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Onderwerp Grondwaterwet; toezending ontwerpbesluit

Behandelingsnummer WERV2008-03

Het Grootslag B.V.
De heer R. de Haan
Postbus 15
1689 ZG ZWAAG

Directie

Behandeld door Drs. P.H.M. Huits Telefoon 0235143087
E-mail grondwater@noord-holland.nl

Geachte heer De Haan/

Uw kenmerk

Bezoekadres

Houtplein 33

Haarlem

Postadres

Postbus 3007

2001 DA Haarlem

Tel (023) 514 3143

Fax (023) 514 3030

VERZONDEN 23 JULl 2009

U heeft een vergunning aangevraagd als bedoeld in artikel 3 van de
Grondwaterwet ten behoeve van energieopslag/ hemelwateropslag en
gietwaterwinning voor de glastuinbouw.

Wij hebben een ontwerpbesluit opgesteld dat wij u hierbij zenden samen met de
kennisgeving waarmee het ontwerpbesluit bekend wardt gemaakt.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Drs. P.H.M. Huits van de Unit

vergunningen Eodem.

Hoogachtend/
Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland;

(/j~\ ')
,. j{V/'1 ------..

pr~v' i~e~ecr~taris
f 1/

I
Deze beslissing is namens gedeputeerde staten genomen door het lid van het
college dar met clit onderwerp is belast.

Internet: \Nww.noord-holJcllld.111
E-mail: posL@noord-hoJhlnd.nl
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Datum Ons kenmerl( 2009-38024
e
alia

Onderwerp Grondwaterwet; ontwerpbesluit inzake aanvraag vergunning
behandelingsnummer 0883, 0884 en 0885

Bezoekadres
+

Houtplein 33

Haarlem

Postadres

Postbus 3007

2001 DA Haarlem

Tei (023) 514 3143

Fax (023) 514 3030

AfdeJing Subsidies, Handhaving en Vergunningen Bljlage(n) _

onttrE~kk:en van

a.ll~L."=' Lozingenbesluit INet
efreE;idu van de gietwaterproductie

Telefoon 0235143087

U heeft ons voor de Iocatie Het Grootslag in d,~ig)::J1112eitt.erl

Wervershoof gevraagd een vergunning als lziei::!.oE:ld

Grondwaterwet te verlenen voor het injfiltxe;~gIl>V,an

grondwater ten behoeve van:
de productie van gietwater;
ondergrondse hemE:IV\laten)p~31\a:gI·~

ondergrondse enerj2;le'u!=)sL:jcg.

Tevens heeft u ons ge·vrclaggt1ti,,:(oJ:Jrri1"e.e11Qint)rr~1;£irlg

bodembescherming vC:lor/11t~t

(brijn).

Geachte heer ,

Behandeld door Drs. P.H.M. Huits
E-mail huitsp@noord-holland.nl

ontv;m~7en op 26 oktober 2008 en geregistreerd onder

documenten:
Uw aanvragen
nummer LUUh-b:j(5o! ,E;~rl, "'''-0 LL"" ,

aanbiedingsbrief;
anvr;'la~~tclrril'[rliefver];;1Jn:njngt.b.v. gietwaterwinning;

aaJ~fC}f]jTuti8Jrcveu;u1111jihgt.b.v. hemelwateropslag;

aanvT-a,;[gj'orl'l'l1(tUer ven2;uITning t.b.v. ondergrondse energieopsIag;

ilmnvraElgfoTlTIllli'21' Qntl112ffing t.b.v. lozing brijn.

R;:lPfJo:t'taige Grondwateronttrekking voor klimaat en

Grootslag (Hoofdrapport)
Ra,DIJOJ:tage Grondwateronttrekking voor klimaat en

giE~,~7ater't'()IJJ~~ienil1ghet Grootslag (Figuren en Bijlagen).

Internet: www.noorci-holland.nl
E-m8il: post@noorci-hollanci.nl
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BESLUIT

Ons kenmerk 2009-38024

Wij verlenen Bet Grootslag B.V. te Zwaag een vergunning als bedoeld in artikel
14 en 14a van de Grondwaterwet:

voor het onttrekken van grondwater op een diepte van 45
beneden het maaiveld ten behoeve van de productie een
hoeveelheid van 1.150 per um j 855.600 m 3 per 1-Y)'~~\Y1r!--OYi--""'_1y£;, •.y;~JY

jaar;
vom het infiltreren en onttrekken van hemE,!Vlla[:er,<ten-[Jeil(H"Ve
gietwatervoorziening op een diepte van 45 tot

maaiveld tot een hoeveelheid van 575 m3
f-"L_'/"',"'--'-j

respectievelijk 1.150.000 m3 per jaar;
vom het onttrekken en herinfiltreren vaJ;r;gtQl1d1Na't~.r

tot 250 meter beneden het maaiveld l-or,"h,,'hi,Zni'n Yf:111-01::td-en~rc;n~r§e

energieopslag tot een hoeveelheid v'QJn".il,i.lJVV

maand en 141.000.000 per jaar.

De vergunning geldt vom onbe'p/i;:J,ldle

Lo;;:;m:gerlbesluIt Wet
diepte van 45 tot 75 meter

'V/J-,)rr1 3 per um j 427.800 m 3 per

De ontheffing geldt vUIJr"'hlElClr.

ODlthetfJn;g zijn de hiema volgende voorschriften

!nternet ww'vv. f;oord-ho\l8nd .nl
~~:-nldjl posUgnoord-hoIJand.r:!
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VOORSCHRIFTEN

ALGEMEEN

dient de vergunninghouder ons

1) Het Grootslag B.V. kan de vergunning in delenf tot het

vergunning gestelde hoeveelheden, doorleiden aan de mC;!;f'!>IQ..Jl1eJce
binnen het glastuinbouwgebied Het Grootslag.

2) Individuele onttrekkingen worden ons voor in)2;et)Fttjkni5l.1rr1.~,\d(Jor

Grootslag B.V. gemeld met een door ons vastg~e9.K¢lCr~<c.e~~lsi:fq~t!etorJnl1li(~1

Grondwater. Het registratieformulier moet vq1iedl:e;·'2~l]llliJJ.::~g.ElY:Utldef1~vE)0rzlE:n

van de vereiste bijlagen.

3) Ter controle op de grc)nc!wilte:rstiu1clell,; gesttigl1'§l,Q:gte11.i)(iec.

grondwaterkwaliteit en de gr()nldVlirat1grt~rrlpE:rcftQl·@llxe:aHse(~Jt·;en

Grootslag B.V. een meetnet cm1fo~PJ1

104 tim 106 van het MER

4) Een verslag van de mlenn~~J.1·~t.+<:\Q"1:l.¥b;C:,~\alenf'F!..':l'BJ!<:b)in de maand januarij

aan ons te worden meetnet of de
frequentie van meten P:el'lpeft

5) Bij verandering

hiervan birlnE~n(9lt'dagen

Internet \/-/\-";\1'/. i:ocr"d-hoI18nd.nl
[-men post@nocrd-ho!Jaiid.n!
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BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN TEN AANZIEN VAN EEN

ONDERGRONDSE HEMELWA'TERJ:H:\HG.l.Nl; OF EEN

zo sne1 mogelijk

volledig is benut; wordt

opvangvo,!c)f2ci\2J.1Inlg welke wordt gevoed
)DJ2d()elde opvangvoorziening.

3) Het opgevangen heme1water DelJ.OI~I(1

gebruikt.

4)

2) Indien het hemelwater niet afkomstig is van

voorschrift n wordt het hemelwater opge'l;cirlge:i'l'

waarvan de inhoud tenminste 5 m 3 per h;iJ\?'12Jb)ppe~r;y].akD2IQP,1a.Jl;:rS>1J

dagelijkse toediening van gietwater; 0:p;§l'ersctl\2.i;<:tJ~xq:ijk'.30

teeltoppervlak bij niet dagelijkse tOE~etJ,e1)lDg U::llYO-1Ah'AT::lt"r

1) Het te infiltreren hemelwater is afkomstig van een kas:

a) die zodanig is gebouwd; dat condenswater niet in

hemelwaterafvoersysteem kan geraken;

b) waarin geen bestrijdingsmiddelen worden tOE::gE:PSI1'1tQt;

c) waarin uitsluitend biologische teelt wordt tOE~gt:Opa:sK.

5) AIleen water v~rktegenrrn~tnrrn VQIC'lI:$cJ::unIt 1) en 4) mag worden
ge'infiltreerd. '. ".

6) De ge'innitr~ergee;;Siltfroi~l~E>nhoeveelhedenmoeten minimaal maandelijks
"",.~'" ._---~"--~ ..,~--.:_-' -.' ,', "- ,'" , .,,' "-. ", ... ", -'.,"'-,

worden gemete11(::n bijgeJroude.nln een overzichtelijk register.
'-~"--"~'-"':-"" ", ''-'"

7) V~ige'infili:reerde,en ;hthol,<ken hoeveelheden conform voorschrift 6) moeten

jba\J~lijks in deinCla110 janu~ri aan ons worden opgegeven.
\\ . ""-, \,

8) H~tgr;'ndwater utt ¢e onttrekkingsbronnen van de regenwateropslag moet

eens per.~3~a:["v{s.rdenonderzocht op (restanten van) de gebruikte

bestrijdingsliiiadelen. Een verslag van het onderzoek moet ons binnen een

macmd na het opstellen ervan worden toegestuurd.

internet W'vVIN. noord-hoHa nd. nJ
E-mail post@nocrd-hoiiimd.nl
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BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN TEN AANZIEN EEN
ONDERGRONDSE ENERGIEOPSLAG

rr...r,nr~"<h7atE::r.lvu.g i::ll.!t;"p flj\:;rmisC1it: YEO{Elncier:m9;en ondergaanr
gemiddeld per maand

(koude bron) mag zijn.

4)

Bet boren van de bronnen en de afwerking van de boorgaten 1J1()~ten

uitgevoerd volgens het VKB-Protoco12006 mechanisch

3) De inrichting moet zodanig worden llif'aoun,,,...d

door middel van corrosiebestendige wcun:ltE':"Wis'S'i:daars W~?r~lt"f~esc1t@i£l@n van
het water in het kascircuit. Tevens moet ~¢Jrt§ysteE~ft:t."aaln\-ve~c,i~;?Z;Jtj:rr;cl

waarschuwt bij lekkage van water uit
uitsluitend is gevuld met leidiI1g1NateJ'1f!geten d@W,~1;nCltEwi:Ss~da,ars

worden gecontroleerd op le1:kag~.. p()or 1ief-$'vsteeJj:l"_!a(tltqggrorld\'\Taj:er~~llcle

a£ te persen ter hoogte van de wclrrlilt~~W'i§,$eIElBts.

Al het onttrokken water moet weer in hetzelfde w,lte:rvoereJrrctepaJ<]@t
worden teruggebracht, met uitzondering van het gn::J.l'r\:t'W,1tE,r
onttrokken voor het onderhoud van de IJl'JlLUHCl","

5) Een individuele i,nj'ic.l1.ting cli~~nj~li:..J:le]rgE~tiE;ch in evenwicht te zijn; de totale
hoeveelheid de laatste 5 jaar dient gelijk te
zijn aan de totale kou over die periode met een

een periode van 10 jaar mag de

6) van de bron£ilters Dl.ogen geen chemicalien worden
rh'::1r'\lCl()r schriftelijk toestemming hebben verleend.

7) geretomneerc1e en de gespuide hoeveelheden
grondwater worden uitgevoerd met een meetinrichting die de
verpompte waterhoeveelheden en de toegevoegde warmte en koude (ilT)
tijdens de verschillende bedrijfstoestanden separaat registreert. De gemeten
hoeveeIheden en de toegevoegde/onttrokken thermische energie dienen per
maand in een overzichtelijk register te 'worden bijgehouden.

Internet vlf'vvw,noord-holland.nl
E-nlail post@!noord-hoi!and,nl
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8) De in voorschrift 7) genoemde meetinrichting moet zo zijn aangebracht dat er

geen water buiten de meetinrichting om kan worden afgetapt of ingebracht.

De meetinrichting en het aitappunt moeten in een deugdelijke staat worden

gehouden.

9) Het register van voorschrift 7) dient bij de inrichting s>on-nnb'71"n op

verzoek aan de controlerend al1l.btenaar van de provml::ie-Noczrcil2'ttQIJaJld ter

inzage gegeven worden. Indien de gegevens elE~ktrol)if'J:tl.JA;rOl·dE~n

geregistreerd kan worden volstaan met het verlE;n~}1T;vaFL,-t'953'.galngtr>t·.hDP

elektronische systeem.

10) Per periode van viji jaar moet ons scllnJrtelJj$ "'71","",' Dr> ge·r.at'PC;Jxbeel:a<I:,}V(~rde

per seizoen opgeslagen hoeveelheden enc?Xg\(;

evenwicht conform voorschrift 5).

11) Wij kunnenj indien daar aaJl1elQ]lpg

alsmede de te onderzoeken para]rrl€(t¢:r$d?ij13te,Jl~n.

12) De onttrokken en gej[nt:iltre~l;ctehO'$y(~elt\e(:ierl·C(2111QJ;JJ.l

jaarlijksj in de maand jaI;l'4al-Y-Ji.. a,aill>Qhs;V\{OI''den tc)eg;ez,on1del.l.

InterniSt WV-N!.l1oucl-hollancl.nl
E-rn2il posl!'fYncord-ho!land.nl
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STOPZETTEN/BEEINDIGING GRONDWATERONTTREKKING

1) Voorafgaande aan een mogelijke beeindiging van een onttrekking en

infiltratie moet een evaluatie van de gevolgen voor de de

bodem door het retourneren plaatsvinden; gevolgd door eelttd.C!1).l11lQtl:ge

aanpak van de beeindiging; waarvan het opheffen van d~<gE~pl!=kleri'®.aidE:li~;e

gevolgen onderdeel uitmaakt. Alvorens de onttrekking
beeindigd worden; moet door gedeputeerde staten
goedgekeurd worden. De bronnen mogen zonder gq,et:!g'~~1<:<:1vrdn"~l"'l<n,lP,"""

gesloten of verwijderd worden.

2) Beeindiging van de onttrekking moet; binln~h>j ~~f"'-.u

schriftelijk worden gemeld bij het c;Pl·\Ti,~p.rjll~lt::;'ub1;~gJleS, ffai:ti:iha,vtYllg

Vergunningen van de provincie N()orqs;I:i(i11~I.h(i>q9i:'irini(jd.t;1van?biizE'vo1ezd

formulier.

3) Wanneer de winmiddelen buiten g·(::I)XPqK.yv(~t(jlenge~;teJ.p;djerlende filters op

een deugdelijke wijze te indien aanwezig,
de afsluitende lagen een vergelijkbaar

materiaal.

4) on)tqzfr~ieil(",in,bn:uk op de bij het
grc)nciwatE~rbleh(:~r;'bl:;,tr()kl<:el1p@'I"1rlgen door het gebruik van deze

vergunning; aanvullende maatregelen
voorschrijven; wE~lket(:tE;tondm()et~e.nWc)rden opgevolgd.

Internet www.noord-holland.nl
E-mail post@noord-hol!and.nl
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VOORSCHRIFTEN TEN AANZIEN VAN HET LOZEN VAN BRIJN

Definities

1) In deze beschikldng wordt verstaan onder "het bevoegde g9~9;;?;<

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

Lazing

2) De te lozen vloeistof mag uitsluitend bestaan ml/lJ.rl1lJ.,(1c,t opts:taclt
ontzouting van ter plaatse onttrokken gr(Xl(jVY0tE~r

3) Lozing dient plaats te vinden op een diE;pfepinrlen<h~;ta,anl~S;~eV·J3l1·;tr;iie(:t

waarop het natuurlijke chlOl·ld,eg(2h;ilb~·?gtote,.rot'2:e:l1ll<::'-lE
chloridegehalte van het te lozen

Meting en controle

4) Bhmen een maand na het v~;rJt:Jl}eil,;yalt,P.eontl1E;j:tlrtg (nulmeting) en
vervolgens eemnaal het te lozen brijn te
worden bemonsterd zoals genoemd in
Bijlage 2 van dit be.c;:lu;rf:-

,~

Stopzettinglbeein~~i1"lg van de Wl~rl1.g!
-,'-"'"

5) Na de defirtitie-v~.1:J~.eindigi-Qgvan dient het grondwater te worden
bemonst~rGt?p_9~diRp.t~wa~1·cl.elozing plaatsvond. Het grondwater dient te
worden bemoh~te!d"erlgeanaJys~erdop de parameters zoals genoemd in

BijlaK~;~.J~hclitbe~luit.
, / '--.- ' ~ '" . "'.,

/ / -'-- '~. -""-""" "'.., /-'-,

6) rblin voorscl~rHt5)\genoemdebemonstering en analyses dienen door een
srEIZ1AB erkencl'l.aboratorium te worden uitgevoerd. De
onder~'dBl<;sresultaiehdienen onverwijld aan ons te worden toegestuurcl.

, '. . .,,~~ <

7) WanneeraeDron:~en/lozingsput buiten gebruik worden gesteld; dienen deze
op clf'ugdelijke wijze te worden gedicht; waarbij tenminste; indien aanwezig;
de afsluitende lagen worden hersteld door bentoniet of materiaal van

vergelijkbare kwaliteit.

Internet vvw'N.noord-holland.nl
E-nioi! post@nocrd-holiand.1l1
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8) Indien vanwege de lazing verontreinigende stoffen op of in de bodem
dreigen te gerakenr of zijn geraakt, anders dan ten gevolge van een ongewoon
vaorval als bedoeld in artikel 30 van de bodembescherming dient de
ontheffinghouder:
a) dit onverwijld aan on8 te melden;
b) a1 het nodige te ondernem.en om verdere ver0l1treirlig;inF;'t~vOdrJ<Qlne:n;
c) de aard r ernst en omvang van de verontreiniging te belpajl~11X0uH<s

door ons goed te keuren wijze;
d) de opgetreden verontreiniging ongedaan te mcrKE:h~cQy¢p~~enkoniE;Ug

door ons geste1de wijze en binnen de door 0;l1'$i21~j;'I.?;eW(~;z;~~ntE::rIJnIjlt1;

e) het verontreinigde grandwater op een mjlMs:ullY}~i~11iE;Gljl_;QJsttII}t'W'(')(3j~p:e

wijze te verwijderen en af te voeren
10katie;

f) een en ander dient te geschieden van
ons.

9) Bij het doorspoelen van de 10zing;sRllit-(~'?n wt;j'h,m1ttJ~ekk{X1I~§1Put

zander onze toestemming ge:3'J:f:cherrl~\,~14i~~ilpYi7·¢)tq_~n

10) U bent verplicht aan de 9-D;l!it,~n;lreQV,qg-l::\~J hcncrnc,crrlo gezag die met de
contro1e op de belastr aIle medewerking te
verlenen bij het koste100s het nodige
hu1ppersonee1 ter beschikking te stellen en deze
midde1en cr.... " ..,c'P·':tp!lcli:H~;ell

heituitvlJeI;en van werken ingevo1ge de
peJc~30ne(::l en personee1 van derden, die

zii:rit1ij)1et uiTvoleren:\,.,an werken ingevo1ge de ontheffingr op de
110CJ~teWc)rjjt:;nge~3t~jl~ van de ter zake ge1dende voorschriften en verstrekt

afs'Ghrffi;en van de desbetreffende bij1agen bij deze
t9E~kclh1t3ti~~ebeschikkingen van de coordinator aan die

beJnf-v.i,?JcplicJlt()v~~reenko-mstigde ontheffing uit te voeren werken op eigen
ondE'rll0U,c1E~n te onzen genaegen.

Internet www.noord-holland.nl
E-mail post@noord-holland.nl
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13) In geval uw bedrijf zijn rechtspersoonlijkheid verliestl zijn de

rechtverkrijgenden verplicht binnen een maand ons hiervan in kennis te
stellen. In dat geval kunnen wij een ternlijn bepalenl waarbinnen de

rechtverkrijgenden te kennen 1I1Oeten geven op wiens naam dE:Plltl-lettmg
dient te worden gesteld.

14) Na het intrekken of het verstrijken van de geldlgl1elcisciuilr V'qfl q~i"Q;ntl1el:nrlg

of het voltooien van werken ten behoeve waarvan d~.:q:rlthlettill,g'i~VerJieend

blijft u en blijven de rechtverkrijgenden ge;houden/9\Z1.tl.~E;.VCQlge

opgelegde verplichtingen na te leven.

15) U bent verplicht aIle maatregelen te nejmen)i.'€;,r!
bevoegde gezagl dan weI derdenl telW;EivCilg,[:\v'an
ontheffing schade Jijden.

16) Indien de activiteit de beh.O)2Yf(v,v'aarv,m de
ontheffing is verleend niet meer "it"rrlf?lut,:'-e:)'C/M,=>nl rb'rl'"ut:>!i,,:rrw'rlt opgeheven

dient dit aan ons te worden g.e:the:ld.

!niefnet'vvv\/w.noord-hoi!8nd.nl
E-mail post@nool.d-hoi!and.nl
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Het Grootslag in de gemeenten Andijk en Wervershoof is een projectlocatie voor
grootschalige glastuinbouw. Binnen een oppervlak van 370 230

hectare kas gerealiseerd. koeling en verwarming van de K?l8;3{;I1j J1E:"1;

van hemelwater en het winnen van gietwater zal gebruik W()J!(+E:l1,.j2;ern8.ql"t

de ondergrond.

Om de kassen op een duurzame wijze te kunnen koel«(tl..ell<v.i~t'ii\{arnlen

niet afhankelijk te zijn van steeds schaarser en dum:gfE:tY'!'Q]rd(;i1(~~?afljgas

voorzien in de mogelijke toepassing van onde:rgr91;ld:3e ~e;Q.lerJ;·~¢ctRsI~tgilq1.}KEJtJde

en warmteopslag (KWO). In de zo:mermlaano,ewyvt,J:'den
er een optimale temperatuur heerst voor l1et ..g¢t'l:3~lcie Q:·ewas.
warmte wordt overgedragen op gr,ondV\Ja~;f;;t/dEtt.\TE:t"Z91gt;ns

wordt terug gebracht. In de winter w()rcli;)rl¢t.wcm:fle~·~·'3.~r"",nrl'[AT"'tP'r'HTPPl'

opgepompt om de kassen te verw'art1't~~n

Voor de gietwatervoorziening hemelwater dat

op de kas valt. Om meer oppel~~l,c(~l;t'r;'f:~.te.;:~u:m1I:;':rJ.Z[i2srl.lSerE::nzal de
bovengrondse opslag regenwater wordt
daarom in de bodem kan jaaroverstijgend water
worden gebufferd en beperkt.

Omdat de nelers:la~~rv)@'\{ee:lhI21d~U'~V"""~~n\.t} VOl(lOE~nOie is om in de
gietwaterbehoeHe te met grondwater nodig. Het
beschikbare middel van omgekeerde osmose

gH3tvvatex'1<vvatlt(31t. Het residu van de zuivering
boderrL·l:)lt betreft de helft van het onttrokken water.

itF<mt~ikJl<elini~.Daardoor kan nog niet worden bepaald
gn)n(:1yv'ati2rt)e~loettevoor individuele bedrijven is. WeI is duidelijk

Qn:\::tE~Tg:ronclseeneTgieopslag per bedrijf een m.e.r.-
worden. Om een integrale afweging van aIle (mogelijke)

gTondvvaterQlllHl:eB:l<'ilJ.:2;en te kunnen maken en uit oogpunt van eHicientie is
gekozen voor e;(e~ni~;e2:arnenHikeaanpak door Het Grootslag B.Y. Op deze manieI

j Ondel'grondse Hemelwater Berging

2 Reverse Osmose: een procede waarbij het gronclwater door een membraam wordt
geperst dat makkelijker watermoleculen doorlaat dan grotere moleculen van bijvombeeld
zout en ijzer

Internet \/HJw.noord-holland.nl
E-mail post@nooi'd-holiand.ill
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kan worden gezocht naar een optimaal gebruik van het beschikbare grondwater
en een minimum aan nadelige effecten.

Voor een algehele toepassing van energieopslag in het gebied
zal jaarlijks maximaaI141.000.000 m 3 grondwater moeten w()rdl~tV\lj8:n!0)Xlr:)t.

Deze hoeveelheid is berekend op extreme wE;erso:mE:taJl.diglle,G~?:rl»p:tfE:n~3e';wintEors

en hete zomers. Gemiddeld bedraagt de hoeveelheid te ve:rpc:liYip¢n h,c";-"~CT'

100.000.000 m 3 per jaar. In de behoefte aan gietwater kan;VIT01,den vO'Qri?l¢n
een totaal aan hemelwaterberging van 1.150.000 m3 en,!~f\:rtvttlJ.~·!Jd

grondwateronttrekking van maximaa12.162.000
1.150.000 m3 brijn geloosd.

De infiltratie van water en/of het onttrek.ke:n),Ti3.l't.gr011cFw.alter Hi)i~hrl+':'irvl,<=>t

milieueHectrapportage, bijlage onderdeel ~)~)ri(i$.~'l't?,,£(ge:tiberr~Q.

plichtig in gevallen waarin de activiteit ti~;tre~kinF(h~ej·t'Q'P

3.000.000 m3 of meer per jaar. Bij de ::l::llnv'r::l~,d\ii"

gevoegd van IF Technology d.d. 14 Ok·totler2JUUt;jk'emneJlKS~!5lLl£..~JI '-~L/

Ten behoeve van de mllleuettegt{j.PPQI'talge een startnotitie
opgesteld (Arnhel1l 5 de,cernbDlgeJTl'~~?IQ)(O~7;''l>:~jl,i'i1(~~~,1/15~ Door ons is
kennisgeving gedaan vaJl;de:~;taJrtnotitIe Weekblad, edities De
Streek en Koggenland Op.i::'.tJi<:n~{"(:::mIJer2007. na advies van de
Commissie MER, richtlijnen voor de milieueffectrapportage
vastgesteld en op toegezonden.

afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
Wet milieubeheer (Wm) zijn van toepassing.

Gr'on'dvvaiterverOJ'c!E:mn£ Noord-Holland (Gwv) van toepassing.

Pr'Jvinc:iaJ,iC', FlaJlOJogisc:he Com.missie is gehoord (artike19 Gwv) omdat het
onUr:2klong betreft die meer zal bedragen dan 3.000.000 m3 per jam.

<pIvr OPl\1ERKINGEN PPC>

Inlemet www.noord-holl3llcl.nl
E-:I1ail post@iioord-hoIl8Ild,nl
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De aanvraag/ het MER en het ontwerpbesluit zijn op <PM> bel<9f1}:1~~).;n.a'(,\1<t

<PM> en hebben gedurende zes weken voor een ieder ter m;;;:0ti;E;~~le~;eI1,

Tevens hebben afschriften van ontwerpbesluit verz()fli:ieh<;:tZirh

De Commissie voor de Milieueffectrapportage;

Burgemeester en wethouders van Andijk;
Burgemeester en wethouders van WI?T\!eI'sh.Q(':I[;
Hoogheemraadschap Hollands NC1on:iel:kyv'Ei)'tiei';

De Milieufederatie Noord-Holland;
De Land- en Tuinbouworganisatie

Voor vragen kunt contact opnemen
telefoonnummer 023 514 3087

OVERWEGINGEN:

Nedel'larld is het belangrijk
ziin/'talN(')s~;ie.le<IQrcln(1stotJ:enLe. aardgas, Koude- en

blE~dt/e(s:D"J.Yl0g.el]l]1<heiUi()r(l>ck<;,energievoorziening van de
dU1J;r:z;ElJme wijze te realiseren. Koude- en

va~;tgE~le!2;d in het Waterplan 2006 - 2010,

reductie van de C02-uitstoot in

verg(~liJ~<lrlg<l)1EteE.:;n reJlel'le:n'tiei:ilbenlatiet met WKK. Bij toepassing van KWO
voor de grondwaterpompen en de

lJi12-Ullt'St<JOt wordt bepaald door de wijze waarop de

Door het inzetten van duurzaam
geprodu(:(?erde.~~lejl(b'it:lteitis op den duur alsnog een extra reductie van de C02-

Wij vinden het van groot belang voor de glastuinbouw/ gezien de eindigheid van

de voorraden fossiele brandsToffen/ met name aardgas/ en gezien de verwachte

prijsstijgingen voor fossiele brandstoffen/ dat kan worden gezocht nam
alternatieve methoden voor de klimaatregeling van de kassen, Bovenclien achten

wij het van belang het verbruik van fossiele brandstoffen terug te dringen/ OfDelat

1(Jten:'~~t V'/\''/V,/, n()ord-hoi!:J.nd.nl
:~-rn.:-:I P')stC@iloord-iio!lc:nd.n!
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ieder verbruik van fossiele brandstoffen Ieidt tot een toename van de C02 in de

atmosfeer. Wij denken dat KWO hiervoor een duurzame oplossing kan bieden.

thE:J::11:~isc:he ett~~¢t!3JJ,db]iitenhet gebied
Qr, ,anciere'e)J.eJrg1(20'j:)slclgen in de

n\2~>fV.l.'R"\~ilter controle op de gevolgen van
de..stJTl2;110C)gten en de

C".~VH~' hefprojectg1ebied worden gemonitord.

In het MER is voor verschillende alternatieven oYj.9c5=rZC)c:I:)ll \&r;iil,~-QE,) g~rv<=)fg!~J'r>van

de energieopsiag en de overige gn)nldV\Tatef(miJ:t~~kf(ij.1gen

voidoende informatie voor een beoordeling v'.3Jt1t>dle aan~:r':la~,;. _'_",,",:-.

bronnenconfiguratie volgens het voorkelW'$JitetQ§tt§L:\i1l.01:dt deene).')~ieopsla.g

zodanig over het gebied verdeeid dat VO:lqC)el},ae CEtfCjat,:1Je,lt
beschikbaar is terwiji de hvdn)lcI2J:3ctLC

beperkt bIijven en geen belemmering v;oJp:n1eu•.

omgeving. Bovendien bIijkt de ll}l){iE;SlIlg< :an hEnit~I~v:a1ler,bel:gi:t1g, de
gietwaterwinning en het goed mogelijk.

Omdat het gaat om grote glastuinbouwbedrijven zijn enorme ho,eveel11E:dE:n

grondwater nodig en wordt een groot beslag geIegd op de be:3Cl;(i!"lbq)'e

ondergrondse mimte. Door voor het gehele gebied een 111;:lste,tJCjJ$n
kan die beschikbare mimte en 11et beschikbare grondwater

worden verdeeid over de verschillende functies zonder n,,;,-hnlr onaan~Tq':l':r\1b(3.re

gevolgen heeft voor de omgeving.

Het voornemen Ieidt ni(2tj:bt<011a(:ln'va;:lf(:lb;3:r~h,-,y\~.LhCHvoor de natuur of de
Iandbouw in de on1,,(:vi11,,'V;:111

Ter evaluatie van dt:;-<t¢ml1aJcnE~s

de grcmd,w2lter'onttIE:kl<jn~,;e[l

2. voorkomen ais bedoeld in de bij het

behorende bijlage III, of deze stoffen daarin

voorkomen met een - wat betreft de sto££en van Iijst I van het

Lozingenbesluit Wbb - zodanige geringe toxiciteit, persistentie en

(bio)accumulatie, of - wat betreft de stoffen van Iijst II van het

Lozingenbesluit - zodanig geringe schadelijke werking dat ook op de lange

termijn geen gevaar voor verontreiniging van de bodem bestaat.

LiN-10f-.0 u",n',!'1c'1' Lozingenbesluit Wbb kan ontheffing slechts worden

vel:1CE:na indienWs'J'clt aallgetO,Olld dat:

1. kan plaats vinden op de riolering of op een

internet www.noord-holland.nl
E-mail post@iloord-holland.nl
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vergelijkbaar zoutgehalte.

Leidraad

L'>~'-''''L,'-''' water aanwezige
9lh>rtaitu:re':JL:q hpr..,;J;rK)ll rhA7;lh>r voor.

ad 2.
De subjectieve normstelling ten aanzien van de 110iedlarllglTE:'IGL
is in de toelichting op het Lozingenbesluit Wbb ge()bj,e,ctiveeJ,'(l,
onder andere de Leidraad bodembescherming. In(:Hg'i'f

streefwaarde wordt overschreden is volgens de t9l;:~llchtrl'\j?;11(;;jlc\i'j~tti~:rt(2)+.'\fi'ln

ontheffing veeial niet meer mogelijk. Slechts
water conform de IBe-criteria (isolerent beJhE;j2r$~n

waarborgen gegeven moeten worden dat
verspreiding van verontreinigende stc)ff(~n·Ra.noptre(lei!l..::
afgeven van een ontheffing.

ad 1.
Gelet op de hoeveelheid te lozen brijn behoort aansluiting op de riolering niet tot
de mogelijkhedenr omdat de riolering niet voldoende capaciteit op
het oppervlaktewater is niet gevvenst vanwege de hoge concentpz,JiE:i:;

Van de onderzochte parameters d7;~l'rl+ rlp~"i+h'AtrAT';:~'Rt'rlp

bodembescherming niet overt,ctlr~I1E3.l).;

stoffen komen ter plaatste

Het brijn wordt geilnfjll~r~E31'd"ri·e,,,,,,

Wij merken het opgesteide elektrisch
vermogen de Ollithetf:m.g{):n~::lerdI2elmlrn:Clcdd van een vergunning ingevolge de
Wet gezag voor de ontheffing liggen
bij bUJ'gemeesber~m "vv'ettioudeI·S.

Dit is een ontwerpbesluit. Een ieder kan schriftelijk of mondeling hun
zienswijzen op het ontwerpbesluit kenbaar maken. Hiertoe ligt het
ont'Nerpbesluit gedllrende een periode van zes weken ter inzage. Vom
informatie over de plaats van terinzagelegging en de termijn waarbinnen kan

5
o
o
/'

:r-;"ternet livvv'/!.noofej-hcJiJc::nd.nl
E-rn8:iJ post@ncord-hoiland.nl
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worden gereageerd wordt verwezen naar de kennisgeving waarmee dit
ontwerpbesluit is gepubliceerd. Zienswijzen kunnen worden ingediend bij
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland! Directie SHY! Unit vergunningen
bodemt postbus 30072001 DA Haarlem.

Naast deze vergunning zijn voor de voorgeno111en werken
andere toestemmingen (vergunningen) van Rijkt provinciet gen.iE~~rlt~.()t

waterschap nodig (bijvoorbeeld: vergunning Wet milieuf!;i3-Jcl:($<;:rt verj?;t<1D11ipLg
Verontreiniging Oppervlaktewaterent vergunning Orrl;gi;(Jl1G!jl.ng:,enwE~tbl1.tll~ftjnlg

lozingenbesluit Wet bodembeschermingt ka'pverl~UlJ:tiiDfs){1)O~3~~t)

bouwvergunning (Woningwet) of ontheffing m~~<;;\zolge'Gi~.W~tE~t~:11~l:pE;lgj;{;lrr

Voordat u ll1et de onttrekking en infiltratie
toestemmingen vereist zijn. Is dit het gevat (V"h\,11p,nt

werkzaamheden overleg te plegen met de)):E~tr(:'ttl$Jiiqg.A:')\2!VGi.egde

bestuursorganen.

Internet W\\rvv.1iGord-ho!land,n!
E-mail post@ncord-hoilciild.nl
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UITGANGSPUNTEN VOOR BEOORDEUNG

Eerste watervoerend
akket

Deklaag

Eerste scheidende laag

\3~ohydrologiscje

indeling

2" watervoerend
pakket

Derde watervoerend
pakket

Vierde matig
watervoerend pakket

Appelscha,
Stamproy,
Peize/Waalre

Maassluis

Fijn tot matig grof

Klei plaatselijk met veen
zandlaaen

Lithologie

Klei en leem,

Matig grof Lc",Q/.-U, lI-lel

pakketplaat~21iil(tJ,~

zand

26 -32

0-13

13 - 26

32-75

75 - 260

Op basis van boorbeschrijvingen uit het archie£ van
(DINO-Ioket)1 de Grondwaterkaart van Nederlandl 9"P~r,piTif=m,c; mi>.hE?t H.egJlOnaaJ
Geohydrologisch Informatie Systeem (REGIS)I de Gt;oh;;r'ch'(jl<>gi:s,ODLE;ncqa,,,,c-_
IJsselmeergebiedl de Kwel- en Infiltratiekaart van Y'\Je)Gl)'d-J:iolfal'ld:,en
onderzoek naar de sanering van gasbronnen
richtlijnen voor het MER een gf()n(::lVlirab?rrnol;;teJ-'QJ5g,(~sJI?lcll:;l},gekali15Jceefd.
bodemopbouw is schematisch wE~eI'gegeve;r(it'1>Jabel

locatie Het Grootslag ligt tussen 1/2 en

De milieueffecten van de grondwateronttrekkingen worden vc,ornamE~liik

bepaald door de bodemopbouw1 de plaatsing van de bronnen in
vlak en de diepte van de filters. Daarbij is de bodemopbouw

de altematieven gevormd door de verschillende brl::mcoJt1:[:igljfatieS.

1V1bl~~,ZI]li de "Dunl (';t:,,~ van de activiteit voor het milieu onderzocht voor 3

e:per~~le,opslalg (AI tim A3) en 3 aJternatieven voor de

Diepte (m
-maaiveld)

gietwatervoorziening (Bl tim B3):

De mate waarin het ondiepe grondwater wordt bernvloed door onttrekkingen en
infiltraties in diepere pakketten wordt bepaald door de aanwezigheid van
scheidende lagen. De eerste scheidende laag is in het hele gebied aanwezig, de
tweede scheidende laag ontbreekt grotendeels.

internet www.noorcJ-hollancJ.nl
E-mail posl@noorcJ-hollancJ.nl
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m()gE~liik LJ1I/CU'ol"U" te zetten

lTIC)gell1k te maken

afstroming,
("-I'·'V)'~r' bedrijf zowel

kave]g'l~e.h'iei~kunnenworden geplaatst.

cornptoinis valJCiG,altern;3.tlE~vE:n1 en 2 door de koude en

l-Jlcld.l:~el]. Dit levert een zo hoog

be'p~jrkte/1"lyclra'lo~~lscheeffecten.

kwaliteit rr,·,n:n'rl~.,o."·"r,l;"no",,,,1

bebouwing en infrastructuur;

archeologische waarden;

andere grondwateranttrekkingen;

((jcc.ali:erll.atJelFge-b::lt~·eE~nsituatie waarbij warmte wordt geleverd

.L'.L,-,,"c,,_<.ul.J!<.a.LtiLe'3iiiE:,gl~bJr1)iJs}J.. lClLU'-l van aardgas. Voor het opvangen

van het aantal draaiuren van de WKK worden korte

evJmJueEccl gasgestookte piekketels.

In alternatief 1 is gezocht naar een beperking van de lwdrol(;:)J';I$c11e ett~tt(-§n

een configuratie waarbij warme en koude brannen at\!\Tl~3sE:I5iJQgi;gE3plaatst:"W;O.t,Ci<;n

op net voldoende afstand am geen onaanvaardbare th~:;rrrl+$(J11e v:~r1liE:zE:n

veroorzaken. Het vergroten van de stijghoogte bij

deels gecompenseerd door daling bij de koude UL 'Jll<, '''''',L'F hef'g'e1wens'te-;:tBl1ta]/

putten binnen het gebied te kunnen plaatsen is 7'-,-,,~-~'

warme en twee koude bronnen bij elkaar te .uX·I.;LCLIJ

Energieopslag:

Voor het leveren van de maximale capaciteit (18.600 m 3/uur) zijn 62 warme en 62

koude brannen nodig, uitgaande van 300 m 3 per uur per bran. De filters worden

afgesteld in het derde watervoerend pakket op een diepte van 120

beneden het maaiveld.

mV'lG,E:Qen op de volgende aspecten beoordeeld:

Alternatief 2 streeft naar een beperking van de·th~rrni~;ch,~.v.§Xliez,.el).:

brannen van eenzelfde type (warm of ''''''''11'''1.7''

en de afstand tussen warme en "vuyy bro:hl}'~J'l

worden de verliezen van de op,ge,$lcl)?;E3:h·;war'Q').te C""'~'--"'-'

geleiding en interferentie bepeJ;J';:10;,,'v oorwac:i:rg~\is

koude als warme bronnen bipfJ.1;en

warme putten afvvisse.j'etld

mogelijk thermisch re11d'2r:rietlt

3 \AJarmtekrachtkoppeling: de installatie levert elektriciteit t.b.v. verlichting van de kas of
aan het net en warmte aan de l<as

Internet www.noord-holland.nl
E-mail post@noord-holland.n1
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(minder schone)
sprake van

reI'erentiesittlflfie jaarlijks
procent.

'EfrC)Cerlt (ca.

infiltratie tot een

IJCLl"""'~' waaruit wordt onttrokken
dc)bX(W(2r1~ingin andere bodemlagen is

W':E'rsfa;:tn:l;-Y,RB'JJle scheldE:ncie lagen en het doorlaatvermogen

Energieverbuik en COz-emissies
Toepassing van energieopslag kan ten op'zi~~tH:E;

een besparing op het verbruik van primaire en'€3y\?ie nnl;"'~i;~Y8.Yl

Hiermee wordt een reductie van de C()2~llit.st{?otge'l:j.a'3.1d
83.000 ton). Daarbij is de elektr·iciteij;$;proclijq;iti¢i(.lCfpr:~g(?

beschouwing gelaten. Wordt de b,e~,PCltmg

elektriciteitsproductie elders

besparing op COz-uitstoot.

Grondwaterstanden en...~QndvlTa~gr:S~.~onlingen
Onttrekking leidt tot

verhoging. De veralldE~riil}?;:i$llE

dan wei waarin ,"",,,vH- g;ell1tirtrj::E;J:c

afhankelijk
van de w'lterV()er·encte.pElRl«ettell. .

bodem- en grondwaterverontreinigingen;

natuurwaarden;
Iandbouw;

interactie grondwateronttrekkingen binnen Het Grootslag;

gevolgen ondergronds ruimtegebruik.

De gevolgen per altematief voor de energieopslag en
gietwatervoorziening (RO en OHB) zijn in het MER eeJ,st.al2j()!'lci~·'!;liikb<erE,kend
en daama in combinatie. Vervolgens is een gevoelig.rleids,anah7sE,{-Uit)2:ev'oE~rd

door te varieren met de weerstandswaarden. Wij beSDJreR:en

waarvoor vergunning wordt aangevraagd.

De ve:randerin]2;e:r:
tabel LI.';.\C!<Jl

grQDctvv:ajeerstcll1cien en de stijghoogten zijn gegeven in
zomE:re]T<wint~?r.:E;itllaiie.De veranderingen voor aIleen de

enen:;leOPslalg betr'efJ'eri\eE,h stijging nabij de infiltratiebronnen en een claling

Bodemlaag Zomer Winter

Deklaag 0,04 0,04

Eerste watervoerend akket 0,32 0,32

Tweede watervoerend pakket 1,13 1,13

Derde watervoerend akket 3,46 3,46

Tabel 2: verandering grondwaterstanden en stijghoogten in meters bij het voorkeursalternatief

Internet WW\N.noord-holiand.nl
E-lI1sll post@noord-holland.nl
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WinterZomerBodemlaag

Deklaa 0,04 0,03
Eerste 0,38 0,35

Tweede 1,32 1,27
Derde watervoerend n,,':I<pj--.. 3,69 3,63

De combinatie van <:'.1'.(\.'-...1 Ievert een verandering van de
grondwaterstanden en s;tlj?itlO()gte:p. '-J+-'•. f--"JUJlV weergegeven in tabel 4.

Tabel 3: verandering grondwaterstanden en stijgJ100:e;ten ;"',""'O+n-,·c aJs-Q-ev.)h!
Derde watervoerend pakket
Tweede watervoerend akket

Eerste watervoerend akket

Deklaag

Bodemlaag

Ook de ondergrondse hemelwaterberging (OBB) en de giE;~c'ltl2rV\TinnjJ}g(~{(

veroorzaken een verandering van de
weergegeven in tabe13.

Bet gebied waarbinnen de grondwaterstanden/stijghoogten significant
veranderen (0/05 meter in de deklaag en 0/10 meter in de andere watervoerende
pakketten) strekt zich uit tot maximaal 4.200 meter in het tweede en derde
watervoerend pakket en tot 3.800 meter in het eerste w'3.tervoere]t14'PiJ;J>J<e~y

gerekend vaned de rand van het gIastuinbouwgebied.

De invloedssfeer in het eerste w'3.te~:t:.v?Dereltq-p.~fKl(E::1~'i$_1,1 in de zomer en
300 meter in de winter, In het ee:rs{12eh>twE~ea.e,V\TaTer~1()E;rendpakket is dat

respectievelijk 2.300 en 1.300 H~-<:LE1'~

Tabel 4: ve.J,andering gr()n(lw.at~rst,al1(:len en stijghoogten in meters voor KWO, RO en OHB samen

de .CCID1ibirlaJie van KWO/ OBB en RO de invloedssferen VOOI

Bodemlaag Zomer Winter

In
de Z0111er-

Deklaaa

Eerste watervoerend pakket 4.000 3.400

Tweede watervoerend pakket 5.500 5.000

Derde watervoerend akket 5.500 5.000

Tabel 5: invloedss£eer in meters vana£ de rand van het glastuinbouwgebied als gevolg van KWO,
RO en OHB samen

Internet www.noord-holland.nl
E-mail post@noord-holland.nl
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Door de grondwaterstroming kunnen het Qtigi:;.sl.agI2:R.h~;mehNatel'~n

opgeslagen warmte en kou buiten bereik van d~;Ql'ormE~rkdH(i3npriJAiI~rcH

terugwinning minder rendabeL

Om de betl'ouwbaarheid van de berekeningen te contraleren is een
gevoeligheidsanalyse uitgevoerd waal'bij is gevarieerd met de
weerstandswaarden voor de scheidende lagen. Dit leidt niet tot significante
vel'schillen in de uitkomsten.

gnmolw;:,tel:strorning en gn)TIclw,lfe:rsti:m
Tel' plaatse heerst een kwelsituatie; de kwel vanuit het eerste=v\Tal:ervoeJ'i"Il(i
pakket naar de deklaag bedraagt ongeveer 0/8 mi1lirnel:er/·p§Jr_~d''lg?de kw'e]Xl::io{)!
de eerste scheidende laag is 0/35 millimeter per dag. Ee,ptQe:l1aJne >;,(cm

naar de deklaag heeft gevolgen voor de w(~terhluishQutJ·ii1:g-;("r.l11Q'E)trm~~-~r-:yv:qt5;1:)

worden afgevoerd. De invloed van het vo,orkelun;<j.li:q;.Ft}e:tltief OR·q~~0i{l.a:r1iikge2

kwelhoeveelheid is een vermindering van m''l.xilrt't,ai;tl

De harizontale grl::mdV\raten;tr()rrlirig<i1;i'l~etg~qJE~d'fgjtif:l,apl1etwestzuidwesten/ in
het eerste watervoerend per jaar in het
tweede en derde 4 meter per jaar. De
grondwaterstroming hemelwater- en
energieopslag.

gebied een toe- of afname van
",.',,-;;':,.,-1+ veroorzaakt. Voar het

del?erre;ver'lS gepre~3erlteierd in tabel 3. Onttrekking en
e'rl~rj?;ie,otis-l-(i,*:WjSJ?.EHenper seizoen De invloed op de

grc)nciwaterstfQ'lIliJlg i~;<d}laYijO()r (deels) tegengesteld. In de tabel is daarom
Bet Grootslag aangegeven waarbinnen de

gront..t~lrateI·stJrOlJ.1inggrater dan 1 meter per jaar is.

de a;;iil~;;e~;e\Ten In'vtcleclsste,:;r zijn aIleen enkele gas- en
berej2;e]1irlgE;b.:t·orlnE~nactieLDe veranderingen in de grondwatel'stroming hebben
geen nadelige "e-'\!O!2'E:l1 voor deze onttl'ekkingen.

Bodemlaag Zomer Winter Tota,d (netto)

Eerste watervoerend pakket 500 700 -

Tweede watervoerend pakket 2.200 2.400 700

Derde watervoerend pakket 3.000 3.000 800

Tabel 6: invloeclssfeer gronclwaterstroming (verandering >1,0 meter) bij het voorkeursaIternatief

internet www.noord-holland.nl
E-mail post@noord-holiand.nl
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van het opperv1aktewater is in de
t\dntE~r (neers1agoverschot). A1s gevo1g

af en in de winter iets toe. Netto

De inv10ed van zoute
ZOlTIer (n(~er'sl(igtekort

Kwaliteit grond- en oppervlaktewater
Ten gevo1ge Vdll de energieops1ag treedt er een menging op van het grondwater
in het derde watervoerend pakket. De zoutgraclient die nu is 2.500

a3.000 mg/l op een diepte van 60 meter tot naar verwachting
diepte van 250 meter) za1 daardoor "01·{+'l.Tiin~'n

Omdat het in de praktijk niet mogelijk za1
terug te winnen, 1eidt de OHB tot een ve;r;icleting
tweede watervoerend pakket. Het ""C,"WI.<

geloosd in het derde water'Voerend J3gk'Jq~t olp,eerr'CW~bte'D:let

zoutgehalte dan het brijn. De
grondwater in het derde wate'x'yoerend paJK.KE~t

Met de OHB wordt hemelwater in de bodem gebracht dat afl(Qlllstig r;".<'Vdlld

glasopperv1ak van de kassen. Dit water kan (residuen

bevatten. De ge1dt in het bijzonder voor water (first H~<"L'I'''~' bll\n~:erSlclg

droge periode afstroomt. Vo1gens het Bes1uit G1astl.l~JribiSti:W)fuG!et)d:Ut-~r9t{5;r)2,JJi~ri

worden opgevangen en gescheiden worden ge:hot;l4¢1~'.vcmhe[t3chlQn,e
regenwater. Het te infiltreren water moet W()rcief}igezlui,l@xd
zwevende bestandde1en.

De temperatuur li:;'ttvvTeecl.e;/-dE:rd~.~}yvaiitterVl)el~en,dpakket 100pt met de diepte
op van meter beneden maaive1d tot 1315 DC op 250 meter.
Als n-o'uhlrf ,,~"~. d~' enlergiE~Or)$Jag·n<:erntde temperatuur van het grondwater en

het wanne t>rOnnen toe tot maximaal 28 DC en rond de koude
is niet zodanig dat chemische

en mj;cfiJbiologisc:J'le proQ2$s:en significant worden be"invloed.

BelJOlHVin2: en nTj~ra~;t1'11ct1,lur

De inv10ed van de onttrekkingen op de grondwaterstanden is maximaa1 0;08

rneter. Die is beperkt in vergelijking nwt de natuurlijke schommelingen van de
gl'ondwaterstanden. De gronclwateronttrekkingen zullen niet leiden tot
gronclwateroverlast/ of het clroog vallen van houten paalfuncleringen.

internet w\ivvI,noord-hol\snd.nl
E-mail post@noord~hoIl8nd.n!
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nd

Volgens het MER is de zetting in de deklaag maximaal 6{3 millimeter en de totale
zetting 15{6 millimeter en het verhang 1:30000000 Om schade aan constructies en
infrastruetuur kan optreden bij een totale zetting van meer dan 150 millimeter en
een zettingverhang groter dan 1:3000 Er bestaat derhalve geen risic>Ze\f()Ql°s,c:hade
aan gebouwen en infrastruetuuL

het gebied van Het Grootslag geldt volgens de lll(ilq;~t;H=¥s)l<oaaJ:

Areheologisehe Waarden een middelhoge tot hoge VeJryl,~0tltirlg>~env,erl'3.g1ng
van de grondwaterstand kan leiden tot een UprQ11plrip 'trfIJT~f.3.~:\v:.,a~fil'ICn\~QJQ,gi§\~1ie

waarden die bestaan uit organisch materiaal. '-J.i1l4'<;tv""c,verajti.G!i3rJ.'):l,.~;eil4j:an

grondwaterstanden gering zijn is de kans op veFi1E?S
klein.

Andere grondwateronttrekldngen
Binnen de invloedssfeer van het
aanwezig. Nagegaan is welke ln1Jln,pr!, 11et\(9,(;ltl1E)1~1§ii•.tlee:tt
plaatse van deze onttrekkingen.
Geerling 4 te Bovenkarspel is
winter 19 em hogeL Voor y(Q6d:V*b,orzi~rifJ~gt~@rl,'pI211()e\Te

vuurwerkopslag te Al1d:iik;"}f'>,G!8lt)"<:;speetievelijk
verhoging en bij de em2J;~V:\C)pSlag;Ncfl)

verhoging van 5 cm
beperkte toename van de"stijgl10()gi:e nlacLJ).t:QjZolllttrekJkllllg

infiltratie iets ll"'}<;;,JlJ.!j''-C.L.

inrichtingen.

tJIrmen;'C:OE)E'projieGtjlociHie Li"Fl'h'<:-X'. grc)nclw'3.tervE)roJt1tr,einigiJt1gE:n bekend.

de 111:3E)JrSE~ncie kWE:l,s:ltuatJle is verspreiding van eventuele
bodE~Irlver():ntJr~inii:;irlgE:n!naarhet eerste watervoerend pakket of diepere Iagen
niet Wi)aI'schijnlljR:-Urn(li}t de kwelstroom bij het voorkeursalternatief nauwelijks
verandert niet tot een verticale een verspreiding van
bodemverontreinigingen.

De horizontale grondwaterstroming in de deklaag en in het eerste watervoerend

pakket verandert maximaall meter per jaar. Een extra verplaatsing van
verontreinigingen in dit vlak is eveneens niet te verwaehten.

Internet'vv'vv'vv.ncord-ho!!and.nl
E-m2i1 post@noorci-hoI18nd.nl
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di3feJ'hlperalulU aanDe energieopslag leidt niet tot mE,etbaJ'e\;J'el'Ein,deri~lge~n

het maaiveld. De thermische effecl:eB :zijn d.a.\ilt()Jln':t1i~~I''\can lYllcr!·t',Ori

natuurwaarden.

De veranderingen van de grondwaterstand en de k,ATP'lflf,ll/

dat geen nadelige gevolgen voor de na'lullr\ll1a2Ird~1},ili>,r=

worden. Ook voor de verder weg gelegen natulJil:'j2;~t)ieden,

natuurgebieden aanwezige beschermde sOlorj;~n.···~.md<;v~t?JQd"eringe41}iet

significant.

een verzilting van het grand-en

Gezien de geringe
vantletycl.orne:rriE'Il op de kwel en de huidige kwaliteit van het

el~gE~etl"$f).rcll~evan negatieve of positieve effecten.

De kweldruk in het natuurgebied De Weelen bedraagt 0,2

voornemen leidt tot een afname van de kwel met ongevE~9'f'12-Ql1111.1netE,r

tot meetbare verancleringen van de temperatuur aan
V·Cll'- L/C U',el:1T,i$('i)e e£feeten zijn daaram niet van invloed op de

Natuurwaarden
Direct ten zuiden van de projectlocatie ligt het natuurgebied De Weelen. De
maximale verandering van het freatisch peil als gevolg van het voornemen

betreft volgens het MER een daling van 2 em in de zomer en een st}jgil1lg

em in de winter.

Landbouw
Vernatting of verdroging KBJ1<eveJ8.,eE,nS
landbouwgewassen.
tussen 1,5 en 2 meter l2Jeni3den
grondwaterstanden hebbeJj4,laI'OP geI2l1'$W~n+nc,an;te

Interactie gxondwateronttrelddngen binnen Grootslag
Tn her MEl~ is nagegaan 'welke invloecl de KWO heeft op de gietwaterwinning

door middel van RO en GBB. Door de grate hoeveelheden die worden verpompt

bij de WKO kan het in de bodem opgeslagen hemelwater worden verplaatst
waardoor menging ontstaat rnet het oorspl'ODkelijke grondwater en waardoor het

gei'n£i1treerde vvater buiten het bereik van de bronnen raakt. Onl deze invloed te

ir:lr:::IT,:t \/F,"iw.C::;O(j·!icliand.nl
E-i-naii pOsl@n()orcJ-hollc>ld.nJ
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beperken is er voor gekozen de KWO zo diep mogelijk in het derde
watervoerend pakket te plaatsen.

Het
de'g~l(:t\I\T.Cit.!2rliNil:mjlngin de buurt

Energieopslag en gietwaterwinning
Door het verschil in zomer- en wintl2rciet)ie.t{Y~1;'i)0:rz21<;lk:f~L~ene:rglEt91Pslag
een stroming omhoog bij de koude bronnen ",r,",,,,"'.,,, s1cromtl)?;'e)[nl,c(ag

warme bronnen. Dit kan leiden tot een V(:;pZJllqng
gietwaterwinning waardoor het rell.q12mlenlt~r.®PE;t~~~S-:{'-proces"verrrlindert

verdient daarom de voorkeur de P'1'Qni'tEl(l
van de warme bronnen te plila~5ell.

Energieopslag en hemelwaterberging
De relatief grote hoeveelheden grondwater die worden verp<)rrmt v()or
energieopslag kunnen een negatieve invloed hebben
hemelwateropslag doordat een dee1van ge'infiltreerde
weggedrukt tot buiten het bereH< van de bronnen. Bij
wordt de netto verplaatsing het tweede ,/vilterV()el'el1dpi\l<:i<ei:'Pf2;r
berekend op 9 meter bij een grondwaterstroming
als negatief beoordeeld.

Ondergronds Tu:imte12;ebrWi!«
Het voornemen legt
met nalne wat betrett.Jh~1:"gf2bl

grondwater onttrokken
nadelige de on:tt't"{:~I<kin~;en

alternatief 'AT " '" ,'hr)-r<:rt

binnen Het '-J-lV~'LOJ'c('"~

bei,Ja:Q;'OlP de ondergrondse ruimte in het gebied
:9:rorld\/Vater Andere initiatieven waarbij
mc)etenvv()rclenbeoordeeld op mogelijk

Het Grootslag. Het gekozen
1515tl1TIaaIgelbnlik van het beschikbare grondwater
ee:n--!')@.j::ler1511}g:··V211l de invloeden buiten het gebied. De

onjeJrlirlg;;ptTflC1rJr::0 kunr[Bl1 worden doorgezet buiten de projectlocatier De
111C)g<21rll<tll2ciell.',FOC)renergleQP,;;lClg ten behoeve van (nieuwe) woonwijken en

de\prnliggende plaatsen worden niet belemmerd.

Internet Vv'\;v\N.noord-ho!land,nl
E-mail post@noord-hoI18!1j.nl



BIJLAGE 2 hoort bij 2009-38024

Te bemonsteren en analyseren parameters

pH
Egv
HC03
Cl

Na
K
Ca

Mg
NH4
N03
P04T
Fe
Mn
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