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Ten geleide
In de gemeentes Andijk en Wervershoof wordt het glastuinbouwgebied Het Grootslag ont
wikkeld. Het Grootslag is bedoeld voor de vestiging van (grootschalige) glastuinbouwbedrij
Yen.

De glastuinbouwbedrijven in het gebied krijgen de mogelijkheid gebruik Ie maken van
grondwater voor de klimaatvoorziening en de gietwatervoorziening in de kassen. Gezien de
omvang van de voorgenomen onttrekking dient in het kader van de Grondwaterwet een
m.e.r.-procedure Ie worden doorlopen.

In deze Slartnolitie zijn door de initiatiefnemer de basisgegevens van de te ondernemen
activiteit samengevat. In de startnotilie wordt informatie gegeven over het voornemen, ter
vaststelling van de richtlijnen door het bevoegd gezag, op grond van de inspraakreaclies
van hel publiek en de adviezen van de wettelijke adviseurs en de Commissie voor de mili
eueffectrapportage. Hel gaal bij de reaclies en adviezen vooral om de vraag of aanvullende
onderwerpen nader onderzocht dienen te worden.
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1 Inleiding

In de polder Het Grootslag, gelegen in de gemeenten Andijk en Wervershoot, wordt het
glastuinbouwgebied Het Grootslag ontwikkeld. Het Grootslag is bedoeld voor de vestiging
van (grootschalige) glastuinbouwbedrijven. Het Grootslag BV, de ontwikkelaar van het
Grootslag, heeft het voornemen om de klimaatvoorziening in de kassen op een duurzame
wijze in te richten. Doelstelling is een reductie in het verbruik van tossiele brandstoffen te
bewerkstelligen en hiermee een reductie aan de uitstoot van broeikasgassen (C02 en
NO,) te leveren. De overheid stelt onder andere middels het Besluit Glastuinbouw eisen
aan de reductie in energiegebruik en uitstoot van broeikasgassen.

Bij Het Grootslag is men voornemens de duurzame klimaatvoorziening van de kassen te
verzorgen met behulp van de toepassing van ondergrondse energieopslag, ook wei kou
de-/warmteopslag genoemd (KWO). Bij deze techniek wordt gelijktijdig grondwater aan
de bodem onttrokken en in de bodem ge·intiltreerd. Door het onttrokken grondwater at te
koelen danwel op te warmen alvorens het in de bodem te infiltreren wordt energie gele
verd dat wordt ingezet bij de klimaatvoorziening van de kassen.

Voor Het Grootslag is een masterplan opgesteld [Lit. 1]. In dit masterplan zijn de rand
voorwaarden voor energieopslag op Het Grootslag vastgelegd. Het masterplan gaat uit
van de maximale potentie die de ondergrond biedt voor de toepassing van energieop
slag. Glastuinbouwers die zich (in de toekomst) op Het Grootslag vestigen en koude
warmteopslag willen toepassen dienen hun systeemconcept zo te kiezen dat voldaan
wordt aan het masterplan. Het masterplan dient hierbij als basis. Onderlinge uitwisseling
tussen de glastuinbouwers is mogelijk. Bijlage 2 toont een voorbeeld van het bronnen
plan uit het masterplan.

Het onttrekken en intiltreren van grondwater is vergunningplichtig in het kader van de
Grondwaterwet. Omdat voor Het Grootslag per jaar meer dan 3 miljoen m' grondwater
wordt onttrokken en ge'intiltreerd, dient de vergunningaanvraag vergezeld te worden door
een milieueffectrapport (MER).

Naast koude-/warmteopslag zal op Het Grootslag ook voor de gietwatervoorziening ge
bruik worden gemaakt van de ondergrond, namelijk in de vorm van ondergrondse he
melwaterberging (OHB) en grondwateronttrekking in combinatie met zuivering via omge
keerde osmose (RO). Voor de ondergrondse hemelwaterberging en de omgekeerde os
mose wordt per glastuinbouwbedrijt minder dan 1,5 miljoen m' grondwater onttrokken en
ge·infiltreerd. Beide toepassing zijn derhaive niet m.e.r.-plichtig. Omdat ze echter niet los
gezien kunnen worden van de ondergrondse energieopslag, worden beide toepassingen
wei betrokken in de m.e.r.
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2 De voorgenomen activiteit

2.1 Aanleiding en doel

Een methode om de klimaatvoorziening van de kassen te verzorgen is de toepassing van
ondergrondse energieopslag (KWO; ook wei energieopslag genoemd), al dan niet in
combinatie met warmtepompen. Ondergrondse energieopslag biedt de mogelijkheid om
de overschotten aan warmte (vooral in de zomerperiode), ondergronds te bufferen voor
korle of lange termijn. Door de kas (semi)gesloten te houden en met behulp van een
energieopslagsysteem te koelen, kan voorai in de zomerperiode veel warmte worden
ingevangen en opgeslagen. Deze warmte kan vervolgens 's nacht en in het wintersei
zoen worden ingezet. Ais een kas continu gesloten gehouden wordt, dan produceerl de
ze meer warmte dan de kas zelf nodig heeft. Door de juiste keuze van de mate van ge
slotenheid van de kas en/of het aandeel (semi)gesloten kas ten opzichte van het aandeel
niet gesloten kas, kan de hoeveelheid ingevangen warmte goed worden afgestemd op de
warmtevraag en is niet of nauwelijks nog aanvullende warmte nodig. Het aardgasverbruik
kan daarmee aanmerkelijk worden beperkt.

Figuur 2.1: Schematische weergave energieopslag
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2.2 Beschrijving van het project

if65 december 2007

Ligging glastuinbouwgebied Het Grootslag

Een belangrijk voordeel van de toepassing van energieopslag is ook dat (energiezuinige)
koeling mogelijk word!. Hierdoor wordt voorkomen dat de temperatuur in de kas zo ver
oploopt, dat de groei van het gewas wordt belemmerd. Bij deze koeling wordt tegelijker
tijd warmte ingevangen. Het gesloten houden van de kas heeft daarnaast nog andere
voordelen, zoals een beperking van de gietwaterbehoefte (minder vochtverliezen via
geopende ramen), beperking van de CO2 verliezen (via open ramen) en een kleinere
kans op toetreding van ziektekiemen. Figuur 2.1 toont een principeschema van de ener
gieopslag.

Figuur 2.2:
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2.2.1 Energieopslag in de bodem

Figuur 2.2 toont de ligging van Het Grootslag. Het Grootslag heeft een bruto oppervlakte
van 360 ha waarvan 230 ha netto uit glastuinbouw zal bestaan. De overige 130 ha is
bestemd voor onder andere water (bassins & oppervlaktewater), infrastructuur, woningen
en groenvoorzieningen. Het gebied wordt in 4 fasen ontwikkeld.

Aan de (toekomstige) glastuinbouwers op Het Grootslag wordt de mogelijkheid geboden
voor de klimatisering van hun kassen gebruik te maken van de toepassing van onder
grondse energieopslag. Om te waarborgen dat de bodem hiervoor zo optimaal mogelijk
gebruikt kan worden, is een masterplan [Lit. 1Jopgesteld. Bijlage 2 toont een voorbeeld
van het bronnenplan uit het masterplan. In dit masterplan zijn de randvoorwaarden vast
gesteld waarbinnen de (toekomstige) glastuinbouwers hun ondergrondse energieopslag
systemen kunnen ontwikkelen. Op dit moment is niet bekend wat de energievraag van de
(toekomstige) glastuinbouwers zal zijn en op welke manier zij bij het invullen van die
energievraag gebruik zullen maken van een energieopslagsysteem. De glastuinbouwers
zijn hier vrij in, zolang men binnen de randvoorwaarden van het masterplan blijft. Het
masterplan wordt voor de inrichting van de ondergrondse ruimte op het Grootslag ge
bruikt als basis. Onderlinge uitwisseling tussen de tuinders, binnen bepaalde randvoor
waarden, is mogelijk. Elke glastuinbouwbedrijf kan zijn eigen energieopslagsysteem,
ondergrondse hemelwaterberging en omgekeerde osmose systeem realiseren. Om di
verse redenen is niet gekozen voor een collectief energieopslagsysteem waarop aile
glastuinbouwsystemen worden aangesloten. Omdat op dit moment niet bekend is hoe het
glastuinbouwgebied zich in de tijd zal ontwikkelen. Uit gaan van een collectief systeem
betekent dat het systeem overgedimensioneerd moet worden en rekening gehouden
moet worden met een onbekende planning. Tevens wordt op bedrijfsniveau energieba
lans ge~ist. Nog een nadeel van een collectiefsysteem is dat er veel meer leidingwerk
benodigd is dan bij individuele systemen wat een extra kostenpost betekent.

Grondwatersysteem
Een grondwatersysteem bestaat uit een of meerdere warme en koude bronnen waar
grondwater aan kan worden onttrokken en ge"infiltreerd. Tussen de warme en koude
bronnen worden transportleidingen aangelegd, waardoor grondwater van de warme
bronnen naar de koude bronnen kan worden gepompt en omgekeerd. De transportleidin
gen worden door de technische ruimten geleid, waar de warmte of koude in de warmte
wisselaars wordt overgedragen van het grondwatersysteem aan het kassysteem.

Warmtelevering
Voor de verwarming wordt grondwater opgepompt uit de warme bronnen. Dit grondwater
dient als bronwarmte voor de warmtepompen. Deze staan opgesteld in de technische
ruimte van de kas. Afhankelijk van het gekozen energieconcept kan de dekking van de
pieklast verzorgd worden met bijvoorbeeld een ketel. Middels een warmtewisselaar is het
energieopslagsysteem hydraulisch gescheiden van de verschillende kassystemen.

Koudelevering
Door het energieopslagsysteem kan direct koude worden geleverd aan de kas. Vanuit de
koude bronnen van dit systeem wordt koud grondwater opgepompt en via een warmte
wisselaar wordt de koude overgedragen aan het kasdistributiesysteem, waar het gebruikt
wordt voor koeling. Het opgewarmde grondwater wordt vervolgens weer via de warme
bronnen aan de bodem toegevoegd. Tijdens de piek koudevraag is het mogelijk om de
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Het proces voor warmte- en koudelevering is schematisch weergegeven in figuur 2.3.
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Schematische weergave warmte- en koudeleveringFiguur 2.3
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warmtepomp in te zetten als compressie koelmachine (CKM). De condensorwarmte
wordt dan via het grondwatersysteem afgevoerd.

TabeJ 2.1 toont de energetische uitgangspunten voor Het Grootslag. In het masterplan
[Lit. 1] is een onderbouwing van deze uitgangspunten gegeven. De maximaal benodigde
capaciteit van de grondwateronttrekking voor de KWO geraamd op 18.600 m'/h, gemid
deld 100 miljoen m'/jaar en maximaal141 miljoen m'ljaar, u~gaande van 230 hectare
kassen. Een belangrijk uitgangspunt is een sluitende energiebalans. Dit wil zeggen dat
de hoeveelheid warmte die in de bodem wordt gebracht, over een periode van meerdere
jaren gezien, ongeveer gelijk is aan de hoeveelheid koude die in de bodem wordt ge
bracht. Een sluitende energiebalans wordt geeist in het beleid van de provincie Noord
Holland. Daarnaast mag het verschil tussen de hoeveelheid warmte en koude die in de
bodem wordt gebracht niet te groot zijn, omdat daarbij ongewenste onderlinge thermi
sche be'invloeding kan ontstaan.

De exacte energiebehoefle vanuit het energieopslagsysteem is afhankelijk van een groot
aantal factoren. De onlwikkelingen op het gebied van de (semi) gesloten kas staan nog in
de kinderschoenen. Gezien de snelheid van de onlwikkelingen in de techniek en de di
versiteit van de ondememingen in product, teellwijze en bedrijfsvoering is (zeker voor de
langere termijn) een nauwkeurige inschatting van de energiebehoefte nagenoeg onmoge
Iijk.

De gemiddelde temperatuur van het te infiltreren water zal in de winter minimaal 7 'C
bedragen. Voor de gemiddelde infiltratietemperatuur in de zomer wordt rekening gehou
den met een maximaal temperatuurniveau van 28 'C. Het werkelijke temperatuurniveau
zal sterk afhankelijk zijn van de gebruikte technieken en zal minimaal20 'C bedragen. In
het MER zal worden uitgegaan van een gemiddelde infiltratietemperatuur van 28 'C.



Het bronnenplan is ten opzichte van de bodem geoptimaliseerd. Er wordt zoveel mogelijk
warmte geleverd met behulp van het grondwatersysteem. Deze warmte wordt ingezet
voor de klimaatvoorziening van de kassen. Er blijft vanuit het grondwatersysteem gezien
geen restwarmte over.

Tabel2.1
parameter

Samenvatling uitgangspunten energieopslag
winter zomer

maximale waterverplaatsing

gemiddelde waterverplaatsing

maximaal debiet

gemiddelde infiltratietemperatuur

gemiddeld verplaatste hoeveelheid energie

76 miljoen m'

54 miljoen m3

18.600 m'/uur
7 ·C

1.000.000 MWh,

65 miljoen m'

46 miljoen m'

18.600 m'/uur
28 ·C

1.000.000 MWh,

2.2.2 Gietwatervoorziening

Gietwater en suppletiewater van goede kwaliteit is van groot belang voor de glastuin
bouw. Water van hoge kwaliteit (zo weinig mogelijk opgeloste stoffen) kan vaker worden
hergebruikt, zodat minder water geloosd hoeft te worden en het waterverbruik lager ligl.
Regenwater is zeer geschikt om te worden ingezet als gietwater. De behoefte aan giet
Isuppletiewater van voldoende kwaliteit wordt dan ook zo veeI mogelijk ingevuld met het
hemelwater dat op de daken van de kassen vall. Om dit mogelijk te maken is berging van
het hemelwater noodzakelijk.

Binnen Het Grootslag wordt voor de berging van hemelwater gebruik gemaakt van on
dergrondse hemelwaterberging (OHB) en omgekeerde osmose (RO). Het masterplan[LiI.
1] gaat nader op deze twee lechnieken in. Op basis van kentallen is in het masterplan
een inschalting gemaakt van de debielen en walerhoeveelheden die voor beide technie
ken van toepassing van zijn (tabel 2.2).

Tabel2.2 Uilgangspunten gietwatervoorziening
RO OHB

capacileit per hectare kas [m'/uur)

capaciteit hele gebied [m'/uur)

waterverplaatsing per hectare kas [m'/j]

totale waterverplaatsing hele gebied [m'/j]

5

1.150

9.400

2.162.000

2,5

575

5.000

1.150.000
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3 Procedures en besluiten

Deze Startnotitie vormt de eerste stap van de procedure van de milieueffectrapportage
(m.e.r.). Deze wettelijke m.e.r.-regeling is opgezet met als hoofddoel het milieubelang
een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over activiteiten met een mogelijk
belangrijke invloed op het milieu (zie ook www.infomil.nl).

Via het doorlopen van de m.e.r.-procedure worden besluitvormers, wettelijke adviseurs
en andere betrokkenen (insprekers) op systematische en zorgvuldige wijze voorzien van
zo objectief mogelijke informatie over de gevolgen voor het milieu.

Deze informatie wordt gegeven in een milieueffectrapport (MER), dat wordt voorafgegaan
door deze Startnotitie. In zowel de Startnotilie als het MER worden geen besluiten voor
gesteld, maar wordt slechts de milieu-informatie verschaft waardoor de besluitvormers
het milieu op een evenwichtige wijze kunnen meenemen in hun besluitvorming.

Een milieueffectrapportage staat echter niet op zichzelf, het is een hulpmiddel bij de be
sluitvorming van de overheid over de betreffende activiteit. Daarom is een milieueffect
rapportage steeds gekoppeld aan een overheidsbesluit en de procedure die daarvoor
moet worden doorlopen. In dit geval gaat het om het onttrekken (en infiltreren) van
grondwater voor de energieopslag en gietwatervoorziening. Hierdoor is besluitvorming
over een vergunningaanvraag in het kader van de Grondwaterwet van toepassing. Aan
gezien voor de ondergrondse energieopslag meer dan 3 miljoen m3 grondwater per jaar
verplaatst wordt, geldt op basis van het Besluit milieueffectrapportage 1994, Bijlage On
derdeel C, artikeI15.2, voor deze activiteit de m.e.r.-plicht. Bijlage 1 beschrijft de m.e.r.
procedure en geeft de samenhang weer met de procedure voor de vergunning Grondwa
terwet.

3.1 Betrokken partijen

Bij milieueffectrapportages zijn verschillende partijen betrokken, met ieder een eigen
invalshoek. In het geval van de m.e.r. Grondwaterwet Het Grootslag gaat het om de vol
gende partijen:
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3.2 Beleidskader en eerder genomen besluiten

Initiatiefnemers
De initiatiefnemer van de m.e.r.-plichtige activiteit is:

Het Grootslag BV is ontwikkelaar van het glastuinbouwgebied in Het Grootslag. Het
Grootslag BV wenst de toepassing van energieopslag mogelijk te maken voor de glas
tuinbouwbedrijven in het kader van de vernieuwing energiegebruik.

~,&. 1°fP/§
technology
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Provincie Noord-Holland
Dreef 3
Postbus 123
2000 MD Haarlem
Tel. 023 - 514 31 43
Fax 023 - 514 40 40

Insprekers
Insprekers zijn personen of organisaties die op bepaalde momenten in de procedure hun
mening over de gewenste inhoud van het milieueffectrapport en/of over de juistheid en
volledigheid van het opgestelde milieueffectrapport kenbaar maken. Het staat een ieder
vrij als inspreker op te treden.

Bevoegd gezag
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zijn bevoegd om over het voornemen waarvoor
het MER wordt opgesteld (=in het kader van de Grondwaterwet vergunningplichtige acti
viteit) een besluit te nemen en zijn daarmee het bevoegd gezag. De adresgegevens van
de Provincie zijn:

Het Grootslag BV
Boslaan 123
8253 AJ Dronten
Contactpersoon: dhr. R. de Haan

Commissie voor de milieueffectrapportage (Cmer)
De Cmer is een onafhankelijke commissie die per m.e.r.-procedure uit haar leden een
werkgroep samenstelt. Deze werkgroep adviseert het bevoegd gezag op twee momen
ten: eerst over de richtlijnen voor de inhoud van het MER (in het zogenoemde richtlijnen
advies) en later over de volledigheid en jUistheid van het MER (in het zogenoemde toet
singsadvies).

Beleidskader
De volgende beleidsstukken kunnen van invloed zijn op de voorgenomen activiteit en de
besluitvorming:

Grondwaterverordening Noord-Holland 1999 (Provinciaal Blad 1999/31) .
Provinciale Milieuverordening, Provincie Noord-Holland, januari 1996 [Lit. 2].
Stilstaan bij stromen, Waterhuishoudingsplan Provincie Noord-Holland.
Stilstaan bij waterkwaliteit, een achtergrond document over het stelsel van ecologi
sche normdoelstelling behorende bij het tweede waterhuishoudingsplan provincie
Noord-Holland 1998 - 2002 - Provincie Noord-Holland, augustus 1999.



Streekplan Noord-Holland-Noord, Provincie Noord-Holland, 17 februari 2003 [Lit. 3].
Provinciaal Milieubeleidsplan 2002-2006 - Waar een wit is, is een weg [Lit. 4].
ProvinciaIe Ecologische Hoofdstructuur.
Het Provinciaal Milieuprogramma 2003 [Lit. 5].
Het Programma Water 2002.
Europese Richtlijnen (Habitat- en Vogelrichtlijn, Verdrag van Valleta).
Natuurwetten (Natuurbeschermingswet, Flora- en Faunawet, Besluit beschermde
inheemse dier- en plantensoorten).
Waterbeleid 21· eeuw.
Besluit Glastuinbouw.

Besluiten en vergunningen
Gemeente Wervershoof
Bestemmingsplan
Bestemmingsplan Buitengebied, vastgesteld 1993, goedgekeurd 1994, Kroonbesluit
1995

Wijzigingen bestemmingsplan
./ 2· wijziging bestemmingsplan "Buitengebied": 1995
./ 6" wijziging bestemmingsplan "Buitengebied": 1998
./ 7· wijziging bestemmingsplan "Buitengebied": 1998
./ 12· wijziging bestemmingsplan "Buitengebied": 2000

Wijzigingsplannen
./ Wijzigingsplan ex artikel11 WRO (van het) bestemmingsplan Buitengebied, gemeen

te Wervershoof (Glastuinbouwgebied "Het Grootslag" Nieuwe Dijk 27): 2004
./ Wijzigingsplan ex artikel11 WRO (van het) bestemmingsplan Buitengebied (Glas

tuinbouwgebied "Het Grootslag"), van de gemeente Wervershoof: 1998
./ Wijzigingsplan ex artikel 11 WRO (van het) bestemmingsplan Buitengebied, gemeen

te Wervershoof (Glastuinbouwgebied "Het Grootslag" Veenakkers 22): 2004
./ Wijzigingsplan ex artikel 11 WRO (van het) bestemmingsplan Buitengebied, gemeen

te Wervershoof (Glastuinbouwgebied "Het Grootslag" Veenakkers 34): 2007
./ Wijzigingsplan ex artikel 11 WRO (van het) bestemmingsplan Buitengebied, gemeen

te Wervershoof (Glastuinbouwgebied "Het Grootslag" Nieuwe Dijk 23): 2007

Onderzoeken i.h.k. v. Ffora- en faunawet
Van der Goes en Groot, ecologisch onderzoeks- en adviesbureau, "Beschermde flora en
fauna glastuinbouwgebied Het Grootslag te Wervershoof', inventarisatie 2003.

Verfeende bouwvergunningen
Niet beschikbaar
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Gemeente Andijk
Bestemmingsplan
Voor hel Glasluinbouwgebied vigeert het beslemmingsplan Glasluinbouwgebied Hel
Groolslag 2003. Oil beslemmingsplan is voorafgegaan door een MERrapportage en de
wijziging van hel Slreekplan Noord-Holland-Noord (1995)

Vrijstellingen ex artikel19, lid 2 WRO· :
• Seclie K nr: 3909, 3424, 3425, 3426, 3427,1814,1815;
• Seclie K nr: 2022, 2024, 2292, 2293, 2294, 3358;
• Seclie K nr: 3607, 3608, 3609;
• Seclie K nr: 1836, 1837,2032,2033,2034,2152.

De momenleel aanwezige glasluinbouwbedrijven binnen dil gebied zijn als zodanig be
slemd mel de volgens de provinciale regelgevlng voor glasluinbouwbedrijven builen de
concenlraliegebieden geldende maximale 2 ha glasopsland. Voor nieuwvesligingen of
uilbreiding van de beslaande glasluinbouwbedrijven boven de 2 ha zal via een blnnen
planse wijziging de beslemming gewijzigd kunnen worden naar glasluinbouw. Voorwaar
de is dal een exploilatleovereenkomsl wordl aangegaan zodal geparticipeerd wordl in de
infraslruclurele inrichtlng van hel gebled, en in hel bijzonder hel Ambilieus Inrichlingsplan
en de builenplanse compenserende walerberging van 12 ha.

135 december 2007

Wijziging ex art. 11 WRO
• Seclie K nr: 3607, 3608, 3609.
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4 Bestaande milieutoestand

4.1 Bodem en water

4.1.1 Bodemopbouw

Op basis van sonderingen in het gebied, beschrijvingen van boringen die in de omgeving
zijn uilgevoerd, het Grondwaterplan van de provincie Noord-Holland, de Grondwater
kaart, de geohydrologische atlas van het IJsselmeergebied en REGIS is een schemalisa
lie van de bodemopbouw gemaakt (zie tabel 4.1).

Tabel4.1
diepte
[m·mvj*

lithologie

Schematische weergave bodemopbouw
geohydrologische
benaming

doorlatendheid [m'/dj
of weerstand [d]

1.000 m'/d

3.450 d

215 m'/d

1.800 d

8.250 m'/d

vierde matig watervoerend pakket

eerste watervoerende pakket

eerste scheidende laag
tweede en derde watervoerende
pakket

0-13
klei, plaatselijk met veen- en

deklaagzandlagen
fijn tot matig grot zand

klei en leem, deels zandig
grot zand, deels grindhou
dend
fijn tot mallg grot zand en
kleilagen

> 380 klei en fijn zand hydrologische basis

32 - 250

13 - 26

26 - 32

270 - 380

* Het maaiveld bevindt zich op circa 2 m-NAP.

De bovensle meters van het eerste watervoerende pakket bestaan uit relatie! fijn zand. In
het overige deel van het eerste watervoerende pakket is het zand relatie! grot.
In enkele boringen zijn tussen 70 en 80 meter diepte kleilagen aangetroffen. In hoeverre
deze kleilagen slechts lokaal zijn ot een grotere verbreiding hebben, is niet bekend. De
diverse rapporten geven op deze diepte geen regionaal verbreide scheidende laag aan.
In tabel 4.1 zijn de betreffende kleilagen buiten beschouwing gelaten.

4.1.2 Grondwaterstroming

Horizontale stroming
De stijghoogte in het eerste watervoerende pakket en het gecombineerde lweede en
derde watervoerende pakket neemt in westelijke richting at met ongeveer 0,1 m per km.
De grondwaterstroming is daardoor naar het westen gericht. De snelheid van de grond
waterslroming bedraagt in het eerste watervoerende pakket ongeveer 2 meter per jaar en
in het gecombineerde tweede en derde watervoerende pakket ongeveer 4 meter per jaar.
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Verticale stroming
In de polder Het Grootslag en de omringende polders heerst een kwelsitualie (minder
dan 0,25 mmtd) [Lit. 6]. De fluclualies in de kwel als gevolg van hel seizoen of de neer
slaghoeveelheden zijn gering.

4.1.3 Grondwaterkwaliteit en -temperatuur

Via het DinoLokel van TNO Bouw en Ondergrond is informatie verkregen over de grond
waterkwalileit in de omgeving.

4.2 Natuur

De temperatuur in het gecombineerde tweede en derde watervoerende pakket loopt op
van ongeveer 11 'C op 50 m-mv naar ongeveer 13,5 'C op 250 m-mv [Lit. 7].

Ook op 50 m dieple (boven in hel gecombineerde tweede en derde walervoerende pak
ket) zijn relalief veel gegevens beschikbaar. Oostelijk van Het Grootslag is het grondwa
ter zout en westelijk van Het Groolslag brak (brak wil zeggen dat het chloridegehalle
tussen 150 en 1.000 mgtlligt).

~,~ 1°fial
tt(hlloloq)'

155 december 2007

Het Grootslag bevindt zich niet in een gebied dal valt onder de VogeltHabitatrichtlijn of
onder de natuurwet (www.natuurloket.nl). Door een aanlal ruilverkavelingen in het verle
den is een grool deel van de oorspronkelijke vegetalies en diersoorten verdwenen. Op
lokaal niveau is op enkele plekken de oorspronkelijke soortenrijkdom wei bewaard geble
ven. De belangrijkste natuurwaarden komen nog voor langs de Weslfriese Omringdijk.
Langs deze dijk liggen kleiputten, oude doorbraak-kolken (wielen), brakke moerassen en
builendijkse ondieplen. Het IJsselmeer en het Markermeer zijn voor vogelsoorten erg
belangrijk. Deze gebieden doen dienst als foerageer-, pleisler-, of ruslgebied.

In de omgeving zijn op meerdere locaties gegevens bekend van ongeveer 20 m diepte
(onder in het eersle watervoerende pakkel). Noordelijk en oostelijk van Hel Grootslag is
hel grondwaler op deze diepte zoul (zout wil zeggen dat het chloridegehalte hoger dan
1.000 mgllligl). Noordooslelijk van Het Grootslag is het chloridegehalte met 7.600 mgtl
hethoogst.

Grondwaterstand
De grondwalerstand in de deklaag bevindt zich op ongeveer 3,7 m-NAP. Afhankelijk van
de maaiveldhoogte, die in het gebied varieert lussen 1,8 en 2,4 m-NAP (bron: topografi
sche kaart 1:25.000) ligl de grondwaterstand op 1,3 tot 1,9 m-mv. De slijghoogle in hel
eerste watervoerende pakket is ongeveer 0,1 m hoger dan de grondwalerstand, waar
door sprake is van lichle kwel (opwaartse grondwalerstroming door de deklaag).

1/57325/CD

4.1.4 Waterhuishouding

Oppervlaktewater
Het Grootslag ligt in de polder Hel Groolslag. Het beheer van hel oppervlaklewater ligl bij
hel Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Circa 8% van het gebied bestaat uil
oppervlaklewater.



4.3 [nrichting en gebruik

4.3.1 Bebouwing en infrastructuur

Bebouwing en cultuurhistorische waarden
Verspreid over het gebied zijn woningen en reeds bestaande glastuinbouwbedrijven
aanwezig. Op de Cultuurhistorische Waarden Kaart van de provincie Noord-Holland en
de Archeologische Monumentenkaart (AMK) zijn in het gebied geen Rijksmonumenten,
bouwkundige waarden of archeologische waarden aangegeven. Wei zijn binnen 2 km
van Het Grootslag enkele gebieden (dijken) met een hoge tot zeer hoge areheologisehe
waarden aanwezig.

Infrastructuur
Het gebied wordt aan de zuidkant begrensd door de Veenakkers. Door het gebied lopen
diverse noord-zuid georienteerde wegen en de Nieuwe Oijk welke het gebied van west
naar oost doorsnijdt.

4.3.2 Belangen in de ondergrond

Grondwateronttrekkingen
In het overzieht grondwateronttrekkingen van de provincie Noord-Holland over 2006 zijn
binnen een straal van 5 km vier andere onttrekkingen opgenomen. Geen van deze ont
trekkingen Iigt binnen het glastuinbouwgebied Het Grootslag. Tabel4.2 geeft een over
zieht van deze vier onttrekkingen.

Tabel4.2 Overige grondwateronttrekkingen binnen 5 km

bedrijfsnaam
ligging I.o.v.
Het Grootslag

pakket V [m'/a] einddatum

27-05-2007

permanent1.000

3.360bemaling*

2,1 km ten noordoosten

1,7 km ten zuidenbronbemaling TangolQ8

noodvQorziening tb.v.
vuurwerkopslag
bronbemaling uitbreiding december
RWZI Wervershoof 2,2 km ten noordwesten bemaling' 413.400 2007

Diepte niet aangegeven; bemalingen vinden normaal gesproken plaats in de deklaag.

Verontreinigingen
Op Het Grootslag en haar direete omgeving zijn geen ernstige bodem- en/of grondwater
verontreinigingen aanwezig (www.bodemloket.nl).
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5 Alternatieven

5.1 Aigemeen

In het MER zullen alternalieven worden beschreven die worden vergeleken en beoor
deeld op milieuaspecten. Hierbij dienen tenminste het zogenaamde voorkeursalternatief
en het meest milieuvriendelijke alternatief te worden opgenomen. Ook zal een referentie
alternatief worden opgenomen.

5.2 Uitgangspunten en randvoorwaarden

Bij het vaststellen van de verschillende alternatieven worden de uitgangspunten uit
hoofdstuk 2 (tabel 2.1 en 2.2) als leidend beschouwd. Voor het vaststellen van de alter
natieven zijn de volgende uitgangspunten en criteria gehanteerd:

de aan te brengen voorzieningen (bronnen, ondergrondse infrastructuur en overige
technische voorzieningen) moeten technisch inpasbaar zijn in het gebied;
de verschillende inrichtingen moeten technisch realiseerbaar zijn;
de interactie tussen RO, OHB en KWO moet binnen acceptabele grenzen blijven;
er mogen geen nadelige geotechnische gevolgen ontstaan (zoals het opbarsten van
de deklaag of onaanvaardbare zettingen);
de thermische verliezen moeten beperkt zijn;
de effecten voor bestaande grondwatergebruikers en de effecten voor de milieucom
partimenten (water, bodem en lucht) moeten aanvaardbaar zijn.

5.3 Alternatieven

Het gebruik van de ondergrond heeft twee doelen, namelijk de klimaatvoorziening (KWO)
en de gietwatervoorziening (RO en OHB). De gietwatervoorziening is technisch gezien
een vaststaand gegeven. Voor dit doel worden dan ook geen alternatieven uitgewerkt.

5.3.1 Klimaatvoorziening

Referentie
De autonome ontwikkeling (zonder grondwateronttrekkinglinfiltratie voor de klimaatvoor
ziening) zal als referentie dienen. In het referentie energieconcept wordt voor verwarming
gebruik gemaakt van een warmte-kracht-koppeling (WKK). De elektriciteit die de WKK
opwekt wordt vaak gebruikt ten behoeve van de belichling. De resterende
(piek)warmtevraag wordt in het conventionele concept ingevuld met gasgestookte ketels.
De tegelijkertijd opgewekte CO2 en warmte worden voor zover mogelijk direct ingezet in
de kas. Indien koeling wordt ingezet wordt in het conventionele concept uitgegaan van
elektrische compressiekoelmachines.
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Figuur 5.1 Schematische weergave van het conventionele concept met bijbehoren-
de energiestromen
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Het concept is in onderstaande figuur schematisch weergegeven. met de daarbij beho
rende energiestromen.



Aile alternatieven gaan uit van de toepassing van KWO, van de in paragraaf 2.2 aange
geven omvang.

Energieconcept met koude-/warmteopslag en warmtepompen
Een mogelijkheid voor een efficientere en duurzame opwekking van de benodigde warm
te (en koude) is de toepassing van koude-/warmteopstag (KWO) in combinatie met warm
tepompen (WP).

In dit concept worden warmtepompen ingezet voor verwarming van de kassen. Door de
levering van een groot deel van de warmte met de WP wordt er een grote hoeveelheid
warmte aan de bodem onttrokken. Om de balans te herstellen zal er warmte in de bodem
'geladen' moeten worden. Dit gebeurt door het koelen van de kassen, waarbij de hoe
veelheid beschikbare koude vanuit de KWO direct wordt ingezet.

De resterende (piek)warmtevraag wordt net als in het conventionele concept ingevutd
met gasgestookte ketels. De hierbij tegelijkertijd opgewekte CO, wordt voor zover moge
lijk direct ingezet in de kas. Het concept is in onderstaande figuur schematisch weerge
geven, met de daarbij behorende energiestromen.

+

1

belichting

K

C02

+

belicht.
CO,
WP
KWO
WKK
K
gas

= warmtevraag
= koudevraag
= elektriciteit belichting
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= warmtekrachl koppeling
= ketel
= inkoop gas

gas

Figuur 5.2 Schematische weergave van het duurzame concept met bijbehorende ener
giestromen
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Alternatieven
Binnen het concept energieopslag wordeh drie alternatieven voorgesteld, waarbij variatie
is aangebracht in de ordening van de bronnen:

De warmtelevering door middei van de warmtepompen zorgt voor een vergroting van het
elektriciteitsverbruik, maar zorgt levens voor een forse verlaging van hel gasverbruik
(minder inzet gasgestookte ketels). Het overall rendemenl van een warmtepomp ligl op
circa 160% tol 180%, terwijl een ketel een rendemenl van 90% haalt. De bereikle bespa
ringen liggen hierbij rond de 30% tot 40%.

t('chnol09Y
if205 december 2007

A1) Geohydrologisch optimaal
De koude en warme bronnen worden om-en-om geplaatst, met als randvoorwaarde vol
doende onderlinge afstand om thermische verliezen te beperken. Op deze manier com
penseren de veroorzaakte verhogingen en verlagingen van de stijghoogte en grondwa
tersland door de koude en warme bronnen elkaar zoveel mogelijk. De hydrologische
effeclen worden daardoor geminimaiiseerd.

Energiebesparing koude-I warmteopslag
Met een energieconcept met koude-I warmteopslag (KWO) kan zowel de koude als de
warmte uit het grondwatersysteem nuttig worden ingezet. Met name de levering van di
recte koeling van de energieopslag levert een grote besparing ten opzichte van de toe
passing van een elektrische compressiekoelmachine. Dit is te verklaren uit het feit dat
slechts de energie voor de bronpompen nodig is voor de koudelevering, waardoor de
besparing kan oplopen tot 80%.

A2) Thermisch optimaal
Bij energieopslag treden thermische verliezen op als gevolg van afslroming, geleiding en
eventueel contact tussen de koude en de warme bel (thermische kortsluiting). De veriie
zen kunnen worden geminimaliseerd door koude bronnen bij elkaar te plaalsen en warme
bronnen bij elkaar te plaatsen en een ruime afstand tussen de warme en de koude bellen
aan te houden. In hel meest extreme geval zouden aile koude en aile warme bronnen
van hel (deel)gebied bij elkaar geplaatst moelen worden. Dit levert echter onacceptabel
grole hydrologische effecten op. Bij het lhermisch optimale alternatief wordt uilgegaan
van hel groeperen van de bronnen per 30 ha en het clusteren met naburige kassen als
dal mogelijk is.

A3) Geoptimaliseerd allernatief
Alternatief waarbij gestreefd wordt naar een oplimaal compromis tussen hel geohydrolo
gisch optimale en het thermisch optimale alternatief. Dit betekent dat een thermisch goed
funclionerend systeem wordl gecombineerd met relatief kleine hydrologische effecten. Dit
wordt bereikt door steeds twee bronnen bij elkaar te plaatsen en de koude en de warme
bronparen om-en-om te plaatsen. Bijlage 2 beval een voorbeeld van het bronnenplan
waarin dit geoplimaliseerde alternatief is uitgewerkt.
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5.4 Werkwijze

5.4.1 Aigemeen

De effecten van de verschillende alternatieven worden eenduidig in kaart gebracht ten
einde een goede vergelijking mogelijk te maken. Voor aile alternatieven wordt een uitge
breide effectenstudie verricht. De resullaten hiervan zullen op een overzichtelijke en een
duidige wijze worden gepresenteerd. Hierbij wordt rekening gehouden met de volgende
door de Commissie m.e.r. uitgebrachte adviezen:

Advies voor richtlijnen milieueffeclrapport Warmte en Koudeopslaginstallalie TU
Eindhoven (htlp:/Iwww.eia.nl/mer/adviezen/a1089rl.pdf).
Toelsingsadvies milieueffeclrapport Warmte- en Koudeopslaginstallatie TU Eindho
ven (htlp:llwww.eia.nl/mer/adviezen/a1089Is.pdf).
Advies voor richtlijnen milieueffeclrapport koude-/warmteopslag SRTCA (huidige
naam is Overhoeks) te Amsterdam (htlp:llwww.eia.nl/mer/adviezen/a1462rl.pdf).
Advies voor richtlijnen milieueffectrapport Poort van de Wieringermeer (huidige naam
is Agriport A7) (htlp:llwww.eia.nl/mer/adviezen/a1505rl.pdf).
Toetsingsadvies milieueffeclrapport glastuinbouwgebied Agriport A7 te Wieringer
meer en aanvulling daarop (htlp:llwww.eia.nl/mer/adviezen/a1505tsa.pdf).

De volgende werkzaamheden zullen wel/niet worden uilgevoerd:
Er zal met name aandachl worden besteed aan de hydrologische effecten van de
allernalieven, alsmede de hiervan afgeleide effecten (bijvoorbeeld waleroverlast, zel
ting), inciusief een vertaling van de bandbreedte in (hydrologische) modelparameters
naar onzekerheden in uitkomsten (met name grondwaterstanden en afgeleide effec
ten).
De te hanleren bandbreedten in parameterwaarden bij de gevoeligheidsanalyse wor
den beargumenteerd. De gevoeligheidsanalyse wordt niel aileen uitgevoerd op een
variatie van afzondertijke parameters, maar ook wordl er een analyse opgenomen
van de meest ongunslige combinatie van parameters ("worst case").
De afwegingen die tot de (optimale) bronlocaties leiden, worden herder beschreven.
Er wordt duidelijk aangegeven hoe de verschillende effecten zijn gewogen en bear
gumenleerd.
In het MER wordt inzicht verschaft in de posilieve energetische effecten van het
energiesysleem met opslag in termen van te bereiken energiebesparing ten opzichte
van de referentie en de sysleempreslatie (geJeverde koude en warmte ten opzichte
van hel elektriciteitsverbruik van het systeem) mel de onzekerheden daarin.
In het MER zal niel worden ingegaan op het gehele top-down energiesysteem, aan
gezien dat door de snelle ontwikkelingen in de techniek en de diversiteit van de be
drijven in product, leeltwijze en bedrijfsvoering een bijna continu achterhaalde exerci
lie zou zijn die ook nog eens zeer veer onnodige inspanning vergt. Er zal worden vol
staan met een overzichl van kasconcepten in combinatie mel ondergrondse energie
opslag en welke eisen dit stell aan de ondergrondse energieopslag.
In het MER wordt uitgegaan van een gietwatervoorziening mel behulp van OHB en
RO zoals gedefinieerd in het maslerplan [Lit. 1). Er zal niet worden ingegaan op aile
andere mogelijke bronnen van water voor de gietwatervoorziening.
Bij de invulling van het meest milieuvriendelijke allernatief zullen zowel de hydrologi
sche en thermische effecten ais de energetische effeclen (energiebesparing, emis
siereductie) worden beschouwd. Hierbij wordl aileen een vergelijking gemaakt lussen
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de referentie en de alternatieven: bouwkundige en/of installatietechnische maatrege
len op kasniveau worden hierbij niet meegenomen.

Hydrothermisch
Voor de berekeningen van de thermische effecten zaJ gebrllik worden gemaakt van het hydrother
mische computerprogramma HstWin-2D. Specifieke thennische modelparameters worden op basis
van de beschikbare geohydrologische informatie ingeschal. Overige "hydrologische parameters"
worden conform de hydrologische berekeniligen ingevoerd.

5.4.3 Kwalitatieve effectenbeschrijving

De overige effecten (zoals effecten op grondwateronttrekkingen, verontreinigingen, natuur en
grondwaterchemie) zullen kwalitatiefworden beschreven, tenzij berekeningen noodzakelijk zijn
om de invloed van het beoogde koude-/warmteopslagsysteem op overige belangen te kwantifice
reno
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Grondmechanisch
Voor de berekeningen van de grondmechanische effecten (zeltingen) zal gebruik worden gemaakt
van de methode van Koppejan, waarbij de parameters op basis van NEN-blad 6744 worden geko
zen. De zetting die met behulp van Koppejan wordt berekend is een eindzetting, die zich
manifesteert aan het maaiveld. Deze zetting zal in werkelijkheid niet worden bereikt. Af
hankelijk van de resultaten zal vaal' de laag die de belangrijkste bijdrage levert aan de
totale zetting een tijdsafhankelijke zettingsberekening uitgevoerd worden.

5.4.2 Berekeningen

Hydrologisch
De hydrologische effecten worden berekend met het gevalideerde hydrologische compllterpro
gramma MicroFem. De modelparameters zullen worden gebaseerd op geohydrologische informa
tie lIit het gebied en de omgeving, informatie lIit DinoLoket en REGIS. Aandacht zal besteed wor
den aan de beargllmentatie van de bandbreedte van de hydrologische parameters. ZoweI een "real
case" als een "cumulatieve worst-case" (aIle hydrologische parameters "worst-case") zal doorge
rekend worden.



6 Globale beschrijving van de effecten

6.1 Hydrologische effecten

Door het onttrekken en infiltreren van grondwater zal de stijghoogte en grondwaterstand
in de omgeving worden beTnvloed. Veranderingen in stijghoogten kunnen gevolgen heb
ben voor de uitwisseling tussen grond- en oppervlaktewater en tussen grondwater in
verschillende watervoerende lagen. Ais de stijghoogte toeneemt. kan meer grondwa
terkwel worden veroorzaakt en bij een afname van de stijghoogte neemt de kwel af of
kan een infiltratiesituatie ontstaan. Doordat. afhankelijk van de omstandigheden. afwisse
lend onttrokken en geTnfiltreerd wordt (geldt aileen voor OHB en KWO). zal de invloed op
de stijghoogte per situatie verschillen.

Landbouw en natuur
Zowel voor de landbouw als voor de natuur is met name de invloed op de grondwater
stand van belang. Verwacht wordt dat de invloed van de voorgenomen grondwateront
trekkingen/infiltraties op de grondwaterstand gering zal zijn en daarmee ook de invloed
op de landbouw en natuurwaarden op locatie en in de omgeving. In het MER wordt hier
nader op ingegaan.

Bebouwing en infrastructuur
Verlagingen van de grondwaterstand of stijghoogte kunnen (onomkeerbare) zetting veroorzaken.
Zettingen kunnen schade aan gebollwen of infrastructuur veroorzaken. Of en in welke mate dit
optreedl is afbankelijk van de bodemopbouw. de grootte van de verandering en duur van de veran
dering.

Wanneer de veroorzaakte zetting aan het maaiveld groter is dan 150 mm kunnen effec
ten van betekenis optreden. Als limiet voor esthetische schade (wanden. vloeren en af
werking) wordt veelal een verschilzetting van 1 meter per 300 meter gebruikt [Lit. 8J.
Constructieve schade kan optreden bij een zettingsverhang groter dan 1 meter per
150 meter.

De zetting zal met name optreden in de eerste scheidende laag. De zetting van de dek
laag zal naar verwachting verwaarloosbaar zijn. Doordat de zetting met name in de eer
ste scheidende laag optreedt. zal de verschilzetting aan maaiveld gering zijn. De ver
wachting is daarom dat geen schade aan gebouwen. funderingen. wegen of constructies
veroorzaakt wordt. In het MER zal hier nader op worden ingegaan.
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6.2 Grondwater- en bodemtemperatuur

Gezien de betreffende temperatuurverschillen en de lage AOC-gehalten bij dit project worden
hiervan geen significante effecten verwacht op de chemische en microbiologische samenstelling
van het grondwater. De veranderingen zijn in het algemeen kleiner dan de natuurlijke variatie van
de kwaliteit van hel toestromende grondwater.

Rondom de (clusters van de) koude en wanne bronnen zullen in het gecombineerde
2' en 3' watervoerende pakket bellen ontstaan van respectievelijk koud en wann water. Deze
wanne en koude bellen zullen beperkt blijven tot de directe omgeving van de koude en wanne
bronnen. Negatieve effecten op andere belanghebbenden in de omgeving zijn niet te verwachten.

ltfhnology
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Boven het opslagpakket bevindl zich de l' scheidende laag, het I' watervoerende pakket en de
deklaag. Eventuele verticaal gerichte warmtestromen zullen met name in de
I' scheidende laag en in de deklaag worden uitgedoofd. Op basis van ervaringen en metingen bij
diverse energieopslagsystemen in Nederland worden aan het maaiveld geen meetbare tempera
tuurveranderingen verwacht. Thermische effecten op aanwezige flora en fauna aan het maaiveld en
overige grondwatergebruikers in de omgeving worden dan ook niet verwacht.

Een verandering van de temperatuur van het grondwater kan het evenwicht van chemisch reacties
veranderen. Een toename van de temperatuur kan een versnelde groei van micro-organismen ver
oorzaken, een daling van de temperatuur een vertraagde groei. Echter van groot belang voor de
groei van micro-organismen is hel voedselaanbod. Dit voedselaanbod bestaat uit het gedeelte van
het organisch koolstof dat door micro-organismen afbreekbaar is (AOC-gehalte: Assimileerbaar
Organisch Kooistof). Grondwater in Nederland heef! veelal een zeer laag AOC-gehalte. Dit ver
klaarl mede de lage microbiologische activiteit die geconstateerd is bij in Nederland uitgevoerde
wannte- en koudeopslagprojecten. Gezien de afwezigheid van veen in hel filtertraject wordt geen
verhoogd AOC-gehalte verwacht.

Door de opslag van warm en koud grondwater ontstaan in het gecombineerde 2' en
3' watervoerende pakket temperatuurverschillen. De minimale en maximale gemiddelde infiltra
tietemperaturen bedragen respectievelijk 7 °C en 28 °C, de absolute maximale infiltratietempera
tuur bedraagt 30 0c.
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6.3 Ruimtebeslag ondergrond

Door de verschillende grondwalerontlrekkingen/infiltraties wordl een zeker ruimtebeslag gelegd
op de ondergrond onder hel glasluinbouwgebied en de directe omgeving daarvan. Dit kan beper
kingen opleveren voor evenluele loekomstige ondergrondse projecten in hel gebied en in de directe
omgeving. Concreet belekenl dil dal hel gecombineerde 2' en
3' walervoerende pakkel ler plaalse niet zonder meer kan worden gebruikt voor hel onttrekken <en
eventueel infiltreren) van grondwater ten behoeve van drinkwatervoorziening, energieopslag.
grondwatersanering, e.d. Daarnaast kan de eventuele invloed op het ondiepe grondwater van be
lang zijn bij het realiseren van ondergrondse constructies zoals kelders en tunnels.
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Bijlage 1

Procedure m.e.r. en vergunning Grondwaterwet
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4 weken .. wettelijke termijn van 4 weken...
Fase w.k.n 0 , , 3 • 5 5 , 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17181920 21 22 23 24 25 26 21 28 211303132 33 34 35 36 31 38 311 40 41424344 45 411 41 48

Milleueffe<:trapportage

~.."
o. Voorbereiden startnotitie (inel. vooroverleg)

1. Kennisgeving startnolitie

,~2. Inspraak en advisering

3. a. ConceptrictlUiJnen I -9 wek,n
b. Inspraak, advies commissie m.e.r.

"'"13wek.... ...c. Bekendmaken rictlUijnen MER

4. Indiening m.e.r. (geen termijn aan verbOnden)

5. Aanvaardbaarheidsbeoordeting
: 6weken

••6. Bekendmaking MER
: 8_ken

~.."

•

11...,"7. Inspraak, adviezen en openbare hoorzi"ing

8. Toetsingsadvies commissie m.e.r. .,
• Evaluatie (niet aan termijn gebonden) '\\ II

\
\

Vergunnlng Grondwaterwet " -j'"-""'--'A Indienen vergunningaanvraag (uiterHjk 8 weken na indienon MER) B \lllweken ,-B Beoordeling volledigheid ....
C Ontwerp-beschikking Grondwaterwet (+ merconcepl)

I II_ken ._ \,
0 Inspraaktermijn (zlenswljze) .:.

6maanden
E Definitieve beschikking Grondwaterwet

II_ken
F Inspraaklermijn (daama besluit van kracht)

I
Tabel1
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Tabel 1 presenleert een schemalische weergave van de procedures m.e.r. en Grondwa
lerwel en hun onderlinge samenhang. De verschillende fases die binnen de procedures
worden onderscheiden zijn hieronder loegelicht.

1. Procedure mer

1. Kennisgeving Startnotitie

De Startnotitie wordt opgesteld door de initiatiefnemer van het voornemen. De formele
slart van de m.e.r-procedure wordt gevormd door de publicatie van deze Slartnolilie door
de provincie Noord-Holland, het bevoegd gezag.

2. Inspraak en advisering

Na publicatie van de Slartnotitie wordt deze door hel bevoegd gezag gedurende vier
weken voor inspraak ter inzage gelegd. Insprekers kunnen aangeven welke onderwerpen
naar hun mening in het MER aan de orde moeten komen.

3. Richtlijnen

Tegelijkertijd wordl de Startnolitie loegezonden aan de Commissie voor de milieueffecl
rapportage (Commissie m.e.r.). De Commissie m.e.r. geeft haar advies in de vorm van
concept richtlijnen. Daarna stell het bevoegd gezag aan de hand van de adviezen en de
inspraakreacties de richtlijnen vast. Daarin wordl aangegeven welke informatie het MER
dienlle bevallen en welke milieuaspecten moeten worden uitgewerkt.

4. Indiening MER

Hel MER wordl vervolgens opgesteld aan de hand van de richtlijnen en wordl daarna
ingediend bij het bevoegd gezag. Hel bevoegd gezag stuurt deze direcl door aan de
Commissie m.e.r.

5. Aanvaardbaarheidsbeoordeling

Hel bevoegd gezag bekijkt of hel MER voldoel aan de wellelijke eisen en aan de richllij
nen. Ais hel rapport niel aan de wettelijke eisen voldoet (niel aanvaardbaar) berichl de
Provincie dil binnen 6 weken aan de indiener. De indiener krijgl vervolgens de gelegen
heid de rapportage aan Ie vullen. De m.e.r.-procedure wordt opgeschort lot de rapporta
ge naar voldoening is aangevuld. Ais wei wordt voldaan aan de wettelijke eisen hoeft de
Provincie dit nielle berichlen aan de indiener. Ais na 6 weken niels is vernomen van de
Provincie mag worden aangenomen dat hel rapport aanvaard is.

6. Bekendmaking MER

Binnen 8 weken na indienen van het MER-rapport publiceert de Provincie hierover. Pu
blicalie vindt plaals in een of meerdere dag-, nieuws- of huis-aan-huis-bladen. Aile stuk
ken, inclusief de Richtlijnen, liggen voor eenieder ler inzage. Ook wordt de Commissie
m.e.r. ingelichl over de publicalie van het MER-rapport.
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7. Inspraak

Gedurende 6 weken kan eenieder zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen
indienen bij de Provincie. Van een mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.
Aile opmerkingen worden direct doorgezonden naar de indieners en de Commissie
m.e.r.. Eenieder kan een openbare hoorzitting aanvragen.

8. Toetsing MER

Uiterlijk 5 weken na het einde van de terinzagelegging geeft de Commissie m.e.r. het
toetsingadvies. Hierbij wordt het MER aan de Richtlijnen. aan de wettelijke eisen en op
juistheid en volledigheid getoetst. Vervolgens geeft de Commissie m.e.r. het bevoegd
gezag een toetsingsadvies. waarin wordt aangegeven in hoeverre het MER voldoende
(milieu)inlormatie bevat voor de besluitvorming. De binnengekomen zienswijzen worden
in het toetsingsadvies verwerkt. Mocht op basis van het toetsingsadvies een aanvulling
op het MER nodig zijn. dan zijn er verschillende mogelijkheden voor het vervolg (hier niet
beschreven).

9. Evaluatie van de m.e.r.-plichtige activiteit

De laatste lase van de m.e.r.-procedure bestaat uit een evaluatie van de werkelijke ge
volgen van de voorgenomen activiteit. Hiertoe wordt door het bevoegd gezag een evalua
tieprogramma vastgesteld. De evaluatie is met name gericht op de onzekerheden in de
voorspelde milieugevolgen. Wanneer de evaluatie moet plaatsvinden is niet wettelijk
vastgelegd.

2. Procedure vergunning Grondwaterwet

A Indienen vergunningaanvraag

De aanvraag van de vergunning Grondwaterwet kan tegelijkertijd met het MER bij de
Provincie worden ingediend. maar dit is niet noodzakelijk. De wettelijke termijn waarbin
nen de vergunningaanvraag ingediend moet zijn. is 8 weken na indiening van het MER
rapport.

B Beoordeling volledigheid

De Provincie dient binnen 8 weken aan degene die de vergunningaanvraag heeft inge
diend te berichten 01 de aanvraag volledig is. Ais de aanvraag wei onvolledig is. dan krijgt
de indiener de gelegenheid de rapportage aan te vullen. De procedure voor de vergun
ning Grondwaterwet wordt opgeschort totdat de rapportage naar voldoening is aange
vuld. Ais de aanvraag wei volledig. dan hoeft de Provincie dit niet te berichten aan de
indiener. Ais na 8 weken niets is vernomen van de Provincie mag worden aangenomen
dat de aanvraag aanvaard is.
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C Ontwerpbeschikking Grondwaterwet

De Provincie stelt een concept vergunning (ontwerpbeschikking) Grondwaterwet op. De
ontwerpbeschikking Grondwaterwet kan tegelijkertijd met het MER-rapport ter inzage
worden gelegd. Er kunnen dan eenmalig zienswijzen op het MER-rapport en op de ont
werpbeschikking worden ingediend (zie ook stap D Inspraak). Te allen tijde dient bij de
ter inzage legging de MER-rapportage toegevoegd te worden (deze maakt onderdeel uit
van de vergunningaanvraag). Indien het ontwerpbesluit Grondwaterwet niet tegelijkertijd
ter inzage wordt gelegd. dan kan tweemaal een zienswijze worden ingediend op het
MER-rapport en eenmalig op de ontwerpbeschikking.

Volgens de Grondwaterwet (artikel 20) dient de Provincie bij ontlrekkingen groter dan 3
miljoen m' altijd de Provinciale Grondwatercommissie in de gelegenheid te stellen om
advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking. De Grondwatercommissie heeft niet
meer dan een maand nodig om een advies uit te brengen. Met andere woorden: er hoeft
hierdoor geen vertraging op te treden.

o Inspraak

Gedurende 6 weken kan eenieder zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen indienen
bij de Provincie naar aanleiding van het MER-rapport en de ontwerpbeschikking. Van een
mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.
Aile opmerkingen worden direct doorverzonden naar de indieners en de Commissie
m.e.r.. Eenieder kan een openbare hoorzitling aanvragen.

E Definitieve beschikking

De Provincie brengt op basis van de ontwerpbeschikking. de ingekomen zienswijzen en
het toetsingsadvies van de Commissie m.e.r. de definilieve vergunning (beschikking)
Grondwaterwet uit. In het besluit wordt opgenomen wat en wanneer wordt geevalueerd.

F Inspraaktermijn definitieve beschikking

De Provincie legt de definitieve beschikking voor een periode van 6 weken ter inzage.
Gedurende deze inspraaktermijn kunnen belanghebbenden beroep aantekenen tegen de
definilieve beschikking bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ais
tijdens deze inspraaktermijn beroep wordt aangetekend, dan start de procedure bij de
Raad van State (hier niet beschreven).
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Bijlage 2

Voorbeeld bronnenplan
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Ordeningsregels
Voorbeelden van afwijkingen

Ondergrondse energieopslag (KWO)
Masterpl an-k aart is leide nd, met de vol gen de voolWaa rd en:

1) De koude en warme putten mogen worden geplaatst op de locaties van de
blauwe en rode stippen op de kaart (blauw =koude put; rood =warme put);

2) De invlo edstra al va n de ko ude en warm e bell en (zie ta bel A) mo eten bi nne n
de grenzen blijven die met stippellijnen zijn aangegeven;

3) De maximal e capaciteit van de putten is niet 9rote r da n 300 m 3/uu r;
4) Voor het plaatse n va n de filters van de koud e en de warm e putten wo rdt ge

bruik gemaakt van het volledige traject tussen 120 en 250 m-mv;
5) Afwijkingen zijn toegestaan als kan worden aangetoond dat dit geen nadelige

gevolgen heeft voor de andere bedrijven. Voorwaarde is dat wordt voldaan
aan voorwaarde 2 en dat de filters die per dan 120 m-mv worden geplaatst
(zie vo orbeel de n);

6) Voor putten van verschille nd e be drijve n die 0 p mind er dan 75 m va n elkaa r
liggen, worden de infiltratietemperaturen onderling afgestemd als de gemid
deld e infilt ratietem pe ratu ren m eer dan 3 ·C verschill en.

De volgende a1Wijkingen zijn toegestaan zolang wordt voldaan aan voorwaarde 2
voorwaarde 5:

o verschuiven van de putten binnen de rode/blauwe stroken op he
gen terrein;

o het plaatsen van putten buiten de rood/blauw gearceerde strokel
o plaatsen van meerdere putten met een kleine capaciteit in plaal!

1 put met ee n grote capaciteit;
o ondiepere putten maken als de waterverplaatsing per groep putt

kleiner is (bovenzijde blijft op 120 m-mv filtertraject verhoudingsl
korter);

o overige afwijkingen met gedetailleerde onderbouwing.

Voorbeeld 1) Orie warme putten worden aan de rand van het gearceerde gebil
geplaatst. De gemiddelde waterverplaatsing per seizoen per put is 660.000 m3 el
geplaatste filterlengte is 90 m. Volgens tabel5 is de invloedstraal in dat geval121
Oit betekent dat de invloedstraal binnen de stippellijnen blijft en daarmee voldoet
de ordeningsregels.

Omgekeerde osmose (RO)
• bij vo orke ur ge en RO putten bin ne n 50 met er van een KWO put;

• het infiltratiewate r mag gee n zuurstof bevatte n;
• minimale afstan d tussen onttrekkingsfilte r en infiltratiefilte r van buursysteme n

volgens tabel B, waarbij het grootste RO-systeem maatgevend is. Voor het
RO-systeem van h et eig en be drijf mo gen klei nere afstand en 9ekozen wo rde n
(conseq ue ntie is snellere ve rzilting van het onttrekkingsfilter);

• kortere afsta nden tussen het ei gen onttrekkingsfilter en infiltratiefilter zijn toe-
gestaan, ma ar lei de n tot snellere ve rzilting van het onttrekkingsfilter;

• putfilte rs onttrekking tussen 35 en 60 m-mv;
• putfilters infiltratie tussen 90 en 120 m-mv;
• maximale capaciteit infiltratie 50% van onttrekking (maximale recovery 50%).

Ondergrondse hemelwaterberging (OH8)
putfilte rs in het ee rste wate rvoe re nde pakket tussen ca. 15 en 26 m-mv;
infiltratie onder vrij verval (niet het pakket in pompen);
maximale onttrekkingscapaciteit per put 15 m3/uur;
geen regels voor positionering ten opzichte van andere OHB putten.

Voorbeeld 2) Twee koude putlen liggen bij elkaar, iets buiten het gearceerde ~

bied. De gemiddelde walerverplaatsing per seizoen per put is 810.000 m3 en de
plaalste filterlengle is 90 m. Volgens tabel5 is de invloedstraal in dat geval 115 r
invloedstraal van de koude putten reikt nu tot over de stippellijn, wat aileen is toe
staan als kan worden aangetoond dat dit geen nadelige gevolgen heeft voor and
bedrijven. In dit geval raken de invloedsgebieden van de warme putten uit voorb,
1 en de koude put uit voorbeeld 2 elkaar niet en is dus geen sprake van nadelige
beInvloeding. Voorwaarde is wei dat deze opzet ook in een later stadium geen b
king en oplevert voor het plaatsen van warme putten in de warme strook.

Voorbeeld 3) Erin koude put wordt buiten het gearceerde gebied geplaatst en
daardoor op 85 m van de stippellijn. Oit betekent dat de invloedsstraal moet won
beperkt tot 85 m (tenzij kan worden aangetoond dat overschrijding van de stippe
geen nadelige gevolgen he eft). Uit tabel5 blijkt dat hieraan kan worden voldaan
een filterlengte van 90 m en een gemiddelde waterverplaatsing van 660.000 m3

,

deze put, maar ook bij een gemiddelde waterverplaatsing van 450.000 m3 en eel
filterlengte van 60 m. Bij een gemiddelde waterverplaatsing van 810.000 m3 is dl
invloedstraal95 m en komt de invloed van de koude put over de stippellijn.
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Tabellen

en TabelA Invloedstraal van de koudeiWarmte in verschillende situaties
450.000 m' per pLt" 660.000 m' per pLt" 810.000 m' per pLt"

fi~m~ fi~m~ fi~m~

100 85 70 120 95 85 130 105 95
125 100 85 145 120 105 160 135 115

140 110 95 165 135 120 180 150 130

150 120 105 175 145 130 190 160 140

~m 60m OOm ~m ~m OOm ~m ~m OOm

onderlinge afstmd tussen de bij elkaar geplaatste p.rtten is 30 m, putten op een lijn
gemiddelde hoeveelheid water die pe- jeer van de koude n89r de vvarme put WO"dt
verpompt en omgekeerd (IovalervEl"plaatsing PEl" put pEl" seizoen)

1
2

3

4

santal
putten bij

ekaar*

1 34m 18m
2 48m 25m

358m 31m
4 67m 36m

5 75m 40 m
6 82m 44m

7 ~m ~m

8 92m 50m

9 96m 52m
10 100m 54m
als tussen tussen 60 en 90 m-mv een kleilaag aanvve:zig is (of meerdere), dan ken de
onttrekkingsput vlak naast de in1iltratieput vvorden aangelegd
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