsplan Pijnacker-Nootdorp IV geldt dat 
deze voor het onderwerp bodemtrilling (en) valt in de lage seismisch 
risicocategorie (I ), mits de operationele parameters worden beperkt volgens de 
door TNO voorgestelde waarden van inject iedruk, · temperatuur en debiet (zie de 
gegevens in Tabel 1 in paragraaf 4.3). De verwachte bodemdaling betrelt 
ongeveer 8 mm aan het einde van de winning. Dit betekent dat in principe geen 
schade door bodembeweging wordt verwacht als gevolg van de winning van 
aardwarmte op basis van het winningsplan Pijnacker-Nootdorp [V. 

Omwonenden die toch denken schade te hebben door bodembeweging als gevolg 
van de warmtewinning van Ammerlaan kunnen hun schadeclaim indienen bij 
Ammerlaan. Als een oorzakelijk verband tussen een schade en de warmtewinning 
van Ammerlaan wordt vastgesteld, dan moet Am merlaan deze schade vergoeden 
overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek. 

Bewoners die schade hebben geleden kunnen dit rechtstreeks verhalen bij het 
mijnbouwbedrijf of door tussenkomst van de bu rgerl ijke rechter. In het geval dat 
bewoners er met het mijnbouwbedrij f niet uitkomen kunnen zij de Technische 
Commissie Bodembeweging (Tcbb) om advies vragen over de omvang van de 
schade en het causale verband tussen zij n schade en bodembeweging als gevolg 
van mijnbouw. Voor het geval een mijnbouwbedrijf of diens rechtsopvolger 
betalingsproblemen hebben, failliet zijn verklaard of niet meer bestaan, heeft de 
overheid een Waarhorgfonds Mijnbouwschade opgericht. Dit fonds is bedoeld als 
vangnet voor bewoners die schade hebben door mijnbouw, maar dit niet meer op 
het mijnbouwbedrijf of de rechtsopvolger kunnen verhalen. 

Om woningeigenaren en kleine bedrijven die schade hebben door bodembeweging 
als gevolg van mijnbouw verder te ontzorgen, wordt er gewerkt aan een landelijke 
aanpak voor de afhandeling van mijnbouwschade. Het gaat hier om een 
buitengerechtelijke afhandeling van mijnbouwschade op basis van protocollen en 
overeenkomsten met verschillende mijnbouwsectoren, waaronder 
aardwarmtebedrijven . 
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Kern van de landelijke aanpak is dat woningeigenaren en kleine bedrijven 
schademeldingen rechtstreeks bij de Commissie Mijnbouwschade kunnen indienen 
voor een onafhankelijke beoordeling. De Commissie Mijnbouwschade ontzorgt 
schademelders door onafhankelij k onderzoek te doen naar de omvang van de 
schade en of de schade veroorzaakt is door bodembeweging als 9evolg van de 
mijnbouwactiviteit . De Commissiè Mijnbouwschade brengt daarover advies uit aan 
zowel de schademelder als de mijnbouwonderneming. De Commissie 
Mijnbouwschade neemt daarmee In feite de rol over van de Tcbb. Belangrijk 
verschil is echter dat woningeigenaren en kleine bedrijven niet eE,rst zelfde schade 
moeten proberen te verhalen bij het mijnbouwbedrij f. Schademeldingen kunnen 
rechtstreeks bij de Commissie Mijnbouwschade worden Ingediend!. Daarnaast zijn 
er voor schademelders geen kosten aan de adviezen van de Commissie 
Mijnbouwschade verbonden. 

Het ministerie van EZK is in gesprek met de aardwarmtesector over een 
schadeprotocol en overeenkomst voor aardwarmte, waarmee aardwarmte onder 
de landelijke aanpak voor de afhandeling van mijnbouwschade wordt gebracht. 
Het streven van het ministerie van EZK is om tot afspraken met de 
aardwarmtesector te komen. 

4.5 Natuur en m ilieu 
Algemeen 
BIJ het beoordelen van nadelige gevolgen voor natuur en milieu vvordt er door de 
minister gekeken naar mogelijke ondergrondse effecten. In dit vE,rband worden in 
het bijzonder de put- en reservoirintegriteit en het gebruik van h,ulpstoffen door 
de minister beoordeeld. Ook worden de mogelijke effecten van bodembeweging 
op natuur en milieu beoordeeld. 
Andere mogelijke bovengrondse effecten van de aardwarmtewinning op natuur en 
milieu worden beoordeeld In het kader van de aanvraag om een 
omgevingsvergunning voor de aardwarmtewinningslocatie. 

Winningsplan 
In het winningsplan beschrijft Ammerlaan dat bovengrondse gevolgen voor de 
omgeving op het gebied van veiligheid en milieu zijn geborgd in de diverse 
vergunningen en in het Veiligheid- en Gezondheid (VG) zorgsystE:em. Zo zijn er 
voorschriften van kracht voor wat betreft onder ander uitstoot, g,eluid en 
bodembescherming. 
In het winningsplan zijn kaa rten opgenomen waarop de locatie van het 
mijnbouwwerk van Ammerlaan Is weergegeven In relatie tot besc:hermde 
gebieden. In figuur 17 van het winningsplan betreft dit het Natura 2000 gebied In 
verband met stikstofdepositie en in figuur 18 van het winningspl,in betreft dit de 
drinkwaterwingebieden. De uitstoot is In de normale bedrijfssituatie zeer gering en 
gezien de afstand tot het Natura 2000 gebied is de depositie nihill. De afstand van 
het mljnbouwwerk tot de drlnkwaterwlngebieden Is tevens derm,,te groot, dat de 
invloed daarop eveneens nihil is. Het grondwater in het winningsqebled Is 
overigens brak, waardoor dit niet direct geschikt is voor drinkwaterwinning. 
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Adviezen 
Bodembeweging en nabijheid kwetsbare gebieden 
Advies TNO 
De dichtstbijzijnde natuur/beschermingsgebieden liggen op meer dan 10 km 
afstand. Gezien deze afstand, concludeert TNO dat de invloed van de absolute 
bodemdaling door geothermlewlnnlng op deze gebieden nihil is. 

Advies SodM 
De mijnbouwlocatie bevindt zich niet in een kwetsbaar natuur- of 
drinkwatergebied. De geothermleputten doorboren geen drinkwater aquifers 
binnen een grondwaterbeschermlngszone, waterwingebied of strategische reserve. 
De dichtstbijzijnde Natura 2000 gebieden Westduinpark en Wapendal zijn 10 km 
verwijderd van de vergunningsgrenzen. 

Advies provincie Zuid-Holland 
Het winningsgebied Pij nacker-Nootdorp IV Is niet gelegen binnen een 
milieube.schermlngsgebled voor grondwater of een strategische drinkwaterreserve, 
zoals vastgelegd in de Provinciale milieuverordening. Het dichtstbij gelegen 
milieubeschermingsgebied betreft Oen Haag Katwijk, dat l igt op circa 9 km 
afstand van de grens van het winningsgebied Pijnacker-Nootdorp IV. Het 
winningsgebied ligt eveneens op meerdere kilometers van de dichtstbij gelegen 
Natura 2000 gebieden Westduinpark en Wapendal. Ten aanzien van aardkundige 
en archeologische waarden kan worden gesteld dat deze waarden binnen het 
winningsgebied en op de boorlocatie aanwezig zijn. Bijzondere risico's ten aanzien 
van mllleubeschermlngsgebleden voor grondwater, Natura 2000 gebieden en 
archeologische en aardkundige waarden mogen niet worden verwacht. 

Reservo/rintegriteit 
Advies SodM 
Op basis van het door Ammerlaan inged iende winningsplan en het advies van 
TNO, adviseert SodM om de maximale lnjectled ruk op maaiveld niveau te 
limiteren op 39,3 bar (THP), waarbij de inj ectie-temperatuur niet lager is dan 20 
°C. Het maximale debiet is 360 m3/uur. Voor overige waarden, zie onderstaande 
Tabel 1. De maximale injectiedruk is hierin 39,3 bar THP en het maximale debiet 
360 m'Juur. De minimale Injectietemperatuur Is 200c. 

0 50 100 125 150 175 200 
28 8 29 0 29 7 30 1 30 7 31 4 32 1 

Debiet m3 uur 250 275 300 325 350 360 
THP bar 33 0 35 0 36 1 37 4 38 7 39 3 

Tabel 1: Debietsafhankelljke injectledruk bij een minimale injectietemperatuur van 
2o•c. 
Mocht de minister van EZK besluiten om deze limieten niet over te nemen, dan wil 
SodM opnieuw advies geven over de reservoirlntegriteit . 
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Advies Miinraad 
De Mijnraad onderschrijft de mening van SodM dat vanuit het 009punt van 
veiligheid gestreefd moet worden naar een zo laag mogelijk seisrnisch risico ten 
gevolge van de waterinjectie. Op basis van de in de Wabo vergunde injectiedruk 
van 71,5 bar zou het project in de 'midden-categorie' van selsmii;ch risico vallen. 
De Mijnraad ondersteunt het SodM advies om als voorwaarde in het 
instemmingsbeslult de operationele waarden te verlagen, zodat hiet project in de 
categorie 'laag seismisch risico' valt. Dit betekent een verlaging van de 
voorgestelde injectiedruk in combinatie met een verhoging van de 
injectietemperatuur volgens de tabel in het SodM•advles. Gezien de historische 
productiegegevens betekent dit waarschijnlijk geen beperking ten opzichte van de 
huidige praktijk. 
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Opvallend is wel da.t Ammerlaan beschikt over een Wabo-vergunning, die een 
hogere injectiedruk toestaat, namelijk 71,5 bar. Het Is de Mijnra<1d niet duidelijk 
hoe en onder welke voorwaarden ten tijde van het afgeven van deze Wabo• 
vergunning deze maximale lnjectiedruk Is bepaald. De Mijnraad s•indt dat een 
toelichting gecommuniceerd zou moeten worden aan Ammerlaan, maar ook richting 
omgeving. 

Putintegriteit 
Advies SodM 
Het doublet van het aardwarmte systeem met putten PNA·GT-05-Sl en PNA'GT· 
06-S3 is aangelegd in 2018. De productieput PNA·GT-05-Sl is ui tgerust met een 
dubbele verbuizing tot 720 m. De injectieput PNA·GT-06-S3 heeft een enkele 
verbulzing. Ammerlaan voldoet met het ontwerp van de injectieput nog niet 
geheel aan de eisen voor een duurzaam en veiliger putontwerp dat SodM 
beschreven heeft in het toezichtsignaal. De beheersing van de wanddikte van de 
enkelwandige injectieput blijft dan ook essentieel en dit moet in het wel/ integrity 
management system (hierna: WIMS) geadresseerd worden. 

Ammeriaan heeft een WIMS welke wordt toegepast op de putten PNA·GT-05-51 
en PNA·GT-06-53. SodM adviseert de minister om bij een eventuele instemming 
op te nemen dat de Integriteit van de putten bewaakt blijft door ,ien degelijk 
WIMS volgens ISO 16530· l. In dit systeem worden ten minste d,e volgende 
additionele maatregelen en beschrijvingen opgenomen: 

• Inspectie en analyse van äe bulswanddikte per put en de basis waarop de 
frequentie van metingen verricht wordt. 

• Coupon monitoring. 
• Toetsing waterkwaliteit : Analyse van regelmatige waterkwaliteitsmetingen 

voor het monitoren van de putintegriteit, bv.: 
o lonen en zoutgehaites, 
o pH, 
o ijzergehalte, 
o zandproductie, 
o elektrisch potentiaal, 
o temperatuur en systeemdruk. 

• Prestatienormen voor minimaal toegestane wanddiktes e,n voor maximale 
penetratie als gevolg van lokale corrosie. 

• Reactieplan 
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Om de putlntegrltelt en de waterkwaliteit te kunnen monitoren verwacht SodM OG~E•wO 121294777 
van Ammerlaan dat zij de uitkomsten van de bovengenoemde maatregelen 
verwerkt In de jaarlijkse rapportage aan SodM. Deze Jaarrapportage bevat In leder 
geval de volgende onderdelen: 

• overzicht van reparatie en onderhoudswerkzaamheden; 
• afwijkingen In injectiedrukken; 
• de inj ectiviteitsindex over de tijd; 
• afwijkingen In de annulaire drukken; 
• mechanische problemen; 
• eventuele Incidenten of lekkages In het Inj ectiesysteem; 
• de laatst gemeten minimale wandd ikte (percentage) en de diepte; 
• tijdstip van de meting; 
• afgeleide corrosie/erosiesnelheid in percentage wanddikte per jaar; 
• verwacht moment van volledige penetratie, verwacht moment dat niet 

voldaan wordt aan de prestatienormen~ 
• geplande maatregelen om volledige penetratie te voorkomen. 

Dit overzicht wordt binnen drie maanden na afloop van elk kalenderjaar Ingediend 
bij de Inspecteur-generaal der Mijnen. 

SodM adviseert bij een eventueel instemmingsbesluit een voorwaarde op te 
nemen, waarmee Ammerlaan ervoor dient te zorgen dat er bij het winnen schade 
wordt voorkomen door een deugdelijke inrichting en afwerking van de put. Dit 
wordt beschreven in een WIMS dat voldoet aan de ISO 16530· 1 norm en de 
hierboven beschreven punten bevat. 
Tevens adviseert SodM dat Ammerlaan een jaarlijkse rapportage doet over de put 
integriteit aan de hand van de hierboven genoemde onderwerpen. Deze 
rapportage wordt binnen d rie maanden na afloop van elk kalenderjaar Ingediend 
bij de lnspecteur·generaal der Mijnen. 

Advies provincie zuid-Holland 
Er zijn reeds activiteiten uitgevoerd In het kader van de winningsvergunning, zoals 
het in productie brengen van een doublet in december 2010. Vanwege problemen 
met de putlntegritelt van de putten PNA·GT·0l (productieput) en lnjectleput PNA· 
GT·02 ( injectieput) is dit doublet sinds juli 2017 buiten werking gesteld. Ter 
vervanging Is in 2018 binnen dezelfde winningsvergunning een nieuw 
aardwarmtedoublet geboord dat bestaat uit prod uctieput PNA·GT· 0S·Sl en 
lnjectleput PNA·GT-06·53. Er wordt sinds september 2019 geproduceerd met het 
nieuwe doublet. 

De productleput PNA•GT·OS·Sl Is uitgerust met een dubbele verbulzing tot 720 
m. De injectieput Pl'IA·GT-06·53 heeft een enkele verbuizing. De provincie Zuid· 
Holland sluit zich aan bij het advies van het SodM dat de Integriteit van de putten 
dient te worden bewaakt door een degelijk WIMS. Het WIMS zou naar de mening 
van de provincie door Ammerlaan moeten word en aangepast aan de hand van het 
advies van SodM. Daarnaast merkt de provincie Zuid-Holland op zich zorgen te 
maken over de huidige en toekomstige staat van de verlaten putten PNA-GT-01 
(productieput) en lnjectieput PNA·GT-02 (inj ect leput). Daarnaast is boring PNA· 
GT-05 eenmaal technisch mislukt. Boring PNA-GT-06 is tot tweemaal toe 
technisch mislukt. De provincie Is van mening dat ook bij verlaten putten en 
mislukte boringen dient te worden bewaakt dat zowel in de nabije als verre 
toekomst geen nadelige gevolgen in de diepe ondergrond zullen optreden. In het 
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winningspla'n komt een dergelijke bewaking van mogelijke gevolgIen hiervan niet 
terug. Daarom vraagt i!e provincie de aandacht van EZK hiervoor· en verzoekt om 
waar mogelijk nadere eisen hieromtrent te stellen. Het WIMS zou hier naar de 
mening van de provincie een geschikte plaats voor kunnen zijn. 

Gebruik van hulpstoffen 
Advies SodM 
Ammerlaan voegt corrosion inhibitors toe door middel van een inhibitorstring in de 
productieput. Daarnaast wordt het corrosieproces gemonitord middels 
couponanalyse, (visuele) filterresldu Inspecties en water analyse5;, Verder worden 
er geen andere hulpstoffen genoemd in het winningsplan. Amme11aan rapporteert 
maandelijks aan TNO de hoeveelheden inh ibitors die gebruikt woirden, deze 
worden gepubliceerd op de website www.nlog.nl. 
Op basis van deze informatie heeft SodM geen bezwaar tegen het voorgestelde 
gebruik van hulpstoffen bij Ammerlaan. Wel adviseert SodM om het gebruik van 
hulpstoffen te beperken waar mogelijk. 

Beoordeling natuur en milieu 
Bodembeweging en nabijheid kwetsbare gebieden 
Het wlnningsplan wordt beoordeeld op mogelij ke gevolgen voor natuur en milieu. 
Van de onderdelen die in het winningsplan beoordeeld worden kan het onderdeel 
bodembeweging mogelij k gevolgen hebben voor natuur en milieu,. 
Bodembeweging is de verzamelnaam voor bodemdaling en boderntrllling. Voor 
wat betreft mogelijke effecten van bodemtrillingen op natuur en ,milieu kan in 
algemene zin gesteld worden dat alleen uitzonderlijk zware trillingen gevolgen 
zouden kunnen hebben voor natuur en milieu. Dat is bij warmtewinning, zoals 
beschreven in het winningsplan Pijnacker-Nootdorp IV, niet aan cle orde. De 
minister stelt in algemene zin dat een effect van bodemdaling zou kunnen zijn dat 
het relatieve grondwaterpeil in relatieve zin wordt beïnvloed, dat wil zeggen dat 
het grondwater hoger kan komen te staan ten opzichte van het maaiveld. Dit kan 
lelden tot vernatting en daarmee tot nadelige (en voordelige) gevolgen voor 
natuur en mi lieu. Het waterschap kan deze gevolgen tegengaan door het waterpeil 
aan te passen. 

Bij de beoordeling van bodemdalingsschade en -herstel hanteert het waterschap 
doorgaans een kritische grens van 5 cm. BIJ bodemdaling tot 5 cm is geen 
compensatie voor het watersysteem noodzakelijk, tenzij de veiligheid in het 
geding is. Gezien de geringe bodemdaling aan het einde van de winning 2050 van 
ongeveer 8 mm en de voldoende afstand tot Natura 2000-gebieden en grond- en 
drinkwaterbeschermlngsgebieden concludeert de minister, mede op basis van de 
onderliggende adviezen, dat door de bodemdaling als gevolg van de winning van 
aardwarmte geen nadel ige gevolgen voor natuur en mil ieu zullen ontstaan. 

Met betrekking tot het advies van de provincie Zuid-Holland dat de provincie van 
mening is dat ook bij verlaten putten en mislukte boringen dient te worden 
bewaakt dat zowel in de nabije als verre toekomst geen nadelige gevolgen in de 
diepe ondergrond zullen optreden, merkt de minister op dat deze· zaken zijn 
geborgd toen de putten die niet gebruikt zouden gaan worden, werden verlaten. 
Deze putten worden daarom niet meegenomen in dit ontwerp-I0!:temmlngsbeslul t, 
en daarom neemt de minister geen aanvullende voorwaarden op in het WIMS. 
Voor de toekomst houdt SodM toezicht op een veilige manier van 
aardwarmtewinning. 
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Om uit de reservoirs binnen het wlnningsplan Pijnacker-Nootdorp IV te kunnen 
winnen heeft Ammer1aan niet alleen een winningsvergunning en winningsplan 
nodig waarmee de minister heeft ingestemd, maar ook een omgevingsvergunning 
voor de inrichting waarbinnen, of het mijnbouwwerk waarmee de daadwerkelijke 
winning van aardwarmte en de daarmee verband houdende werkzaamheden 
plaatsvinden (de zogenaamde installatie). Voor wat betreft het winningsplan 
Pijnacker-Nootdorp IV heeft de afweging van de bovengrondse gevolgen van de 
daadwerkelijke winning op de winningslocatie en de daa·raan gerelateerde 
werkzaamheden voor natuur en milieu reeds plaatsgevonden In het kader van de 
omgevingsvergunningen voor de wlnnlngslnstal laties. Wat betreft de effecten van 
de bovengrondse activiteiten van de winning Is aan Ammerlaan op 12 maart 2014 
een omgevingsvergunning verleend (kenmerk: OGETM·EM / 14044950) voor de 
inrichting aan de Nootdorpseweg 15. De effecten van de (bovengrondse) 
Installaties zijn daarmee reeds afgewogen. 

Reservoirlntegrlteit 
De minister concludeert op basis van het advies van TNO en SodM dat de 
reservolrintegrltelt voldoende wordt gewaarborgd, mits er een minimale 
injectietemperatuur, maximale injectiedruk (THP) en maxim_aal debiet worden 
vastgelegd In het lnstemmlngsbeslult op het wlnnlngsplan volgens onderstaande 
Tabel 1. De maximale lnjectiedruk is hierin 39,3 bar THP en het maximale debiet 
360 m3/uur. De minimale Injectietemperatuur Is 200c. 

0 50 100 125 150 175 200 
28 8 29 0 29 7 30 1 30 7 31 4 32 1 

Debiet m' uur 250 275 300 325 350 360 
THP bar 33 0 35 0 36 1 37 4 38 7 39 3 

Tabel 1: Debietsafhankelijke injectiedruk bij een minimale injectietemperatuur van 
20°C. 

Hiermee volgt de minister de adviezen van TNO en SodM. 

De minister merkt op dat de Mijnraad adviseert om een toelichting te 
communiceren naar Ammerlaan, maar ook richting omgeving voor wat betreft de 
instemming op de productiebeperkingen in voorliggend ontwerpbesluit in relatie 
tot de eerder verleende omgevingsvergunning. Voor wat betreft de communicatie 
naar Ammerlaan merkt de minister op dat een toelichting op de 
productiebeperkingen wordt gegeven in de motiveringen en overwegingen die in 
dit besluit zijn opgenomen. In het geval dat Ammerlaan binnen de grenzen van 
veilige aardwarmtewinning wil produceren met een ander debiet en/of inj ectiedruk 
dan nu In dit besluit is opgenomen, kan Ammerlaan een wijziging op het 
ingestemde winningsplan indienen. In relatie tot de eerder verleende 
omgevingsvergunning, merkt de minister op dat de meest beperkende 
productieparameters bepalend zijn voor de wijz,e waarop het project mag worden 
uitgevoerd. Voor wat betreft de communicatie naar de omgeving verwijst de 
minister naar pagina 21 van dit ontwerp-instemmingsbesluit, waar is opgenomen 
dat Ammerlaan verantwoordelijk is voor communicatie over de winning van 
aardwarmte naar de omgeving. 

olrectoraat•oeneraal Klimaat 
en Energie 
Directfe Warmte en Ondergrond 

OGKE-WO / 212947?1 

Pagina 21 van 29 



f 
' 

Putintegriteit 
De minister constateert dat SodM heeft geadviseerd om het door Ammerlaan 
geïmplementeerde WIMS volgens ISO 16530· 1 te borgen. De minister 
onderschrijft dit advies en neemt daarom in dit besluit op dat in het systeem ten 
minste de volgende additionele maatregelen en beschrijvingen w,orden 
opgenomen: 

• Inspectie en analyse van de buiswanddikte per put en de basis waarop de 
frequentie van metingen verricht wordt. 

• Coupon monitoring. 
• Toetsing waterkwaliteit: Analyse van regelmatige waterkwaliteitsmetingen 

voor het monitoren van de putintegrlteit, bv.: 
o ionen en zoutgehaltes, 
o pH, . 
o ijzergehalte, 
o zandproductie, 
o elektrisch potentiaal, 
o temperatuur en systeemdruk. 

• Prestatienormen voor minimaal toegestane wanddiktes e1n voor maximale 
penetratie als gevolg van lokale corrosie. 

• Reactleplan. 

Monitoringsvoorwaarden en rapportage 
Om de putintegriteit en de waterkwaliteit te kunnen monitoren v•~rwacht SodM 
van Ammerlaan dat zij de uitkomsten van de bovengenoemde m,~atregelen 
verwerkt In de Jaarlijkse rapportage aan SodM. Deze Jaarrapportage bevat in ieder 
geval de volgende onderdelen: 

• overzicht van reparatie en onderhoudswerkzaamheden; 
• afwijkingen In Injectiedrukken; 
• de injectiviteitsindex over de tijd; 
• afwijkingen in de annulaire drukken; 
• mechanische problemen; 
, eventuele incidenten of lekkages in het injectiesysteem; 
• de laatst gemeten minimale wanddikte (percentage) en cle diepte; 
• t ijdstip van de meting; 
• afgeleide corrosle/eroslesnelheld In percentage wanddikt,~ per Jaar; 
, verwacht moment van volledige penetratie, verwacht moment dat niet 

voldaan wordt aan de prestatienormen; 
• geplande maatregelen om volledige penetratie te voorkomen. 

Dit overzicht wordt binnen drie maanden na afloop van elk kalenderjaar ingediend 
bij de Inspecteur-generaal der Mijnen met een afschrift aan de minister. Door dit 
advies van SodM over te nemen in dit besluit, neemt de minister het advies van 
SodM over om bij een eventueel instemmingsbeslu it een voorwa,,rde op te 
nemen, waarmee Ammerlaan ervoor dient te zorgen dat er bij hE?t winnen schade 
wordt voorkomen door een deugdelijke inrichting en afwerking van de put. Dit 
wordt beschreven in een WIMS, dat voldoet aan de ISO 16530-1 norm en de 
hierboven beschreven punten bevat. 

Gebruik hulpstoffen 
Op basis van het advies vari SodM heeft de minister geen bezwaar tegen het 
voorgestelde gebruik van hulpstoffen bij Pijnacker-Nootdorp IV. Wel benadrukt de 
minister het advies van SodM om het gebruik van hulpstoffen te beperken waar 
mogelijk. 
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4 .6 Overige adviezen 
Adviezen 
Advies provincie Zuid-Holland 
In het winningsplan wordt het onderwerp omgevingsmanagement slechts beperkt 
behandeld. Er wordt slechts verwezen naar de mogelijkheden die voor 
belanghebbenden (waaronder omwonenden) wettelijk bestaan op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht. Ammerlaan verschaft niet (bijvoorbeeld vla een 
website of het regelmatig geven van presentaties tijdens evenementen informatie 
aan omwonenden en stakeholders In de omgeving) op eigen Initiatief informatie 
aan stakeholders. Voor wat betreft de communicatie naar de omgeving wil de 
provincie Zuld•Holland Ammerlaan aansporen de communicatie hieromtrent te 
verbeteren. 

Advies aemeente Piinacker-Nootdoro 
Belangrij k is dat Ammerlaan, EZK en de gemeente Pijnacker-Nootdorp samen op 
trekken bij het informeren van de _burgers over de winning door Ammerlaan en de 
daarmee verbonden risico's, De gemeente Is van mening dat, alhoewel deze 
informering primair bij Ammerlaan ligt, EZK, de gemeente en Ammerlaan 
gezamenlijk informatie zouden moeten verstrekken. Graag hoort de gemeente een 
toelichting op de afweging van EZK en een reactie op het gezamenlijk optrekken 
in het Informeren van de burgers. 

Beoordeling overige adviezen 
De minister is zich bewust van de omgeving wa arln mijnbouwactiviteiten 
plaatsvinden en onderschrijft het belang van de in deze paragraaf opgenomen 
adviespunten. Bij de beoordeling van-de overige adviezen is het van belang te 
weten dat de af te wegen belangen en relevante fei ten in het licht staan van het 
volgens de wet te nemen besluit. De aanvraag inclusief de adviezen worden 
getoetst en gewogen in het licht van de in de Mbw opgenomen toetsingsgronden. 
Uitsluitend die onderdelen van een advies die relevant zijn voor de beoordeling 
van een aanvraag aan de hand van de In de Mbw opgenomen gronden, kunnen 
door de minister bij zijn besluit worden betrokken en kunnen eventueel leiden tot 
voorschriften aan het besluit. Onderdelen van een advies die zien op andere zaken 
dan waar de toetsingsgronden op zien, zoals bijvoorbeeld de wijze van 
communicatie met omwonenden, kunnen formeel jurid isch geen rol spelen in het 
besluit van de minister en leiden dus niet tot het opnemen van een voorschrift in 
het besluit. 

De minister merkt op dat de provincie Zuid-Holland heeft geadviseerd om de 
zorgvuldige en transparante communicatie met de omgeving te verbeteren . De 
minister onderschrijft dat communicatie zowel door Ammerlaan, als door de 
minister naar omwonenden zorgvuldig, transparant en publieksvriendelijk moet 
plaatsvinden, zodat omwonenden goed worden geïnformeerd over de (gevolgen 
van de) warmtewinning. De minister zal daarom zorgdragen voor een goede en 
transparante communicatie over het besluitproces en moedigt Ammerlaan aan dit 
ook te doen. Vanuit het ministerie is hiervoor de mogelijkheid om tijdens de 
terlnzageleggingsperiode van dit besluit een informatiemarkt te organiseren. 
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s. Eindbeoordeling 
Gelet op het winningsplan en de adviezen komt de minister samenvattend tot de 
volgende beoordeling van het winningsplan. 

Planmatig beheer 
De minister constateert op basis van het advies van TNO en SodM dat de winning 
van aardwarmte door Ammerlaan in overeenstemming is met de principes van 
planmatig gebruik van de ondergrond, mits het maximale debiet wordt gesteld op 
360 m3/uur bij een minimale Injectietemperatuur van 20°C. De maximale 
injectieverschildruk op top reservoirdiepte is 40 bar. Verder gelden voor 
Ammerlaan de productiebeperkingen zoals opgenomen in Tabel 1 van dit besluit. 
De winning van aardwarmte door Ammerlaan vindt plaats door stroming van en 
naar de poreuze gesteentematrix van de Delft zandsteen. Vanaf de start van de 
productie wordt er maximaal circa 51 miljoen m3 formatiewater geproduceerd. 

De projectlocatie valt binnen de grenzen van de gemeente Delft en Pijnacker-
Nootdorp en het verzorgingsgebied van het Hoogheemraadschap van Delfland In 
de provincie Zuid-Holland. De inrichting van Ammerlaan l igt binnen het gebied van 
winningsvergunning Pijnacker-Nootdorp 4 (kenmerk: DGETM-EM / 13ll6664 ), 
zoals op 25 augustus 2015 voor 35 Jaar Is verleend aan Ammerlaan. 

Mogelijke Interferentie (beïnvloeding van druk en temperatuur) tussen het 
Ammerlaan en Duljvestijn doublet en bijbehorende gevolgen, worden door 
Ammerlaan in het winningsplan niet behandeld. Gezien de afstand t .o.v. het 
Ammerlaan ·doublet en de ondiepere ligging van een gasvoorkomen, wordt geen 
beïnvloed ing van het gasvoorkomen door aardwarmtewinning verwacht. 
Gelet hierop stelt de minister dat het wlnnlngsplan Pijnacker-Nootdorp IV 
overeenstemt met de principes van planmatig ge'brulk en beheer. 

In het geval dat Ammerlaan binnen de grenzen van vellige aardwarmtewlnning wil 
produceren met een ander debiet en/of injectiedruk dan nu in dit besluit is 
opgenomen, kan Ammerlaan een wijziging op het wlnnlngsplan Indienen, die door 
de minister in behandeling zal worden genomen. Mocht Ammerlaan een wijziging 
op het wlnningsplan willen Indienen na de publicati e van het instemmingsbesluit, 
dient Ammerlaan een locatie-speci fieke SHA uit te voeren Indien Ammerlaan met 
de gewijzigde productiegegevens in een andere seismisch risicocategorie uitkomt. 

Bodemdaling 
De minister stel t, mede op basis van het advies van TNO, vast dat het 
aannemelijk Is dat de maximale bodemdaling als gevolg van aardwarmtewinning 
van Ammerlaan aan het einde van de winningsvergunning-term ijn maximaal circa 
8 mm bedraagt. De minister constateert dat de bodemdaling ten gevolge van de 
aardwarmtewlnnlng over een periode van 35 Jaar dusdanig beperkt is dat deze 
geen nadelige effecten heeft. 

Bodemtrilling 
Om zorg te dragen dat de winning van aardwarmte door Ammerlaan in de laagste 
risicocategorie valt, wordt op basis van de adviezen van TNO en SodM het 
maximale debiet beperkt tot 360 m3/uur, de minimale injectietemperatuur gesteld 
op 20°C en de maximale lnJectledruk beperkt tot 39,3 bar THP (zie onderstaande 
Tabel 1 van dit besluit}. Deze beperkingen in acht nemend, concludeert de 
minister dat het niet nodig Is dat Ammerlaan een bij de gemiddelde risicocategorie 
passende locatie-specifieke seismische-dreigingsanalyse uit laat voeren. 
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0 50 100 125 150 175 200 
28 8 29 0 29 7 30 1 30 7 31 4 32 1 

Debiet m 3 uur 250 275 300 325 350 360 
THP bar 33 0 35 0 36 1 37 4 38 7 39 3 

Tabel 1: Debietsafhankelijke injectiedruk bij een minimale injectietemperatuur van 
2o•c. 
De minister acht het aanwezige seismische meetnet van de KNMI ln deze situatie 
toereikend voor het waarnemen van eventuele bodemtrill ing. De minister neemt 
het advies van 5odM dat Ammerlaan een selsmlcl telt respons protocol opstelt, 
zodat de omgeving adequaat ge'informeerd kan worden mocht er zich toch een 
beving voordoen, over in dit besluit. Ten behoeve van de kwalitei t van dit 
document, stelt de minister dat Ammerlaan di t document binnen een termijn van 
drie maanden na het instemmingsbeslult voorlegt naar de minister van EZK, die 
het voorlegt aan de Inspecteur-generaal der Mijnen van SodM. 

Schade door bodembeweging 
De minister stelt vast dat het risico op schade ten gevolge van bodembeweg ing 
zeer beperkt Is, mits de productie van Ammerlaan wordt beperkt tot de door SodM 
voorgestelde waarden (zie bovenstaande Tabel 1). De verwachte bodemdaling is 
gering en leidt naar verwachting niet tot schade aan bebouwing. De minister 
constateert dat TNO en SodM vinden dat het risico op bevingen laag is, binnen de 
door TNO en SodM geadviseerde randvoorwaarden van de huidige 
systeemconfiguratie. Tevens constateert de minister dat de Tcbb het aannemelijk 
vindt dat de kans op door de aardwarmtewinning veroorzaakte schade beperkt Is 
in de huidige systeemconfiguratie, mi ts het debiet beperkt wordt tot 360 m3/uur . 
Mocht er toch een geïnduceerde aardbeving optreden, dan Is de schade voor het 
merendeel van kosmetische aard met een kleine kans op l ichte constructieve 
schade. Hiermee onderschrijft de minister de adviezen van TNO, SodM en de 
Tcbb . 

Natuur en milieu 
Bodembeweging 
Gezien de maximale bodemda ling die wordt verwacht als gevolg van de winning 
van aardwarmte van ongeveer 8 mm in het diepste deel van de 
bodemdalingskom, worden er geen effecten op de waterhuishouding als gevolg 
van de bodemdaling door de winning van aardwarmte verwacht . De berekende 
bodemdalingskom strekt zich niet uit tot een Natura 2000-gebied of ander 
milieubescher mingsgebied, zoals een grondwaterbeschermingsgebied of 
waterwingebied. Om die reden concludeert de m inister - mede gelet op het advies 
van de decentrale overheden - geen nadelige effecten op n~tuur en milieu door de 
aardwarmtewinnlng In de gemeente Pijnacker-Nootdorp. 

Reservoirintegriteit 
De minister concludeert op basis van het advies van TNO en SodM dat de 
reservoirintegriteit voldoende wordt gewaarborgd, mits er een minimale 
Injectietemperatuur, maximale inj ectledruk (TH P) en maximaal debiet worden 
vastgelegd in het instemmingsbesluit op het winningsplan. Deze 
productiegegevens zijn In de beoordeling op planmatig beheer van de ondergrond 
reeds toegelicht. 
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Verder dient de injectiedruk op maaiveldniveau bepaald te worden afhankelijk van 
het debiet, bij een minimale injectietemperatuur van 20°C, conform Tabel 1. De 

·maximale injectiedruk is hierin 39,3 bar THP en het maximale debiet 360 m3/uur. 

0 50 100 125 150 175 200 
28 8 29 0 29 7 30 1 30 7 31 4 32 1 

Debiet m3 uur 250 275 300 325 350 360 
THP bar 33 0 35 0 36 1 37 4 38 7 39 3 

Tabel 1: Debietsafhankelijke infectiedruk bij een minimale Infectietemperatuur van 
zo•c. 
Putintegriteit 
De minister stelt vast dat voor een gedegen monitoring er rapportages opgesteld 
moeten worden In het kader van het WIMS volgens ISO 16530· 1 om de integriteit 
en de veiligheid te borgen. In het WIMS dient de operator ten minste de volgende 
maatregelen op te nemen: 

• Inspectie en analyse van de bulswanddlkte per put en de basis waarop de 
frequentie van metingen verricht wordt. 

• Coupon monitoring. 
• Toetsing waterkwaliteit : Analyse van regelmatige waterkwaliteitsmetingen 

voor het monitoren van de putintegriteit, bv. : 
o lonen en zoutgehaltes, 
o pH, 
o ijzergehalte, 
o zandproductie, 
o elektrisch potentiaal, 
o temperatuur en systeemdruk. 

• Prestatienormen voor minimaal toegestane wanddiktes en voor maximale 
penetratie als gevolg van lokale corrosie. 

• Reactieplan. 

Om de putintegriteit en de waterkwalitei t te kunnen monitoren dienen de 
ui tkomsten van de bovengenoemde maatregelen Jaarlij ks te worden geëvalueerd 
en In een jaarrapportage te worden samengevat. Deze jaarrapportage bevat in 
ieder geval de volgende onderdelen: · 

• overzicht van reparatie en onderhoudswerkzaamheden; 
• afwijkingen in injectiedrukken ; 
• de lnjectlvitei tslndex over de t ijd; 
• afwijkingen in de annulaire drukken; 
• mechanische problemen; 
• eventuele incidenten of lekkages in het irnjectiesysteem; 
• de laatst gemeten minimale wanddikte (percentage) en de diepte; 
• tijdstip van de meting; 
• afgeleide corrosie/erosiesnelheid In percentage wanddikte per j aar; 
• verwacht moment van volledige penetrat,ie, verwacht moment dat niet 

voldaan wordt aan de prestatienormen; 
• geplande maatregelen om volledige penetratie te voorkomen. 

De jaarrapportage d ient binnen drie maanden na afloop van elk kalenderjaar 
ingediend te worden bij de Inspecteur-generaal der Mijnen met een afschrift aan 
de minister. 
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Gebruik hulpstoffen 
De minister hee·ft geen bezwaar tegen het voorgestelde gebruik van hulpstoffen 
bij Pijnacker-Nootdorp IV, maar benadrukt het gebruik van hulpstoffen te 
beperken waar mogelijk. 

Conclusi e 
De minister ziet geen aanleiding om de Instemming met het winningsplan geheel 
te weigeren om één van de volgende redenen: 

• in het belang van de veiligheid voor omwonenden of het voorkomen van 
schade aan gebouwen of Infrastructurele werken of de functionaliteit 
daarvan; 

• in het belang van planmatig gebruik of beheer van de ondergrond, of 
• de nadelige gevolgen voor milieu of natuur. 

Gelet op de Inhoud van het door Ammerlaan Ingediende aardwarmtewlnnlngsplan 
Pijnacker-Nootdorp IV en de hierover ingewonnen adviezen, en overwegende dat 
de winning door Ammerlaan conform artikel 34, eerste lid, van de Mbw plaats 
dient te vinden overeenkomstig het Ingediende winnlngsplan en de gevraagde 
Instemming, onder het stellen van het In het besluit genoemde voorschrift(en) en 
beperking( en); 

en, 

Gelet op de artikelen 34, derde lid, en 36, tweede lid, In samenhang met artikel 
39, eerste lid, onder a, van de Mbw; 

6. Besluit 
Artikel 1 
a. Het door Ammerlaan op 28 februari 2019 ingediende aardwarmte winningsplan 

Pijnacker-Nootdorp IV, met een looptijd tot en met 25 augustus 2050 op basis 
van de winningsvergunning, verkrijgt onder voorwaarden de instemming als 
bedoeld in artikel 34, derde lid, van de Mijnbouwwet. 

b. Het maximaal debiet is 360 m3/uur, de maxi male ir,jectledruk is 39,3 bar THP 
en de minimale Injectietemperatuur Is 2o•c. De totale hoeveelheid te 
produceren formatiewater binnen de looptijd van de winningsvergunning Is 
maximaal 51 miljoen m3• 

Artikel 2 
a. Gedurende de productie- en inject iefase, conform de parameters zoals vermeld 

In artikel 1, geldt een maximale lnjectfedruk, zoals gemeten aan het 
aardoppervlak (THP) voor verschillende specifieke debieten conform 
onderstaande Tabel 1. De minimale Injectietemperatuur Is 2o•c. 

0 50 100 125 150 175 200 
28 8 29 0 29 7 30 1 30 7 31 4 32 l 

Debiet m3 uur 250 275 300 325 350 360 
ffiP~r 330 350 361 ~4 ~7 393 

Tabel 1: Oebietsafhankelijke injectledruk bij een minimale injectietemperatuur van 
2o•c. 
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b. Ammerlaan stelt een seismiciteit respons protocol op, welke Ammerlaan 
binnen een termijn van drie maanden na het instemmingsbesluit stuurt naar 
de minister van EZK, die dit document voorlegt aan de Inspedteur- generaal 
der Mijnen van SodM. In dit seismisch respons protocol dient duidelijk te 
worden omschreven hoe en wanneer de omgeving geïnformeerd wordt in het 
geval er bodemtrilling wordt gemeten. 

Artîkel 3 
a. Ammerlaan hanteert een adequaat WIMS volgens ISO 16530· l,. waarin 

Ammerlaan ten minste de volgende maatregelen opneemt: 
• Inspectie en analyse van de bulswanddikte per put en de basis waarop de 

frequentie van metingen verricht wordt; 
• Coupon monitoring; 
• Toetsing waterkwaliteit: Analyse van regelmatige waterkwaliteitsmetingen 

voor het monitoren van de putintegriteit, bv.: 
o ionen en zoutgehaltes, 
o pH, 
o IJzergehalte, 
o zandproductie, 
o elektrisch potentiaal, 
o temperatuur en systeemdruk. 

• Prestatienormen voor minimaal toegestane wanddiktes en voor maximale 
penetratie als gevolg van lokale corrosie; 

• Reactieplan. 
b. Er wordt, op basis van het WIMS, jaarlijks een meet- en reg islrratierapportage 

opgesteld. De rapportage bevat ten minste een overzicht van: 
• overzicht van reparatie en onderhoudswerkzaamheden; 
• afwijkingen In Injectiedrukken; 
• de injectiviteitsindex over de lij d; 
• afwijkingen in de annulaire drukken; 
• mechanische problemen; 
• eventuele incidenten of lekkages in het inj ectiesysteem; 
• de laatst gemeten minimale wanddikte (percentage) en de diepte; 
• t ijdstip van de meting; 
• afgeleide corrosie/erosiesnelheid in percentage wanddikt,i per jaar; 
• verwacht moment van volledige penetratie, verwacht moment dat niet 

voldaan wordt aan de prestatienormen; 
• geplande·maatregelen om volledige penetratie te voorkornen. 

c. De Jaarrapportage dient binnen drie maanden na afloop van elk kalenderjaar 
ingediend te worden bij de Inspecteur-generaal der Mijnen mut een afschrift 
aan de minister. 
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Artlke/ 4 
Indien Ammerlaan tijdig een ontvankelijke aanvraag indient tot wijziging van het 
lnstemmingsbesluit en de besluitvorming over deze aanvraag niet voor het einde 
van de in artikel l genoemde termijn voor de warmteproduct.ie wordt afgerond, 
dan wordt deze termijn verlengd tot het moment waarop het besluit op deze 
aanvraag onherroepelijk Is geworden. De overige voorschriften In dit 
instemmlngsbcsluit blijven daarbij onverkort van kra cht. 

De minister van Economische Zaken en Klimaat, 
namens de 
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Geachte leden van de raad,

Met deze brief brengen wij u op de hoogte dat wij zienswijzen (bijlage 1 en 2) hebben ingediend bij het 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat over de ontwerp-instemmingsbesluiten winningsplan 
Pijnacker-Nootdorp IV (Ammerlaan) en winningsplan Pijnacker-Nootdorp IV (Duijvestein).

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het ontwerp instemmingsbesluit winningsplan 
Pijnacker-Nootdorp  V (Duijvestein Tomaten) en het ontwerp instemmingsbesluit winningsplan 
Pijnacker-Nootdorp  IV (Ammerlaan) voor zienswijzen vrijgegeven. Een kennisgeving hiervan is in de 
Telstar respectievelijk op 2 december en 17 december jl. gepubliceerd. Bewoners, bedrijven, de 
gemeente en andere stakeholders kunnen een zienswijze indienen op de ontwerp 
instemmingsbesluiten. 

Winningsplannen Aardwarmte 
Duijvestein en Ammerlaan onttrekken aardwarmte van water in de ondergrond door water van een 
diepte van circa 2 kilometer op te pompen en het daarna weer te injecteren in dezelfde laag. Het 
winnen van aardwarmte is in Nederland aan strenge regels verbonden. Om aardwarmte te mogen 
winnen heeft de aardwarmteproducent op basis van de Mijnbouwwet naast een aantal vergunningen 
ook een door de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vastgesteld winningsplan nodig. Dit 
geldt ook voor de aardwarmtewinning van Duijvestein en Ammerlaan. Het winningsplan is hierbij het 
slotstuk. In het winningsplan beschrijft de aardwarmteproducent de bestaande en toekomstige winning 
van zijn aardwarmteput. De winningsplannen geven onder meer een beschrijving van de risico’s 
verbonden aan de aardwarmtewinning voor mens, gebouwen en milieu. Hierbij gaat het onder andere  
om de bodembeweging als gevolg van de winning en de maatregelen ter voorkoming van schade door 
bodembeweging, drinkwaterbescherming, etc. Naar aanleiding van het winningsplan kan de minister 
regels en/of beperkingen opleggen aan de winning van aardwarmte. Het winningsplan kan later, als daar 
aanleiding toe is, worden geactualiseerd. 
 
Beoordeling winningsplannen door EZK 
De minister heeft op basis van adviezen van zijn wettelijke adviseurs (onder meer Staatstoezicht op de 
Mijnen,  TNO AGE, Technische commissie bodembeweging (Tcb) Mijnbouwraad, provincie Zuid-Holland 
en betrokken gemeenten) de winningsplannen van Duijvestein en Ammerlaan beoordeeld. Hierbij  
beoordeelt hij op planmatig beheer (efficiëntie), bodemdaling, bodemtrilling en natuur- en 
milieuaspecten. De minister ziet geen aanleiding om niet in te stemmen met de winningsplannen. In het 
ontwerp instemmingsbesluit heeft de minister wel een aantal beperkingen en regels toegevoegd, zodat 
de aardwarmtewinning veilig en verantwoord kan plaatsvinden. Hierdoor zijn de risico’s op 
bodemtrilling, bodemdaling, verontreiniging voor grondwater en omringende natuur laag. Naast de 
beperkingen worden ook extra monitoringsmaatregelen opgelegd. Met de monitoring en jaarlijkse 
rapportage over mogelijke breuken in de aardwarmteleiding en de waterkwaliteit is het risico 
beheersbaar.  

Rol gemeente en zienswijze
De gemeente is voor aardwarmte niet het bevoegde gezag. Hierdoor heeft de gemeente een beperkte 
rol. De gemeente heeft een in de wet vastgelegde adviesrol. De gemeente volgt de ontwikkelingen op 
basis van de belangen van bewoners, natuur en milieu op de voet. De gemeente is voorstander van 
aardwarmte als duurzame warmtebron, mits de winning veilig en verantwoord gebeurt. De gemeente 
heeft aan EZK in haar advies d.d. 27 mei jl. op het winningsplan nadrukkelijk naar die belangen 
verwezen. In haar advies heeft de gemeente ook het belang van goede communicatie richting 
bewoners, bedrijven en andere stakeholders benadrukt.  

De gemeente wil zienswijzen indienen op beide winningsplannen, omdat een aantal zaken niet belicht of 
onderbelicht zijn in de ontwerp-instemmingsbesluiten.

https://wetten.overheid.nl/BWBR0014168/2021-07-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0014168/2021-07-01
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In de zienswijzen vragen we aandacht voor het cumulatieve seismische risico van de aardwarmteputten 
van Ammerlaan en Duijvestein, het laten uitvoeren van een locatie specifieke evaluatie van seismische 
risico(SHA), monitoring kortsluiting tussen aardlagen, communicatie richting bewoners en 
schadeafhandeling. En specifiek voor het winningsplan Ammerlaan het monitoren van de niet gebruikte 
putten, zodat er in de nabije en verre toekomst geen nadelige gevolgen zijn voor de ondergrond.

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

J.P.R. Woudstra mw. F. Ravestein
secretaris burgemeester
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Ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat, Inspraakpunt winningsplan Pijnacker-Nootdorp V 
Postbus 111, 9200 AC Drachten 
 

 

 
Hooggeachte Minister van Economische Zaken en Klimaat, geachte heer Blok, 
 
U heeft op 2 december jl. uw ontwerp instemmingsbesluit voor het winningsplan Pijnacker-Nootdorp V 
(Duijvestein) voor zienswijzen gepubliceerd. Graag willen wij onze zienswijze inbrengen. In het 
voortraject hebben wij, in het kader van artikel 34 van de Mijnbouwwet, op 27 mei 2021 een advies 
uitgebracht op het voorliggende winningsplan.  
 
Ontwerp Instemmingsbesluit Winningsplan V Duijvestein 
U heeft op basis van de uitgebrachte adviezen het winningsplan beoordeeld en bent tot een ontwerp 
besluit gekomen. Hierbij heeft u gekeken naar a. Planmatig beheer, b. bodemdaling, c. bodemtrilling en 
natuur en milieu. Hierbij bent u tot de conclusie gekomen dat Duijvestein Tomaten veilig en 
verantwoord aardwarmte kan winnen, mits zij binnen de productieparameters (minimale injectie 
temperatuur 16, maximaal debiet van 180 m3/uur en maximale injectiedruk van 72 bar) blijven en een 
drietal beheersmaatregelen uitvoeren. De beheersmaatregelen zijn:  
a.  Het uitvoeren van Well Integrity Management System (WIMS) met jaarlijkse rapportageverplichting 

om de put integriteit te controleren.  
b.  Een Seismisch Respons Protocol (SRP) waarin wordt aangegeven hoe er wordt gereageerd in het 

geval van seismiciteit. 
c.  Het opstellen van een monitorings- en actieplan waarin beschreven staat hoe het gedrag van het 

systeem gemeten wordt. �Ğ�ƌŝƐŝĐŽ͛Ɛ�ǌŝũŶ�ůĂĂŐ�ĞŶ�ďĞŚĞĞƌƐďĂĂƌ͘� 
 
Afwegingskader gemeente 
In de onlangs door de gemeenteraad vastgestelde Omgevingsvisie en het Energietransitieplan  
(transitievisie Warmte) wordt aardwarmte gezien als een belangrijke duurzame bron voor de 
warmtetransitie binnen onze gemeente. De benutting van aardwarmte moet wel verantwoord en veilig 
zijn. Centraal staan de begrippen hernieuwbaar-, omkeerbaar- en behĞĞƌƐďĂĂƌŚĞŝĚ�ǀĂŶ�ƌŝƐŝĐŽ͛Ɛ͘�sŽŽƌ�ĂůůĞ�
drie de begrippen geldt dat we streven naar een zo hoog mogelijk niveau. Wij willen geen 
onaanvaardbare gevolgen voor natuur en milieu, de aanwezige bebouwing, de veiligheid van de 
omwonenden, gebruik van grondwater in het kader van de drinkwaterwinning en planmatig beheer van 
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aardwarmtewinning. Voor de warmtetransitie is draagvlak bij bewoners en glastuinbouwers nodig. 
Schade aan gebouwen en kassen met risico op letsel van bewoners en werknemers is ongewenst. 
 
Zienswijze gemeente  
tŝũ�ǌŝũŶ�ǀĞƌŚĞƵŐĚ�ĚĂƚ�ŚĞƚ�ĂĂƌĚǁĂƌŵƚĞďĞůĞŝĚ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ZŝũŬ�ŐĞƌŝĐŚƚ�ŝƐ�ŽƉ�ŚĞƚ�ŵŝŶŝŵĂůŝƐĞƌĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ƌŝƐŝĐŽ͛Ɛ�
en dat u om deze reden strengere productie parameters heeft gesteld en beheersmaatregelen  
Wij hebben nog een vijftal aandachtspunten. Wij verzoeken u om deze verder uit te zoeken, voordat een 
definitief instemmingsbesluit wordt genomen dan wel in het instemmingsbesluit als 
beheersmaatregelen aan Duijvestein worden voorgeschreven dan wel op een andere wijze worden 
verholpen. Het merendeel van de punten zien we ook terug bij het eerdere advies van de provincie 
(Omgevingsdienst Haaglanden): 
1. Cumulatief seismisch risico: In uw beoordeling gaat u niet in op het cumulatieve seismische risico 

van de aardwarmteputten van Duijvestein en Ammerlaan. In het advies van de Provincie (ODH) was 
dit wel opgenomen. Wij willen hier graag duidelijkheid over.   

2. Monitoring kortsluiting lagen: Alhoewel aardwarmte door Duijvestein niet wordt gewonnen dichtbij 
een drinkwateronttrekkings/beschermingsgebied bestaat de mogelijkheid van kortsluiting langs de 
aardwarmteleiding, waardoor er verontreiniging kan plaats vinden van het grondwater in de 
verschillende watervoerende pakketten. Graag zien wij ĞĞŶ�ďĞŽŽƌĚĞůŝŶŐ�ŝŶ�ǁĞůŬĞ�ŵĂƚĞ�ĚĞǌĞ�ƌŝƐŝĐŽ͛s 
kunnen optreden en hoe zij te monitoren zijn.   

3. Lokaal ƐƉĞĐŝĨŝĞŬĞ�ĞǀĂůƵĂƚŝĞ�ǀĂŶ�ƐĞŝƐŵŝĐ�ƌŝƐŝĐŽ͛Ɛ�;^,�Ϳ: Kŵ�ƐĞŝƐŵŝƐĐŚĞ�ƌŝƐŝĐŽ͛Ɛ�ŐŽĞĚ�ƚĞ�ŬƵŶŶĞŶ�
uitsluiten en daarmee de productie parameters goed te kunnen bepalen zien wij graag dat een 
locatie specifieke SHA  wordt uitgevoerd. Hiermee kunnen enerzijds de zorgen van bewoners beter 
worden weggenomen en anderzijds kan beter worden bepaald welk vermogen aan de bodem veilig 
en verantwoord onttrokken kan worden. Een precieze kijk hierop is in het belang van de 
energietransitie. 

4. Communicatie: We missen in de communicatie duidelijke, begrijpelijke en betrouwbare informatie 
oǀĞƌ�ĚĞ�ƌŝƐŝĐŽ͛Ɛ�ďŝũ�ĂĂƌĚǁĂƌŵƚĞǁŝŶŶŝŶŐ�ǀŽŽƌ�ďĞǁŽŶĞƌƐ�ĞŶ�ďĞĚƌŝũǀĞŶ͘�Voor hen moet duidelijk zijn 
ǁĂƚ�ĐŽŶĐƌĞĞƚ�ĚĞ�ƌŝƐŝĐŽ͛Ɛ�ǀŽŽƌ�ŵĞŶƐ͕�ĚŝĞƌ�ĞŶ�ŵŝůŝĞƵ�ďĞƚĞŬĞŶĞŶ͘�/Ŷ�ŽŶƚǁĞƌƉ�ŝŶƐƚĞŵŵŝŶŐƐďĞƐůƵŝƚ�ǁŽƌĚƚ�
primair de aardwarmteproducent aangewezen om te communiceren. We zijn van mening dat ook 
EZK een rol heeft om in de informatiebehoefte middels verschillende media te voorzien. Hiermee 
wordt het draagvlak voor aardwarmte in onze gemeente behouden. De gemeente wil graag met u 
op dit punt samenwerken.  

5. Verhalen van schade: Als schade optreedt door aardwarmtewinning moet deze schade ook zonder 
ellenlange procedure te verhalen zijn op de aardwarmteproducent. Als de Technische Commissie 
Bodembeweging tot het oordeel komt dat er een oorzakelijk verband is, zien wij graag dat de 
Rijksoverheid de taak op zich neemt om deze kosten namens de beschadigde te verhalen. 
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u vragen hebben over onze 
zienswijze dan kunt u contact opnemen met dhr. Peter Bell 0646981667. Wij willen graag onze 
zienswijze toelichten. 
 
 
Hoogachtend, 
Het college van Pijnacker-Nootdorp,  

 
 

drs. J.P.R. Woudstra 
secretaris 

mw. F. Ravestein 
burgemeester 
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adres Oranjeplein 1, 2641 EZ Pijnacker 
post Postbus 1, 2640 AA Pijnacker 

telefoon 14 015 
e-mail info@pijnacker-nootdorp.nl 

internet www.pijnacker-nootdorp.nl 

 

 
Ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat, Inspraakpunt winningsplan Pijnacker-Nootdorp IV 
Postbus 111, 9200 AC Drachten 
 

 

Hooggeachte Minister van Economische Zaken en Klimaat, geachte heer Blok, 
  
U heeft op 17 december jl. uw ontwerp instemmingsbesluit voor het winningsplan Pijnacker-Nootdorp 
IV (Ammerlaan) voor zienswijzen gepubliceerd. Graag willen wij onze zienswijze inbrengen. In het 
voortraject hebben wij, in het kader van artikel 34 van de Mijnbouwwet, op 27 mei 2021 een advies 
uitgebracht op het voorliggende winningsplan.  
  
Ontwerp Instemmingsbesluit Winningsplan IV Ammerlaan 
U heeft op basis van de uitgebrachte adviezen het winningsplan beoordeeld en bent tot een ontwerp 
besluit gekomen. Hierbij heeft u gekeken naar a. planmatig beheer, b. bodemdaling, c. bodemtrilling en 
natuur en milieu. Hierbij bent u tot de conclusie gekomen dat Ammerlaan veilig en verantwoord 
aardwarmte kan winnen, mits zij binnen de productieparameters (minimale injectie temperatuur 20, 
maximaal debiet van 360 m3/uur en maximale injectiedruk van 39,3 bar) blijven en een tweetal 
beheersmaatregelen uitvoeren. De beheersmaatregelen zijn:  
a.  Het uitvoeren van Well Integrity Management System (WIMS) met jaarlijkse rapportageverplichting 

om de put integriteit te controleren. 
b.  Een Seismisch Respons Protocol (SRP) waarin wordt aangegeven hoe er wordt gereageerd in hxet 

ŐĞǀĂů�ǀĂŶ�ƐĞŝƐŵŝĐŝƚĞŝƚ͘��Ğ�ƌŝƐŝĐŽ͛Ɛ�ǌŝũŶ�ůĂĂŐ�ĞŶ�ďĞŚĞĞƌƐďĂĂƌ͘� 
  
Afwegingskader gemeente 
In de onlangs door de gemeenteraad vastgestelde Omgevingsvisie en het Energietransitieplan 
(transitievisie Warmte) wordt aardwarmte gezien als een belangrijke duurzame bron voor de 
warmtetransitie binnen onze gemeente. De benutting van aardwarmte moet wel verantwoord en veilig 
zijn. Centraal staan de begrippen hernieuwbaar-, omkeerbaar- ĞŶ�ďĞŚĞĞƌƐďĂĂƌŚĞŝĚ�ǀĂŶ�ƌŝƐŝĐŽ͛Ɛ͘�sŽŽƌ�ĂůůĞ�
drie de begrippen geldt dat wij streven naar een zo hoog mogelijk niveau. Wij willen geen 
onaanvaardbare gevolgen voor natuur en milieu, de aanwezige bebouwing, de veiligheid van de 
omwonenden, gebruik van grondwater in het kader van de drinkwaterwinning en planmatig beheer van 
aardwarmtewinning. Voor de warmtetransitie is draagvlak bij bewoners en glastuinbouwers nodig. 
Schade aan gebouwen en kassen met risico op letsel van bewoners en werknemers is ongewenst. 
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Zienswijze gemeente  
tŝũ�ǌŝũŶ�ǀĞƌŚĞƵŐĚ�ĚĂƚ�ŚĞƚ�ĂĂƌĚǁĂƌŵƚĞďĞůĞŝĚ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ZŝũŬ�ŐĞƌŝĐŚƚ�ŝƐ�ŽƉ�ŚĞƚ�ŵŝŶŝŵĂůŝƐĞƌĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ƌŝƐŝĐŽ͛Ɛ�
en dat u om deze reden strengere productie parameters en beheersmaatregelen heeft gesteld. 
Wij hebben nog een zestal aandachtspunten. Wij verzoeken u om deze verder uit te zoeken, voordat 
een definitief instemmingsbesluit wordt genomen dan wel in het instemmingsbesluit als 
beheersmaatregelen aan Ammerlaan worden voorgeschreven dan wel op een andere wijze worden 
verholpen. Het merendeel van de punten zien wij ook terug bij het eerdere advies van de provincie 
(Omgevingsdienst Haaglanden): 
1. Cumulatief seismisch risico: In uw beoordeling gaat u niet in op het cumulatieve seismische risico 

van de aardwarmteputten van Duijvestein en Ammerlaan. In het advies van de Provincie (ODH) was 
dit wel opgenomen. Wij willen hier graag duidelijkheid over.   

2. Monitoring kortsluiting lagen: Alhoewel aardwarmte door Ammerlaan niet gewonnen wordt 
dichtbij een drinkwateronttrekkings/beschermingsgebied bestaat de mogelijkheid van kortsluiting 
langs de aardwarmteleiding, waardoor er verontreiniging kan plaatsvinden van het grondwater in 
de verschillende watervoerende pakketten. Graag zien wij een beoordeling in welke mate deze 
ƌŝƐŝĐŽ͛Ɛ�ŬƵŶŶĞŶ�ŽƉƚƌĞĚĞŶ�ĞŶ�ŚŽĞ�ǌŝũ�ƚĞ�ŵŽŶŝƚŽƌĞŶ�ǌŝũŶ͘�� 

3. Lokaal specifieke evaluatie van seismic ƌŝƐŝĐŽ͛Ɛ�;^,�Ϳ: Kŵ�ƐĞŝƐŵŝƐĐŚĞ�ƌŝƐŝĐŽ͛Ɛ�ŐŽĞĚ�ƚĞ�ŬƵŶŶĞŶ�
uitsluiten en daarmee de productie parameters goed te kunnen bepalen zien wij graag dat een 
locatie specifieke SHA  wordt uitgevoerd. Hiermee kunnen enerzijds de zorgen van bewoners beter 
worden weggenomen en anderzijds kan beter worden bepaald welk vermogen aan de bodem veilig 
en verantwoord onttrokken kan worden. Een precieze kijk hierop is in het belang van de 
energietransitie.  

4. Communicatie: Wij missen in de communicatie duidelijke, begrijpelijke en betrouwbare informatie 
ŽǀĞƌ�ĚĞ�ƌŝƐŝĐŽ͛Ɛ�ďŝũ�ĂĂƌĚǁĂƌŵƚĞǁŝŶŶŝŶŐ voor bewoners en bedrijven. Voor hen moet duidelijk zijn 
ǁĂƚ�ĐŽŶĐƌĞĞƚ�ĚĞ�ƌŝƐŝĐŽ͛Ɛ�ǀŽŽƌ�ŵĞŶƐ͕�ĚŝĞƌ�ĞŶ�ŵŝůŝĞƵ�ďĞƚĞŬĞŶĞŶ͘�/Ŷ�het ontwerp instemmingsbesluit 
wordt primair de aardwarmteproducent aangewezen om te communiceren. Wij zijn van mening dat 
ook EZK een rol heeft om in de informatiebehoefte middels verschillende media te voorzien. 
Hiermee wordt het draagvlak voor aardwarmte in onze gemeente behouden. De gemeente wil 
graag met u op dit punt samenwerken.  

5. Bewaking verlaten putten en side tracks: Ammerlaan heeft in 2018 een nieuwe aardwarmteboring 
uitgevoerd. De oude productie- en injectieputten (PNA GT 01 en 02) worden momenteel niet meer 
gebruikt. Wij delen het advies van de provincie dat deze putten en de mislukte side tracks bewaakt 
moeten worden, zodat in de nabije en de verre toekomst geen nadelige gevolgen in de diepe 
ondergrond optreden. Wij verzoeken u hierover nadere eisen te stellen in het winningsplan en het 
op te nemen in het WIMS protocol. 

6. Verhalen van schade: Als schade optreedt door aardwarmtewinning moet deze schade ook zonder 
ellenlange procedure te verhalen zijn op de aardwarmteproducent. Als de Technische Commissie 
Bodembeweging tot het oordeel komt dat er een oorzakelijk verband is, zien wij graag dat de 
Rijksoverheid de taak op zich neemt om deze kosten namens de beschadigde te verhalen. 
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u vragen hebben over onze 
zienswijze dan kunt u contact opnemen met dhr. Peter Bell 0646981667. Wij willen graag onze 
zienswijze toelichten. 
 
Hoogachtend, 
Het college van Pijnacker-Nootdorp,  

 
 

drs. J.P.R. Woudstra 
secretaris 

mw. F. Ravestein 
burgemeester 

 
 
 
 
  


