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Datum Ons kenmerk 2009-42901

Provincie
Noord-Holland

OndelWerp Grondwaterwet; ontwerpbesluit inzake aanvraag vergunning KWO

behandelingsnummer 0911 HHWD2009-02

Bezoekadres
+

Houtplein 33

Haar/em

Postadres

Postbus 3007

2001 DA Haarlem

Tel (023) 514 3143

Fax (023) 514 3030

Bijlage(n) _

Telefoon 023 5143087

/;-'/.(?/'';;-

,4:::)$'1*,>;
U heeft ons voor de nieuwbouwwijk De Draaig~,~r~Ei~4~,~m~a€i'~~~fg~J.'i;g:sf;>
beschikking' (0!!;i)'''[(>''''!i(;!,i?~,>,i'''1!'i0dl

- een ver~unning als bedoeld in artikeld;~~~de<;~~pnd~).{~¥t:yytvoorhet
onttrekken en herinfiltreren van g~~~(r\ifJt~~~t~H;b~ItbeVZ~l,v~%oude-en
warmteopslag (KWO) voor de nielitW;~Ruwi6&~~~J<eDr~~~ ,

(~l:l!!>" . .i<)~t,\-'<~~~,%};yAV);
Uw aanvraag is bij ons ontvangen oFt,,5:if~~);.¥,~rt~009en g~tegistreerdonder

~um:~~~~~:~~~~~i:;best:!,~~~~:~l\~nte~
aanvraagformulier v~*gUly1.ing'Q:~qn~~~terwet;

startnotitie /MER K4\l;Q De Draai. '<;{:/I:\),
, ;,;,:r:, "~:";i!>' ..','",

,
.,'."I,',....,':;.'.:,.,•.i~.":;j/:/'Z/0 ':C~ ·"'·(!:..-X9", ", '<<,~:':r.:;;;

BESLUIT j!>'<t> '<!{'Jj!;!Jj!~
Wij verlenert?a~ge111eente H.g~t~.1-lg9waard een vergunning als bedoeld in

,,:,::-~. "':",;-.;, ',·/;::t:·'.··· ,

artikel14 van de'tj'.t;§gdwaterwet~Y:96rhet onttrekken en infiltreren van

grond)'1,~t~f;!t~~\.:g~g~~~~~g~nkoui:te- en warmteopslag voor de Iocatie De
Draai~»<i~{,t{:jt£[,i,%~0ji%;c;"7i)/i1!)
D~"0~l:gunnii1~wordtverle€l1d voor een capaciteit van 5.000 m3 per um,

4'*:-:%2fH~99~~~p'e't';~%~nden 12.000.000 m3 per jaar.
- (Ilbe vergtint}i~gge1dt!V(jbronbepaalde tijd.
- t(:i+.<\an de ve;gu~i}4ng iiji~ de hierna opgenomen voorschriften verbonden.

'<.:<" ..,;-\........ -\~",

\/:'/: );, \//·";l
<:; ';:<;;'~ )!X9

<{,;/:,.~. /'-:-j

Afdeling Subsidies, Handhaving en Vergunningen

Behandeld door Drs. P.H.M. Huits

E-mail huitsp@noord-holland.nl

Internet: www.noord-holland.nl
E-mail: post@noord-holland.nl
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VOORSCHRIFTEN

ALGEMEEN

Ons kenmerk 2009-42901

1. Vergunninghouder is verplicht afschriften van deze be:&l}i~~{~~~t;
verstrekken aan personeel dat betrokken is bij het tot$j:i;l~l~,~reng~n/in
werking hebben en houden van de inrichting. Onder }:;el;;'<2:~~~lrk8rdt
hierbij verstaan zowel het eigen personeel als dat"va,1,l;!ierdehifx}i!>"

AZ/L/;r/!, ";x,;,,",!>
(:(,'-/:)' """';//:_:">\-';:<:':,:,;,/;,,:,~,:;/./f!:)

2. Bij ve~anderi~g van (correspo.ndentie.-)adre~~%~b~:v~~.~gg~_~~gho~~
ons hlervan bmnen 30 dagen m kenms steJl~n. -<fij/0;/'7i!,iJ@/?'Y/iZxx;p;i;)

3. Iedere afzonderlijke inrichting (dOUbJ\1P~::; ~~. :::!~~~;::me te
worden gemeld met een. door onsJ~~f~~~~l~;?0¥gi~tra:~~!~r~iliier.
Grondwater. Een volledlge beschtlJ~~~gvalii¢l,o/Al,}rlchtm!5'xlnet tekemngen/
boorbeschrijvingen en filterst~Uingrri~@t voor'il{g~~)Ui15~~mevan de

'i,i;?i>" -'i-;',\ " '<;//;'6,I1/
inrichting aan ons worden,toeg~~!;),~~~~.\1i{~"meldm'~@i~oetzijn voorzien
van een kadastrale kaart ffi'~"t de 'f~tte;tU~~!~9~~tievan Cle bronnen.

/:?:{'ji)//:~>:.~;~r,. -.; ::/:>\~> -<'c/':/j:;/),.;(,::/':;_:::\
/,>~<;) <OJ,: .:..'/J: "1:.';-';>" "~r 'i./:::>~ ,,;- ;.~';'" ,-'/is/

AANLEG VAN DE 11!9~'lTNG i "\ -

4. Minimaal 7 dag~~ VQQ~'dqt met het boren van de bronnen wordt gestart
"',/i/ -',"'i",·,t"

moet deze stClftCl!atpm cfan,:j~~-§\Vorden gemeld. Dat kan per e-mail naar
grondwater@r1po;'d-holla~(l:lif~J;1!J-e,t;, vermelding van het

behan~:lingSn~ili~5~;,_\'i~f)/

5. In Of(b~-(~~;~f§~~~'~~~~'~~feilbuizengeplaatst waarmee de
st~gh,0ogteit4gheF(jiJsii:tg1jaRketen de eventuele bovenliggende

,/_~~!~$%g7?r~nd~;1<~,~kettenkunnen worden gemeten.
6'? ' "«{'g~,~i(\'I(~~~,_(j

6;:'\De boring ~n..!,q)l,afw.erking van de boorgaten voor bronnen en peilbuizen
'{}tnQeten word~~"'t,titgevoerdvolgens het VKB-Protoco12006 mechanisch

, '/i,''/__ .J>, ':'/i/~

'hc>y@n,vanhet 9tKB.
-':;'7;xf~/(!)'i;-7<J7

7. De in;i~fiti*g"moetzodanig worden uitgevoerd dat het grondwatercircuit door
middel van corrosiebestendige warmtewisselaars wordt gescheiden van het
water in het gebouwcircuit. Als het gebouwcircuit is gevuld met een ander
medium dan schoon drinkwater moet het systeem worden gecontroleerd op
lekkage. Hieraan kan worden voldaan door het systeem jaarlijks aan de
grondwaterzijde af te persen ter hoogte van de warmtewisselaars.

Internet www.noord-holland.nl
E-mail post@noord-holland.nl
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INGEBRUIKNAME VAN DE INRICHTING

8. Voora£gaande aa.'1 de ingebruikname van een inrichting Inoet het
grondwater uit een van de bronnen geanalyseerd worden 9P-4e
natuurlijke samenstelling op zuurgraad (pH), geleiding~wc~rI:(l?ger (Egv),
bicarbonaat (HC03), chloride (CI), sul£aat (504), natri)fm~Ct:Ja);kalium
(K), calcium (Ca), magnesium (Mg), ammonium (NH4),'rti!ra.atlry03),
totaal-£os£aat (P04-T), ijzer (Fe) en mangaan (Mn).-~-" " "", ".,..----.

9. De vergunninghouder moet uiterlijk drie dag~~'hqh~t'id_~erking'st~ll;r{
van de inrichting daarvan schriftelijk me1e~~irtgo(:ide~~agoi~ef------:>j
Servicepunt Subsidies, Handhaving en /Vt;rgunning'enyan,deptovincie
Noord-Holland (Postbus 3007 2001 SA R~~rle~.~£ £ax'02~))'4~1J66) door
middel van bijgevoegd start£ormuU~r:--·, "v'><) ,,-,) //

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

,.,,/'-"', '''. ''......... / r/

GEBRUIKSFASE INRICHTING/.._.,. ','0._ ',-,""v//
~"'~'- /

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

10. Al het onttrokken water )Xlct~t we~r~iQ~efz--elfQewatervoerende pakket
worden teruggebracht,..~.v~nti):eeJ m¢t,ultzonfier-ing van het grondwater
dat wordt onttrokken·~:aQ.rhetQnde~houdva~'a~ brontilters.

/ ./" '-'.. j '<"-' . " . "\
/ . / .

,/ <.... -.... '-~. \

11. Als de in de verg4lin~n:g-v:~rmeldedeblete~overschreden worden, moet
de vergunnil)g~c{1.l~erdit~m~entien werkdagen aan ons melden.

('., '" ',-

:.~:-. -': 0., . .•••••••• oj')

12. Het gebruikte gt0t:t.d~atermag·ap.~en thermische veranderingen
ondergaan,_w.<:§!~ifd.~~~~.mperatti-rirvan het geretourneerde water
gemiad~ld-l2ermaan.a-ina5\'i+naaI25 DC (warme bron) en minimaa15 DC
(koude b~orl):~~~zijn~-----)

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

// ---. ..,' ....,., """-."'-"'- •..

]l~./Een 'inrichtiitg m~ef.:eni?rgetisch in evenwicht zijn; de totale hoeveelheid
i I '~._ '\ '. /

I \opgeslageri'warmte 6~er steeds de laatste 5 jaar moet gelijk zijn aan de
\ \ .,

... totale hoeveelheid opgeslagen kou over die periode met een a£wijking
\z~~-~Cl.ximaaliq!%. Over een periode van 10 jaar mag de a£wijking niet
grater zijn-etaIi/5 %.

"~- .---/'

14. Bij het schoonpompen van de brontilters mogen geen chemicalien worden
gebruikt, tenzij daarvoor door ons schriftelijk toestemming is verleend.

Internet www.noord-holland.nl
E-mail post@noord-holland.ni
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MONITORING EN RAPPORTAGE

15. De meting van de per inrichting (doublet) onttrokken, geretourneerde en
de gespuide hoeveelheden grondwater moeten worden uitgevoerd met
een meetinrichting die de verpompte waterhoeveelheder(elq:l~

toegevoegde warmte en koude (.6.T) tijdens de verschiJlerid~ .
bedrijfstoestanden separaat registreert. De gemeten r{6eveeIReq~b/ende
toegevoegde/onttrokken thermische energie mOE;ten-p~rmatl.l,.dlh,~en
overzichtelijk register worden bijgehouden. - . .'. '.j

"......, t_

16. De in voorschrift 15 genoemde meetinrich,H~gInQ(;tZ6.cljli~angebrClcht
dat er geen water buiten de meetinrichtjf~gc)inkan:wQtdBD';'fgetapf of

/ ./ "~, '-.

ingebracht. De meetinrichting en hetafta:Rl?unf:m~etenineeh-cl.JZugdelijke
-. " .' '-. ".. /

staat worden gehouden. i')J •.•.. "'oj /~<.) /,) /
, '..' .-- ,,\. /

'''.,_ 'J

"',
; --/".. ""--'" -'\, '-'-.., -"". ,i/ . //

17, Aan de grondwaterzijde moet~~nover:ct{uk geha,ndh;;iafyfworden ten
opzichte van de atmosfeer. Dez~arukdlQ~tminimaC/-I ;v~ekelijks worden
geregistreerd. /) '-. -"<:<-"" '

''''~~, \~ . ""-~

',-~ "\ ""~ -
/ ..,,,,,:.r-'~'"_'''-''' ~~"" ,'\" \\ .''' ,._~.. :>

18. Het register van de ~69I'I3c.hrifte!115·eJ1<FmoeflSij de inrichting aanwezig
zijn en op verzoekciatl de'Vcontrolerenc:i ~mbtenaar van de provincie
Noord-Hol1andt~r·in.~~ge$egevente ~0rden. Indien de gegevens
elektronisch V1~raen g~regiSTI'ferdkan worden volstaan met het verlenen

/ ( ,,) "'-.',

van toegang}Qt.p.et elektrohi~che·$ls..teem.
" ... ' "',,- -"-, .. ,.

19, Per peJiodeS§C!1:y~jtJ:a~r!TIoetu 6rt~' schriftelijk rapporteren over de per
seizo~n~pg~E>}agenhoe'VeeIQedenenergie en het daarin bereikte
evenwicht'G~:)l~f~rm-voorsehrift13.

//,,-

..---....__ . -"'-,- '''.---,:'''''"
20.(Wij kunn~n>aJs d.a:~ta~nleiding voor is, de frequentie van onderzoek
, '\alsmede d~t.e o:J;lderzc5eken parameters bijsteUen.

~, '-. .
"

"'\. "" -', I

21.'Qe 6nt~rokkene:d.ge'infiltreerde hoeveelheden conform voorschrift 15
moet~~}:iarlij~s; in de maand januari, aan ons worden toegezonden.

.... .--,'

Internet www.noord-holland.nl
E-mail post@noord·holland.nl
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STOPZETTEN/BEEINDIGING GRONDWATERONTTREKKING

22. Voorafgaande aan een mogelijke beeindiging van de onttrekking en
retournering moet een evaluatie van de gevolgen voor de lsw~C!Jiteitvan de
bodem door het retourneren plaatsvinden, gevolgd door~eQpianmatige

aanpak van de beeindiging, waarvan het opheffen va~ldEf'gebieketl

nadelige gevolgen onderdeel uitmaken. Alvorens de Snttr,~kki{lJi/~n
retournering beeindigd worden, moet door ons eeITpl~n hieHQe'""
goedgekeurd te worden. De bronnen mogen z9~der,go~dgeke{irdplan/)
niet gesloten of verwijderd worden. ,/ \'. '\ l_" //

/, -....., ."'-, '-. ) ----- ------ / /

23. Beeindiging van de onttrekking moet, bjh~;1>3 d~ge~~:~-~~lrfd~~j£~~
schriftelijk worden gemeld bij het Se~:viC~RuntS~sidi~s/,~~dl}avingen
Vergunningen van de provincie N9~ta-~I-::lollauctcl:obrJ:nidd:~~;v~m
bijgevoegd formulier. /~<"," (....',v

/"~ '<>..", ''-" v //

24. Het buiten gebruik stellen val1\;!-~'tnter~htQ.~tuitg~v9~tdworden
overeenkomstig het VKB;:,I>totoc61 ~o.O_6 tn~cRapisch B'oren van het SIKB.

...~>.""-",.,,\::\\-" ... "--, ,-,"" ')
In geval van een onvoorf{~rt.~}nbrell:~'dp:~e~ van de bij het
grondwaterbeheer b~~rol4:.~nbelangeit-dQ?r'h~tgebruik van deze
vergunning, kunnenytijEl:anv~llendemaatregelen voorschrijven, welke
meteen moeten \Jqtc{e,n opg~v()lgp..

// .(, --,) ."."''''. '''--".

.....~....,._/~)
/

'-, ./
) ;'

, -----~---

Internet www.noord-holJand.nl
E-mail post@noord-holJand.nl
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AANVRAAG

In Heerhugowaard wordt in de periode 2010 - 2017 de nieuwbouwlocatie De
Draai ontwikkeld. In het gebied, gelegen tussen de Beukenlaan, dt;Dpstertocht
de Krusemanlaan en de Oostdijk, worden 2.800 tot 3.000 woning~~lg~b(ll,lWd. De
woningen zullen op een duurzame wijze worden verwarmd ~n ge!<oeld.
Voorzien is in de aanleg van systemen voor koude- en warmfe6P~1~~(~WO)met
behulp van grondwater. Hiervoor zijn 20 doubletten1 no/dig'n:t,et filter$ 3p~en

diepte tussen 100 en 270 meter. De effectieve filterlengt~/bed+a~gt70 met~r.'B~./>

maximale capaciteit per bron is 250 m3per uur. Een/eYel1t~eeit,ek.2Etaan Wa~I~)t~
kan worden onttrokken aan het oppervlaktewaterin d~'VYJjk>12e_K~middel~~J

infiltratietemperatuur bedraagt 7 DC in de wintli{eit''16 DC Ih.g,e'zQ~er.----~/
//( ~ "

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

Berekend is dat jaarlijks gemiddeld 8.000.900rn~gron9\Y'atervNpl~ap$tmoet
worden om aan de vraag naar warmte eri~kQu,te kl.tnneh"\Toldo~h>Pemaximale
onttrekking bedraagt 12.000.000 m3perjaar. Q'~een ;ptin1aatg7r;~uikvan de
ondergrond te kunnen realiseren bij eep.'iilinitt1urnaan effec\t~Y(is door IF
Technology een masterplan opg~s'~ld vop{,h~t'pl~ats~nvanvde bronnen. In het
masterplan is rekening gehou~gn,met'd~ ihd~ling'inwljl<enen met de overige
infrastructuur. />..'.... '-,>,.\ ".j

/ "",.j . ,

/

Wettelijke procedure /"i/'

'. ",-."._,.,-~)

, r -"-.. -'. ". /

De S,ta't;tnotitie/MERis <;loor:o'ns, na voorafgaande kennisgeving in De Koerier,
vanafv~ijdag 12 dec~~B,er 2008 gedurende zes weken ter visie gelegd bij de

'"', ' I
gemeeitt~ Hee~hugow:aqrd. Binnen de daarvoor gestelde termijn zijn geen
zienswijz~nitl:g-ebracbf/tegenhet MER.

'"'-..... .---/

,'.'"'.",,,:,,-, """.
/ I , ...

De infiltratie van w~t~t'~n/ofhet ottttrekk.~Jl.>vangrondwater wordt in het Besluit
milieueffectrapportage:'bij~qgeondercleE\l Q~nder 15.1 genoemd als m.e.r.
plichtig in geya:1le11-.W:i!~E~~Cl~:a~tiviteitbetrekking heeft op een hoeveelheid van
3.000.000 m30f'l'l1~eLper jaar.Bljd.-e,aanvraag is een
Startnotiti~!~ili~1i~t'fe~tra:PPOfe(M'ER)gevoegd van IF Technology d.d. 3
novel'l115j~ Z008>:lq~.m~e?!<.!10623/CE8/189/000692.

// ........ --.,. "

Artikel17 van de Grondwaterwet, afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer (Wm) zijn van toepassing.
Bovendien is de Grondwaterverordening Noord-Holland (Gwv) van toepassing.

1 Een doublet bestaat uit een warme en een koude bran

Internet www.noord-holland.nl
E-mail post@noDrd-holiand.nl
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De Provinciale Planologische Commissie is gehoord (artikel9 Gwv) omdat het
hier een onttrekking betreft die meer zal bedragen dan 3.000.000 m3 per jaar.

(PM reactie PPC) -'-'--"'~

Bekendmaking, mededeling en terinzagelegging

\

".
//.' ,//c------...,'-..".. \ ..'c,.••,..... ""--....,/ ..•/,,

De aanvraag en het ontwerpbesluit zijn op <PM> be,k~ndg~ma~ktj!1 <PM> ~n//

hebben gedurende zes weken voor een ieder ter i,n~~g~geJ~ge6·hiL4ege~~hte
Heerhugowaard. / /'<';' '''..,. ..- ....._-.~/

// ///

. < <-'" "", """"-" ,,""'"
./' ~'-,.-., ' .•... "'-, -'-"" :,/

Tevens hebben wij afschriften van het ontyv¢fphesiuitAet~';)ndeD~'a.r)l/
/", ,........ I . " ",/

De Commissie voor de MilieueffecttappQltage> ". . ')
Burgemeester en wethouders van..Heerhugowaa;c1i' ",j

\ ......... ' " ',/

Het Hoogheemraadschap Holland~NOl:H:..<;ierk'partier.'> /
Ii' ", <~, .", '

Voor vragen kunt contact opn~~e~'~et;e~~~;a1'S.PH;M.Huits,
telefoonnummer 023 51430~1:/~~~)" ," ......~\~'\ .., /

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

/ . / ". ".

Wij hebben het volge)ld~)ove~wQg'en~
(F~'~ - . - - _",

...../ "", ~ ..,,,./)

De aanvraag is getoetst'~~rthet Waterp1?l1)-2'006-2010 (Waterplan).
/-~-_.~--_.._~,~'~~~=,' './

Koude- en ~irm~9J)51ag_a~}y_~)WoJdtdoor ons gestimuleerd met als doel het
grond~c;Lte-rv~t?rulk:~.Q.hetenergTeverbruik te verminderen. Door de toepassing
van k01,Jde~eJ;lwaT:t:nte6Fsl~gwordt voorkomen dat voor koeling of verwarming

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

gebruik gemaaRt,moet woiderrvan energie uit fossiele brandstoffen met alle
I '. "'-. \ / /

schadelijke milieueff~d~nv'in dien. Ten opzichte van de referentie2 bespaart
KWd'2,.070,,000 m3 aar~~asequivalenten per jaar. De leidt tot een reductie van de
uitstoot\;>:<3:n'CQ~,~_~~q~met respectievelijk 2.800 ton en 8.600 kilogram per jaar.
Daarentegel1:stijgLdeliitstoot van 502 met 4.650 kilogram. In de referentie is geen
rekening gehouden met het elektriciteitsverbruik van airco's.

2 Woningen met gasgestookte CV-ketels

internet www.noord-holland.nl
E·mail post@noord·holland.ni
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Verder is er bij dit soort projecten geen netto verbruik van grondwater
behoudens enige honderden kubieke meters per doublet voor het spoelen van de
bronnen, Dit water wordt geloosd op het riool of het oppervlaktewater. Bij het
regenereren van de bronnen mogen geen chemicalien worden gebJ:ui,~t.

Uit het MER blijkt dat de KWO niet leidt tot schade aan belal1gert'V,anderden,
< /-", I

Het onttrokken grondwater wordt ge'infiltreerd. Hierbij word~n cortf.qrrrtqrtikel
14a van de Grondwaterwet eisen gesteld ten aanzien va'~-dec~ntroleopde'"".,
kwaliteit van het onttrokken en te infiltreren water. .Hie'rtQe di~nt u vooraf~a,aJ,,1ae
aan de ingebruikname van het systeem het gron4W:at~ru!!~el:l'~v:;:!£~~e-brc:m;ie~te
laten analyseren op de natuurlijke samenstellil)g(cornpleteiQnehl;Jalans):-It1 de
voorschriften wordt verder opgenomen dat!let t~infiltte~en~at~r'iille~n een
thermisch verandering mag ondergaan, w,a?-fbij~e''teJJ.1p~)tuuI;pi~t;heermag
bedragen dan gemiddeld 25°C en niet rrtin4~ dan'5o-C~'" ),,-:/J

,_~"-' ~"""'_' :~~,. '-"" "__./ //1

Wanneer zuurstof de leiding binnen le~t,kan~r/~lgenvorrrt1pg'ontstaan,Tevens

zal het in het grondwater aanwez{~i~ijzetO:xid~;~ii'~h,uitvlokken.Om dit te

voorkomen wordt in de voonl<hrift~~'bpge~'Q~~n'dat~1;,eenoverdruk aanwezig

moet zijn aan de grondwatl7t~ifde:van'het~y.st~e,m.De ;verdruk dient via

drukmetingen permanel}fge~Q:rtroleerdte*o.rd~J.:t.Ook wordt ter bescherming
/ / ", "<. )

van de bodem in de VQ9l{schriften'opgenomen darna beeindiging van de
"" ",.''''. -"" "',

activiteit nagegaan ,m~et\\lorden'Cltersprake is van enige nadelige invloed op de

bodem. Indien dit '0:~icl)~g~constate~fd)1E(6taangegeven te worden hoe deze
"-. ""- -'-. /

nadelige invloe_d_~pgehev@nzqlgaan w6rtlen.
--' - .----........--..... "-'" '~,

------e- ..,.,_~~::::::. """"'-.""
(/- -

"" '~--: - - -- ""')

"--....""-.

" )
! ./

/
/

, >'" ~.'-..._-------///

ZIENSWIJZEN

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

Internet www.noord-holland.nl
E-maii post@noord-holland.nl
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Naast deze vergunning zijn voor de voorgenomen werken va,ak ~ep of m~er
andere toestemmingen (vergunningen) van Rijk, provincie, gerne~ntept'.·
waterschap nodig (bijvoorbeeld: vergunning Wet milieubehe~r,vergl.;l~il1gWet

,/ '" -'e,'"

Verontreiniging Oppervlaktewateren, vergunning Ontg;von~ing.~nwet,ol1thef£!ng
,. -( '\... "'. "','

lozingenbesluit Wet bodembescherming, kapvergUl)i~jng(Bosw~t)-!··//
bouwvergunning (Woningwet) of ontheffing ingy\(0g'e'd~~-a~&r$.fhapskeul'V

, '" ~- /

Voordat u met de onttrekking en infiltratie star,t; pioet u naga,an'o£ dergelijke
" " "',

toestemmingen vereist zijn. Is dit het geval, <ian<dJent Q~\(oor de'qaflvaI)g van de
/ ,-....... ~" / . "", "'-. -./

werkzaamheden overleg te plegen met de/b;etre£ten'd~))~v()'egd0, >//

bestuursorganen. .." :/ ;:>~."..~>.,,/~>.
~~...... '- "- ',-' /'

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

~..-....... \ \/

"".
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UITGANGSPUNTEN VOOR BEOORDELING

De milieueffecten van de grondwateronttrekkingen worden voornamelijk
bepaald door de bodemopbouw/ de plaatsing van de bronnen in he(horizontale
vlak en de diepte van de filters. Daarbij is de bodemopbouw een "yasJ-g~~'evenen
worden de alternatieven gevormd door de verschillende broncQnfigwaties. ~

/ '-.-

~ "~-'"

De bodemopbouw is in het MER beschreven op basis van clevolgend'e'gege'(ens:
a) boorbeschrijvingen uit het archief van TNO Bouw ery'9nde,rgtpnd vianet,)

DINO-Ioket; , " "/
-""- - " //

b) de Grondwaterkaart van Nederland; , " " .... ", '.
c) het Regionaal Geohydrologisch Informatie Sy:stj2elrt(REGI5);"·
d) interregionale informatie over de diepte va,rlw'~tervo~q::nde'p'a~k'etteJ.'l;
e) de Kwel en Infiltratiekaart van Noord-H;oltai1d,' / ":~ .~.,'>/

,'''-'''-.....,.,-,.

De bodemopbouw is schematisch weerg~geven::futabeil>l:I~fIDi~i~'~ldligt op
1/8 tot 2/5 meter beneden NAP. '. .~. '. . \, " /

Diepte (m
-maaiveld)

Lithologie Geohydrologiscje
indeling

0-20

20-35

35 -40

40 -270

>270

Afwisseling van klei, v~etl en j WestJand(holoceen)
(sterk) slibhoudendi(!1latig}Jijn .
zand // .//"~''.., " ",J

Fijn tot grof z~ri9,'hiQj;elijkinet ", Twente, Kreftenheye
kleilagen if.' " " .', /'
Klei/ fijn zand .~."... , .Qrel1t'~, Eem

Matig fijnJot grof zandi'~Iei en Urk; Sterksel,
leemJa:gen,.;;hellien·---,-~~"--",_ Harderwijk

Kleie'n slib,hQudend_fij.!IZand'·,_ Maassluis, Oosterhout

Deklaag

Eerste watervoerend
pakket
Eerste scheidende laag

Tweede/derde
watervoerend pakket

Hydrologische basis
"-~ --- _/

Tabel1: bod~!:rlOphQ~weng~l~ydrologischeindeling
/,/ ............"'.,." "","'-"

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

Grondw~terstanden~ ~~t\om'ihg;:2kwaliteit en -temperatuur.
Het pei~ VCl-p het freati~ch'gronclwater wordt bepaald door het drainagesysteem

en het peil ~al1: het oppeiyi~ktewater(3/0 tot 3/7 meter beneden NAP). Het

freatisch g~bn,d~ater.p.e,lJigtop minimaal 0/80 meter beneden het maaiveld. De

stijghoogte in deonderfiggende watervoerende pakketten ligt tussen 2/10 en 2,70

meter beneden NAP en is gemiddeld 2/35 meter beneden NAP. Ter plaatse heerst

een kwelsituatie.

De stroming in het 2e/3e watervoerend pakket is naar het zuidoosten met een

snelheid van ongeveer 5 meter per jaar.
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De temperatuur van het grondwater tussen 100 en 160 meter diep ligt rond
12/5 0c.

Het brak-zoutgrensvlak ligt volgens het regionaal geohydrologis<;;h,/---", "

informatiesysteem (REGIS) op ongeveer 30 meter beneden NAF',-tI~fV;(ateriJn het

derde watervoerend pakket is zout. In de omgeving is op eer:Ldiept~v?~'"6(}'
/' -~'" """

meter een chloridegehalte van 6.000 mg per liter gemeten,/fjt;t cnipridegehalte"

neemt met de diepte toe. / <' ", '. >~
"J~"-'-""" . ' ......, ,: <................~-- <_1/

/--~.... -', '-''-..~_._-- ---- ~ -. ~\
/ '.~ '-"< - '''''. ---~.---- . /'

De gemeentewert Beukenlaan 25/ aan de zuidkal)(yan.::het plan,~eht~d'De'D.raai,

ligt op een voormalige stortplaats. Ter plaatse L';iji-lVerho6)g4e cori'ce,ntraties
,/ /"~" ' ","" /', '~""" -"'-". .' "': //

zware metalen, PAK en minerale olie gemetl7ntot2,me(t;r J::n:~riedElI).h~t ,n'laaiveld.
" "" .. / ........, '...,

In het grondwater is tot op een diepte van (.5-m~terberv=de:n"het IT}a~jveld
benzeen aangetroffen. ~'-~-.~ -.'... "", ''.'v /'

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

-'~~"'~~><,',"""" \//.....) \. "';::'--...... ~ ~ ,

Grondwatergebruikers / '.'" <\ "" ''.'"
/ , ....,",", .... -. ........ '..

Direct buiten het plangebied, eve1:[eens, aafi:.Q,E!13eukenlailtl>is een energieopslag
/ '""" "", ' ....... \ '.,

van het Trinitascollege gepla5l:fs;t'm'et eenma.«iin\lat debiet van 154.000 m3 per
,/ c~ "-"" .. ' .0 '~~"

jaar. De filters van de war:q:le/!:m::)n,zijn afgesteld'Ol( e~n diepte van 40 tot 73 meter
// ,j/ -,.. \". ' -""" '~' ...../

en van de koude bron op:!=~n dleRte vqn 49 tot 91 meter.//? '-,~,":~,,-'.,-,".... ---'.',-
" "'''-

Overige belangen i,/-<:>" "', "/j'
---...., '" "~'" //

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

Aan de oostkant--\yo~t_~~!plang~bieq."begrensddoor dijk en ringvaart van de
polder Heerh..ugowaa~tl,peze~15e-nDrenfotde ecologische hoofdstructuur (EHS).

De Waa:rd~iiQ~t'ee:Qb~;'te:Q zuiden van het plangebied, is eveneens onderdeel
! /'-.-., "'" "" ....., '

van deiEHS. ',,',»
~ ,/

'-,\ "~.'

In en ro'n,d1te.t plangebi~'~ '~ijn geen grondwaterbeschermingsgebieden of Vogel

en Habitatri<;:h'tlijngc:bi~d~,riaanwezig.

""""--~~'/
In en rond het plangebied zijn geen archeologisch waardevolle locaties bekend.

De gemeente Heerhugowaard doet nog nader onderzoek naar de aanwezigheid

van archeologische en cultuurhistorische waarden.
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EFFECTEN
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Om de gevolgen van de energieopslag voor het milieu te onderzoeken zijn in het

MER allereerst de fysische effecten berekend met een grondwatermpdelep is

vervolgens nagegaan hoe deze van invloed zijn op landbouw, na:tU,uf

bebouwing en infrastructuur en overige grondwatergebruikers{~,

De berekeningen zijn uitgevoerd met het hydrologische s9'ft}ya~eRakketMLth,

Op basis van de beschikbare informatie zijn de bodemBa:~a:in~ters'bepaald ehi~
een grondwatermodel opgesteld. Het grondwatermod~li~;ch~m,l:ttlsLh- ~ .1/
weergegeven in tabel 2. In het model zijn fictieve 1?:g~~.,ppgen.<;)lrl'B.t:p5meeIl~»

/ /' -"V --_._., _ ....,'. --~'

onderscheid te kunnen maken tussen delen va~)le,,~pakk(~!,met filter&~[l~elen

zonder filters. ,,~,,(/'" . , .' .:) /
,J /".// "\, <. "-, './

Diepte (m
-maaiveld)

0,8

3,0 -20

Toelichting Do6'~l~~~rmo W~!,!r~~d iii /Bergingscoeffi
[J:?;enJm2/dag} (dagen, ,-,j/ cient

0,15

20 -35
35-40

40 -100

1ewatervoerend p~kk~t -"-, 180 ',,\

Ie scheidende laal / ". -'" 100

Deellaag 2e/3e w~t~l:'\(gerenci'·. 2.)00
pakket bover(dt)itters '" """ " /

0,005

0,0009

100 Fictieve scheidend'eli3:ag " /

100 - 170 DeellaSlg4"L~e waterv~~r~n<;i 2.450"
pak1)etmet fiit~rs'------~~':"",

7,5

10

0,000.7

170 - 270 ,p€!ella.<ctg 2e/Y,~at~rvoerend 
// .pakket o'flder defilteri3

3.450 0,000.8

Tabel 2: ,gr\,ndwaterrito4~1,'~~'\\ "?'
Bet prognlfl::!ma berekent grondwaterstanden, stijghoogten en stromingen in de
verschillehQ.e"wa...tervoer~nde pakketten. Uitgevoerd is een niet-stationaire
berekening bij'e~~'maxrin~aldebiet per bron (250 m 3 per uur) gedurende 50

dagen. In de praki:lJkz~lniet zolang op vol vermogen worden gepompt. De
resultaten van de berekeningen vormen daarom een overschatting van de
werkelijk optredende effecten.
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Grondwaterstanden en stijghoogten
De verandering van de stijghoogte in het 2e/3e watervoerend pakket
(opslagpakket) bedraagt maximaal 2,2 meter, in het 1c watervoerend pakket is
dat 0,08 meter en het freatisch grondwater daalt of stijgt met maximCl-aLQ,02
meter. De invloedssfeer - het gebied waarbinnen de stijghoogte :rrt,eeYclanO,05
meter verandert - strekt zich uit tot 450 meter van de bronnen in'h~t '

/

opslagpakket en tot op 380 meter in het 1e watervoerend pakket:

Thermische effecten
Met het programma HstWin-2D is berekend hoever the~~tsl:he'ih~loedvande /
KWO reikt. Rand een bran ontstaat op den duur ee1),;;~~ih~;fk,dud~-bel:Bej(/

warme bel is het grootst aan het eind van de zom~("d~~koud~'hei.1:;hef'eind
van de winter. De thermische invloedssfeer, ge51~ffn!eerd,:p.l~het'gel(i~d,j)
waarbinnen de grondwatertemperatuur met:;x2aah,Q,5""C/v,erahdert, stryKt zich na
20 jaar uit tot maximaal110 meter vanaf de::br¢I:I:ne~>', ("" \";"J

De temperatuurveranderingen leiden vc)lgenso.tl,~'et,z;oeknierto,1/een toename
van (pathogene) micro-organismellibf tot e~p;:v~,randefiJ:!.gin de chemische
samenstelling. ."/~",,, """ '

. ",. "")
"'", '-'-, \ \

r····..,.'" , ..'::.., "\

Ten behoeve van regenerati~''WQrdt'inde zornE~rW;~u;:mteonttrokken aan het
oppervlaktewater in het ge~iectDe,l11aximale teii1peratuur van het

/ ( '.'"

oppervlaktewater daaltiq.aqT9.oor'vfln2(5 °C naar 22,S 0c.
,/ / "--.j -"" '-""

, - "
,-,,' ' " _ ~ '"

Grondmechanische effecterl,', "
Daling van de st,ijghQQgte,kari ieid.en tot zettlng en schade aan gebouwen en
infrastructuudi;ld~e:qAt::zettinggl'~ter"isdan 15 millimeter en het
zettingsverhang (rbtatiei~'TIee'fbedrnagt'dan 1:300. Berekend is een maximale
zetting v:ati[!UIllim,~te~~l:t~,enverhang van 1:100 direct naast de bronnen. Er
bestaat;~e';hal';':ege,en'g€v~ar:vo6Jschade aan woningen en infrastructuur.

; t • - ; //

Grond~~t~:(kwaliteit
Het gro~Clw~terf:ircuitWb~dt gescheiden van het secundaire circuit
(distributiel1.~tj,g~Bouw~itcuit)door warmtewisselaars. Het secundaire circuit
wordt gevuld m~tsa1o~ndrinkwater (leidingwater). Er bestaat daarbij geen
risko op verontreiniging van het grandwater. De in het grondwatercircuit
gebruikte materialen (HDPE, PVc, roestvast staal, brons, rubber en kunststof
coatings zullen niet leiden tot signifkante verandering van de samenstelling van
het grondwater.
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De ligging van het zoet-brakgrensvIak op een diepte van ongeveer 40 meter
wordt door de KWO niet be'invIoed. WeI treedt binnen het opsIagpakket
menging op waardoor de aanwezige zoutgradient op den duur zal verdwijnen.
Dit Ieidt niet tot nadelige gevolgen.

Vanwege de geringe effecten op het freatisch peil en op de stijg!16ogt~ inhef
eerste watervoerend pakket bestaat er geen risico op het verpIaa:tsenvanQ'>i
verontreiniging bij de gemeentewerf.

// / "-

Gevolgen voor andere gebruikers en/of functies .__ /" ',. ,
Het KWO-systeem van het Trinitascollege ligt buiteRd~·ihvJ;e'd~~£.~~r'varrde/<
bronnen van De Draai en omgekeerd; er zijn geelv~,eg:atievegevolgep:- //

.// <" <"'>", .. ',' /
Het freatisch pei! verandert hoegenaamd niet,';6'bestftatgye11,:gev~ar,Y96r

verdroging of vernatting, of aantasting vanC~r~4~oI~gischk..~aard~ri~ars gevoIg
van de KWO. >," " /

.'
/

'\ ,/
I /
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KENNISGEVING

GRONDWATERWET

Provinde
Noord-Holland

Ontwerpbesluit

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat de gemeente Heerhugowaard

een vergunning heeft aangevraagd ingevolge de Grondwaterwet ten behoeve van

energieopslag De Draai te Heerhugowaard.

Gedeputeerde Staten hebben het voornemen de vergunning te verlenen.

Inzage

De aanvraag, het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen op werkdagen tijdens

kantoormen vanaf 9 oktober 2009 tot 20 november 2009 ter inzage:
- bij het informatiecentrum van de gemeente Heerhugowaard, Parelho£ 1 te Heerhugowaard

van 10.00 tot 17.00 um;
- bij de Servicewinkel Info(n)oord, Middenweg 541A te Heerhugowaard op

maandag, woensdag en vrijdag van 13.00 tot 17.00 um en van 18.30 tot 20.30 um.
Bovendien liggen de stukken buiten kantooruren ter inzage bij het informatiecentrum van de
gemeente Heerhugowaard op de vrijdagavonden van 17.00 tot 20.00 UllY.

Zienswijzen

Als u het met het ontwerp besluit niet eens bent, dan kunt u uw zienswijze hierover tot
21 november 2009 schriftelijk indienen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
Procedurekamer SHY, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. In uw zienswijze moet u aangeven waarom
u het niet eens bent met het ontwerp besluit. Geef het duidelijk aan als u een ontvangstbevestiging
wilt of als u niet wilt dat uw naam en adres bekend worden. U kunt er ook voor kiezen uw
zienswijze mondeling te geven. Een verzoek voor een gesprek moet voor 14 november 2009 zijn
gedaan. U kunt hiervoor contact opnemen met de heer P.H.M. Huits (0800-9986734).




