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Managementsamenvatting
1. Achtergrond en doel van haalbaarheidsstudie
De laatste jaren is de consensus dat het klimaat verandert als gevolg van menselijke activiteiten, sterk
gegroeid. Traditionele vormen van energieopwekking, transport, productieprocessen en ook het
verwarmen van onze huizen dragen bij aan de uitstoot van broeikasgassen als CO2.
In het Klimaatakkoord en ook in het beleid van de gemeente Utrecht en Nieuwegein is afgesproken dat de
energievoorziening de komende jaren moet overgaan van fossiele brandstoffen op andere, duurzame
bronnen. Dat betekent onder meer dat aardgas als energiebron voor de warmtevoorziening van huizen en
gebouwen langzaamaan wordt uitgefaseerd. Er zijn verschillende alternatieve energiebronnen voor de
warmtevoorziening van huizen en gebouwen. Een daarvan is het gebruik van geothermie, ook wel
aardwarmte genoemd. Aardwarmte, is energie in de vorm van warmte die op grote diepte in de aardkorst
voorkomt. Hoe dieper in de ondergrond, hoe hoger de temperatuur van de aardwarmte.
In de provincie Utrecht is door Warmtebron Utrecht het onderzoeksproject LEAN gestart. Een consortium,
bestaande uit de Universiteit Utrecht (UU), Eneco, IF, TNO, EBN, ENGIE, Huisman en WEP, houdt zich
bezig met het onderzoek of geothermie een alternatief is voor aardgas. Het doel van het consortium is om
met deze technologie een eerste stap te zetten om het bestaande stadsverwarmingsnet te verduurzamen
door een concreet geothermieproject te ontwikkelen.
In 2019 heeft ENGIE als onderdeel van Warmtebron Utrecht een opsporingsvergunning gekregen voor
een afgebakend zoekgebied rondom Utrecht om te zoeken naar een geschikte warmtebron (geologisch
doelreservoir) waarin een geothermiebron kan worden ontwikkeld. Voor deze opsporingsactiviteit dient
een locatie gevonden te worden die geschikt is om op een kosteneffectieve manier te onderzoeken of de
geothermiebron rendabel te exploiteren is. Dat gebeurt door middel van een eerste put die het liefst zo
verticaal mogelijk gezet wordt. Als uit de geologische gegevens die verkregen worden na deze eerste put
blijkt dat de locatie voldoende geschikt is, zal een tweede put uitgevoerd worden en wordt de
geothermiebron aangesloten op het bestaande warmtenet in Utrecht en Nieuwegein. Dat zorgt voor een
directe levering van de warmte aan de afnemers. Binnen de grenzen van de opsporingsvergunning liggen
geen andere warmtenetten die groot genoeg zijn om een geothermiebron op aan te sluiten.
Het doel van deze haalbaarheidsstudie is om inzicht te geven in het proces naar het zoeken van geschikte
locaties voor een geothermiebron. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de eerste geothermiebron
(t.b.v. onderzoeksproject LEAN) en eventueel daaropvolgende geothermiebronnen. Inzichtelijk wordt
gemaakt welke kennis van de ondergrond en bovengrond hiervoor gebruikt is en hoe op basis hiervan een
afweging is gemaakt. Deze haalbaarheidsstudie en de inschattingen zijn gebaseerd op actuele informatie.
Het plaatsen van een eerste put en ook lopende seismologische onderzoeken zullen nieuwe informatie
opleveren. Op basis van deze informatie kunnen in 2021 of 2022 inzichten worden aangescherpt.
De resultaten van deze studie kunnen door Warmtebron Utrecht benut worden bij het voeren van een
dialoog over het onderzoeksproject LEAN en kunnen worden gebruikt bij het maken van een gefundeerde
keuze voor een locatie in nauw overleg met betrokken publieke partijen. Er wordt inzicht geboden in
kennis en afwegingskader die een rol spelen. Daarmee wordt een gelijkwaardiger gesprek mogelijk met
belanghebbenden zoals omwonenden en bedrijven en kunnen ook andere perspectieven worden benut
voor het vervolg.
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2. Nut en noodzaak van geothermieproject LEAN
LEAN is in eerste instantie een onderzoeksproject. Het Rijk heeft hiervoor subsidie verstrekt onder de
voorwaarde dat gezocht wordt naar een kosteneffectieve manier om aardwarmtebronnen binnen de
gebouwde omgeving te exploiteren. Het Rijk ziet er ook op toe dat hierbij de meest actuele standaarden
voor veiligheid en duurzaamheid worden gehanteerd. In een onderzoeksfase is nog veel onzeker. Daarom
is het een uitdaging om, juist bij de eerste put vermijdbare risico’s te ontwijken.
De zoektocht naar de meest geschikte locatie voor een eerste put begint bij de ondergrondse
geschiktheid. Op basis van nu beschikbare geologische informatie worden zoekgebieden geselecteerd
waarvan de geologische geschiktheid voor dit moment voldoende zeker is. De tweede stap is dat binnen
deze zoekgebieden diverse locaties worden onderzocht op geschiktheid. Dit wordt gedaan op basis van
een multicriteria-analyse met zowel bovengrondse als ondergrondse criteria. Deze fase resulteert in één
of meerdere voorkeurslocaties die het meest geschikt zijn.
In deze haalbaarheidsstudie is globaal naar een twintigtal locaties gekeken om een eerste afweging te
maken. In een vervolgtraject zal gedetailleerd onderzoek uitgevoerd worden naar de milieu- en
omgevingsaspecten voor de geselecteerde voorkeurslocatie(s). Hierdoor kunnen er nieuwe inzichten
ontstaan. Dit dient dan als leidraad om een definitieve locatie te kiezen en als basis voor het te doorlopen
vergunningentraject.
Het beleid van de betrokken gemeenten is ook relevant om nut en noodzaak van het onderzoeksproject te
kunnen bepalen.
De gemeente Nieuwegein heeft de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn, zoals is vastgelegd in de
Routekaart Nieuwegein Energieneutraal 2040. Een groot gedeelte van de gasnetten stamt uit de jaren ‘70
en ‘80 van de vorige eeuw en is daarom binnenkort aan vervanging toe. Daarnaast is 50% van de
huishoudens reeds aangesloten op het stadswarmtenet, wat perspectief creëert op een snelle en concrete
stap in de richting van verduurzaming van de warmtevraag. Voor 2021 is als doelstelling gesteld dat er
onderzocht is of een geothermieproject in Nieuwegein haalbaar is en, als dit het geval is, er
voorbereidingen worden getroffen voor aanleg van een eerste geothermiebron. Het onderzoeksproject
LEAN voorziet in deze doelstellingen.
De gemeente Utrecht vindt het belangrijk om onderzoek te doen naar alternatieven voor verwarming op
basis van fossiele brandstoffen als aardgas. De gemeente Utrecht werkt mee aan diverse onderzoeken
naar aardwarmte, zoals het project GOUD (Geothermie Oost-Utrecht Duurzaam) als ook
onderzoeksproject LEAN. De gemeente Utrecht is van mening dat dit onderzoek – en de eventuele
realisatie van onderzoeksproject LEAN – een stap in de juiste richting is om de ambitie van Utrecht om zo
snel mogelijk een klimaatneutrale stad te worden, te behalen.
Beiden gemeenten hanteren de voorwaarden dat de winning van aardwarmte op een maatschappelijk
verantwoorde manier gebeurt en dat de risico’s beheersbaar zijn.

3. Veilig en verantwoord een geothermiebron ontwikkelen
Voor het project geldt dan ook als uitgangspunt dat een geothermiebron veilig en verantwoord wordt
ontwikkeld. Dit betekent dat slechts beperkte effecten op de omgeving en milieu zullen worden
geaccepteerd bij de aanleg en exploitatie van de geothermiebron. Zo zal bij de ontwikkeling van een
geothermiebron het grond- en drinkwater dienen te worden beschermd door het toepassen van een
adequaat putontwerp en de aanleg en exploitatie van de geothermiebron door professionele partijen
worden uitgevoerd. Er dient geen seismiciteit (trillingen) te worden veroorzaakt tijdens de aanleg en het
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exploiteren van de geothermiebron. Verder zal een veilige bedrijfsvoering voor medewerkers en
omwonenden worden gevoerd gedurende de gehele levensduur van de geothermiebron. Het bevoegd
gezag, in de vorm van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en haar uitvoerende
toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen zullen de vergunningen voor dit project hierop toetsen
respectievelijk toezien op een juiste naleving van de voorschriften gedurende de levensduur van de
geothermiebron.

4. Bepalen van een zoekgebied
Als onderdeel van de opsporingsvergunning is onderzoek verricht naar de geologische geschiktheid van
de ondergrond in het opsporingsgebied zoals gedefinieerd in de opsporingsvergunning (zie figuur 0.1)1.
Op basis van bestaande geologische informatie is gezocht naar geologische doelformaties die mogelijk
geschikt zijn voor de winning van aardwarmte in het kader van het onderzoeksproject LEAN. In de
opsporingsvergunning is de Slochteren Formatie binnen de Rotliegend Groep aangemerkt als meest
kansrijke geologische doelformatie voor onderzoeksproject LEAN. In het opsporingsgebied bevindt deze
laag zich op (iets minder dan) 2000 tot (iets meer dan) 3000 meter onder het maaiveld rond Utrecht. Op
deze diepte kan warmte gewonnen worden van 70°C-100°C, de temperatuur die nodig is voor het huidige
warmtenet in Utrecht en Nieuwegein.

Figuur 0.1: Gebied opsporingsvergunning Utrecht

Onderzoeksproject LEAN richt zich op de Slochteren Formatie, een warmtevoerende laag van de
Rotliegend Groep. De Slochteren Formatie is overal binnen het opsporingsgebied aanwezig en ook
voldoende dik. Eigenschappen die nader onderzocht dienen te worden binnen onderzoeksproject LEAN
zijn 1) de hoeveelheid water die onttrokken kan worden, ofwel de capaciteit en 2) de temperatuur van het
water die bepaald wordt door de diepteligging van de geologische doelformatie.
Identificeren van een geschikte geologische doelformatie: twee zoekgebieden
De snelheid waarmee een bepaalde hoeveelheid water onttrokken kan worden, wordt bepaald door de
porositeit (ruimte tussen de zandkorrels, gevuld met water) en de permeabiliteit (de mate van verbinding
tussen de zandkorrels zodat water kan stromen) van de geologische doelformatie. De beste manier om
informatie te krijgen over porositeit en permeabiliteit is het doen van een boring. De huidige kennis over
porositeit en permeabiliteit is grotendeels gebaseerd op twee boringen die in de jaren 1970 zijn uitgevoerd
in Jutphaas (Nieuwegein, in zuidwesten van opsporingsgebied) en Blaricum (ten noordoosten van het

1

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (2018). Opsporingsvergunning aardwarmte in de provincie Utrecht.
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opsporingsgebied). Op beide locaties lijkt de porositeit en permeabiliteit voldoende voor een rendabele
geothermiebron. De geologische doelformatie ligt op beide locaties op circa 2000 meter.
Hoe verder we komen van de twee boorlocaties, hoe onzekerder de kennis over porositeit en
permeabiliteit wordt. Reden hiervoor is dat de formatie schuin loopt en hierdoor de kans bestaat dat de
doorlatendheid in dieper gelegen delen onvoldoende is (zie figuur 0.2). In figuur 0.2 is ook te zien dat door
het opsporingsgebied een oude breuklijn loopt waar twee geologische systemen elkaar treffen. Een put
binnen een afstand van enkele honderden meters van deze lijn zal om veiligheidsredenen vermeden
worden. Het boren door de breuklijn is ook geen optie. De huidige kennis over porositeit en permeabiliteit
ten noorden van de breuklijn is onvoldoende voor een eerste put. Deze kennis wordt betrouwbaarder
richting de boring van Blaricum in het noorden. In twee zoekgebieden binnen het opsporingsgebied is de
kennis over porositeit en permeabiliteit voldoende voor een eerste geothermiebron:
1 In het noordoosten van het opsporingsgebied (rondom De Bilt/Bilthoven)
2 In het zuidwesten van het opsporingsgebied (Nieuwegein en het zuidwesten van Utrecht)

CentraalNederland
Bekken

WestNederland
Bekken

Figuur 0.2: Diepteligging van de geologische doelformatie binnen de grenzen van de opsporingsvergunning. In rode stippellijn is de
grens tussen het Centraal-Nederland Bekken en het West-Nederland Bekken weergegeven.
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Temperatuur van de bron: van twee zoekgebieden naar één zoekgebied
Het zoekgebied ten zuiden van de stad Utrecht, tussen Leidsche Rijn en Nieuwegein (hierna: zoekgebied
Zuid) wordt als meest geschikt aangemerkt, aangezien hier de geologische zekerheid het hoogst is door
aanwezigheid van een historische exploratieboring (Jutphaas-01). Bijkomend voordeel is dat de
geologische doelformatie hier schuin afloopt van 2000 naar 3000 meter diepte. Dat betekent dat water
geïnjecteerd kan worden via een relatief ondiepe put en onttrokken kan worden via een dieper gelegen
put waar de temperatuur van het water wordt geacht rond de 100ºC te zijn. Deze temperatuur is zeer
geschikt om het bestaande warmtenet mee te voeden.
Het andere zoekgebied ten noorden van Utrecht is minder geschikt voor een eerste put, omdat de
geologische zekerheid hier lager is. Voor dit gebied is nu ook geen zicht op commerciële exploitatie van
de warmtebron, omdat de afstand tot het warmtenet in Utrecht en Nieuwegein te groot is. Dit gebied kan
in de toekomst wel interessant worden voor andere aardwarmtetoepassingen, wanneer meer informatie
over de ondergrond beschikbaar komt en er warmtenetten met een lagere warmtevraag aangelegd
worden in (de buurt van) De Bilt en/of Bilthoven.

5. Van een zoekgebied naar potentiële locaties
Om de potentiele locaties te kunnen vergelijken is een afwegingskader met een aantal onderscheidende
kenmerken en aspecten gedefinieerd, bestaande uit de volgende categorieën:
◼

◼

◼

Technische/bovengrondse kenmerken; zoals geologische geschiktheid ondergrond, lengte aansluiting
op warmtenet en aanvullende werkzaamheden (waaronder aanvoerroute naar locatie, ten behoeve van
aanwezigheid kabels en leidingen, sloop- en kapwerkzaamheden en benodigde kunstwerken);
Milieu- en omgevingsaspecten; onderverdeeld in aspecten die betrekking hebben op veiligheid en
overlast (geluid, externe veiligheid en overlast van transportbewegingen) en op natuur en omgeving
(natuurwaarden en archeologie/cultuurhistorie/landschap);
Financiële aspecten; globale investeringskosten geothermiebron en aansluiting op warmtenet.

Bij het vaststellen van de beoordeling op milieu- en omgevingsaspecten is uitgegaan van de normen en
richtlijnen zoals gedefinieerd in het wettelijk kader en beleid van de gemeenten Utrecht en Nieuwegein. In
deze haalbaarheidsstudie zijn bijvoorbeeld voor de aspecten geluid en externe veiligheid reeds indicatieve
berekeningen gemaakt om de effecten van de voorgenomen activiteiten op de omgeving vroegtijdig in
beeld te kunnen brengen. Voor de uiteindelijk te selecteren locatie(s), zullen in het vervolgtraject
detailstudies moeten worden uitgevoerd als basis voor de eventuele uiteindelijke keuze en de
vergunningaanvragen. In deze haalbaarheidsstudie zijn aanbevelingen opgenomen voor vervolgacties en
studies.

6. Beoordeling van de locaties
Binnen zoekgebied zuid zijn twintig locaties geselecteerd die mogelijk beschikbaar gemaakt kunnen
worden voor een geothermiebron. Uitgesloten zijn locaties voor (toekomstig) bebouwd terrein, boringsvrije
zones, terreinen met bekende archeologische restanten of bodemverontreinigingen en gebieden die onder
het beschermingsregime van NatuurNetwerk Nederland of Natura 2000 vallen. In de haalbaarheidsstudie
zijn twintig locaties onderzocht en beschreven, waarbij de locaties kort zijn omschreven (inclusief
kaartmateriaal en foto) in hoofdstuk 6 van dit rapport. De beoordeling van de locaties aan de hand van het
afwegingskader is opgenomen in tabel 0.1. De ligging van de locaties is in figuur 0.3 weergegeven.
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Figuur 0.3: Overzichtskaart met beoordeelde locaties.

De beoordeling van de twintig locaties met de belangrijkste kenmerken en aspecten is geaggregeerd
weergegeven in tabel 0.1.
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Tabel 0.1 Beoordeling potentiële locaties

Hoe meer cellen er groen of geel zijn gekleurd voor een locatie, hoe minder belemmeringen er voor die
locatie worden voorzien en de haalbaarheid toeneemt om deze locatie te kunnen ontwikkelen als
geothermiebron. Wanneer een locatie op één van de vijf kenmerken of aspecten een rode kleurcodering
krijgt, betekent dit dat de betreffende locatie niet haalbaar is voor ontwikkeling als geothermiebron.
In de beoordeling zijn de investeringskosten niet meegenomen. Voor de verdere besluitvorming zijn de
investeringskosten voor de belangrijkste onderdelen die variabel zijn, zoals de geothermiebron en
aansluiting op het warmtenet, wel per locatie weergegeven. Locaties met een grotere afstand tot het
geologisch doel (waardoor dieper of schuiner boren nodig is) laten iets hogere doubletkosten zien. De
kosten voor de aansluiting wegen zwaar mee voor locaties die verder weg liggen van het bestaande
warmtenet. Daarnaast dient rekening worden gehouden met een langere ontwikkeltijd van zeker 3 jaar
voor langere leidingtracés.

7. Vervolgtraject meest haalbare locaties
Op grond van de resultaten van de haalbaarheidsstudie zijn tien van de twintig locaties ongeschikt. Er is
bovendien vooralsnog geen enkele locatie aan te wijzen als haalbaar zonder grote uitdaging. Geadviseerd
wordt om de vijf meest haalbare locaties (N2, N3a, N6, N11 en R1) als basis te nemen voor een
vervolgtraject en deze locaties verder te onderzoeken. De locaties N2, N3a, N6 en N11 liggen in de
gemeente Nieuwegein, de locatie R1 ligt in Rijnenburg (gemeente Utrecht). Op basis van meer
gedetailleerd onderzoek naar de milieu- en omgevingseffecten kan verder worden ingezoomd op de te
selecteren locaties. Dit dient dan als leidraad om een definitieve locatie te kiezen.
In deze haalbaarheidsstudie zijn de locaties afgewogen op de van belang zijnde en onderscheidende
milieu- en omgevingsaspecten. Dit is gedaan op basis van expert judgement, bureaustudie en een globaal
veldbezoek. De detailleringsslag die vervolgens plaats dient te vinden als de uiteindelijke locatie(s) in
beeld is bestaat zoal uit verdere geluid-, externe veiligheid-, bodem-, archeologische-, ecologische- en
verkeersstudies. Hiermee kan daaropvolgend het vergunningentraject worden gestart, te beginnen bij de
beoordeling of een MER dient te worden opgesteld.
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1

Inleiding

De laatste jaren is de consensus dat het klimaat verandert als gevolg van menselijke activiteiten, sterk
gegroeid. Traditionele vormen van energieopwekking, transport, productieprocessen en ook het
verwarmen van onze huizen dragen bij aan de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2. Om deze uitstoot
te verlagen zijn er diverse afspraken gemaakt, zoals het Klimaatakkoord van Parijs (2015), het
Nederlands Klimaatakkoord (2019) en ook het coalitieakkoord van de provincie Utrecht (2019). Het
uitgangspunt van al deze afspraken is dat de energievoorziening de komende jaren op andere, duurzame
bronnen moet overgaan. Dat betekent onder meer dat aardgas als energiebron voor de
warmtevoorziening van huizen en gebouwen langzaamaan wordt uitgefaseerd.
Er zijn verschillende alternatieve energiebronnen voor de warmtevoorziening van huizen en gebouwen.
Eén daarvan is het gebruik van geothermie. Geothermie, ook wel aardwarmte genoemd, is energie in de
vorm van warmte die op grote diepte in de aardkorst voorkomt. Hoe dieper in de ondergrond, hoe hoger
de temperatuur van de aardwarmte.
In de provincie Utrecht is door Warmtebron Utrecht2 het onderzoeksproject LEAN gestart, door het
consortium bestaande uit de Universiteit Utrecht, Eneco, IF, TNO, EBN, ENGIE, Huisman en WEP. Dit
consortium houdt zich bezig met het onderzoek of geothermie een alternatief is voor aardgas om via deze
techniek stadsverwarming te verduurzamen en vervolgens een concreet geothermieproject te
ontwikkelen. Hiervoor is in eerste instantie de ondergrond in de provincie op diverse plekken onderzocht.
Op basis daarvan heeft ENGIE namens als onderdeel van Warmtebron Utrecht een
opsporingsvergunning3 gekregen voor een afgebakend zoekgebied rondom Utrecht waarbinnen het
consortium het recht heeft om opsporingsactiviteiten naar een geschikte warmtebron uit te voeren, met als
doel deze aan te sluiten op het bestaande warmtenet in Utrecht en Nieuwegein. Het onderzoeksproject
LEAN betreft het realiseren van een eerste zo kort (verticaal) mogelijke put naar het Rotliegenddoelreservoir (zie voor meer informatie §4.1) om de eigenschappen van de laag te kunnen bevestigen.
Vervolgens zal een tweede – wat langere - put naar het warmere gebied worden gerealiseerd. Voor deze
booractiviteiten dient een geschikte locatie gevonden te worden waarvandaan de putten kunnen worden
aangelegd naar deze mogelijke warmtebron.
Het doel van deze haalbaarheidsstudie is om inzicht te geven in het proces naar het zoeken van geschikte
locaties voor een geothermiebron, welke kennis hier vanuit de ondergrond en bovengrond voor gebruikt is
en hoe op basis van deze gegevens een afweging is gemaakt. Deze haalbaarheidsstudie en de
inschattingen zijn gebaseerd op actuele informatie. In het vervolg wordt nieuwe informatie verzameld
(onder meer door de realisatie van een eerste put) en hierdoor kunnen inzichten in 2021 en 2022 worden
aangescherpt.
De resultaten van deze studie kunnen door Warmtebron Utrecht benut worden bij het voeren van een
dialoog over het onderzoeksproject LEAN. Het haalbaarheidsstudierapport wordt bovendien gebruikt als
uitgangspunt bij het kunnen maken van een gefundeerde keuze voor een locatie in nauw overleg met
betrokken publieke partijen, omwonenden en bedrijven.

2
3

www.warmtebron.nu
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, besluit Opsporingsvergunning aardwarmte Utrecht, d.d. 29 oktober 2019.
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Leeswijzer
In het volgende hoofdstuk 2 zal in eerste instantie nader ingegaan worden op de nut en noodzaak van de
voorgenomen activiteiten, hoe deze binnen de (inter)nationale klimaatdoelen passen en wat daarbinnen
de ambities zijn van de provincie, de gemeenten en Warmtebron Utrecht.
Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 stil gestaan hoe de winning van aardwarmte op een veilige en
verantwoorde wijze plaats kan vinden. Activiteiten in de diepe ondergrond zijn immers nooit volledig
zonder risico’s. Daarom is het van groot belang om in een zo vroegtijdig stadium inzicht te geven welke
principes hierin belangrijk zijn en hoe hiermee rekening wordt gehouden bij dit geothermieproject.
In de hoofdstukken daarna vindt vervolgens de afweging plaats waarbij in hoofdstuk 4 in eerste instantie
het zoekgebied nader afgebakend wordt door inzichtelijk te krijgen waar de match tussen de geologische
geschiktheid van de ondergrond en de potentiële warmtevraag op de bovengrond optimaal is.
In het hoofdstuk 5 wordt beoordelingskader uitgewerkt. Daarbij wordt stilgestaan bij diverse technische,
financiële, milieu- en omgevingsaspecten. Hierbij wordt het relevant wettelijk kader toegelicht en wordt er
een beoordelingsmethodiek uitgewerkt.
In hoofdstuk 6 worden in het gebied dat in hoofdstuk 4 is afgebakend en met behulp van het in hoofdstuk
5 uitgewerkte beoordelingskader worden vervolgens twintig potentiële locaties beschreven en beoordeeld.
Op grond van deze aspecten is een beoordelingskader opgesteld waarmee de potentiele locaties zijn
gedefinieerd en aan elkaar afgewogen.
Vervolgens wordt op basis van deze afweging in hoofdstuk 7 aan de hand van een rangorde inzichtelijk
gemaakt welke locaties op basis van de gestelde criteria het meest haalbaar zijn voor de realisatie van
een geothermiebron voor aansluiting op het warmtenet.
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2

Nut en noodzaak van het geothermieproject LEAN

Hoofdstuk 2 zal nader worden ingegaan op de nut en noodzaak van de voorgenomen geothermie
activiteiten, hoe deze binnen de (inter)nationale klimaatdoelen passen en wat daarbinnen de ambities zijn
van de provincie, de gemeenten en Warmtebron Utrecht met betrekking tot het onderzoeksproject LEAN.
Daarbij wordt ook uiteengezet waarom een geothermiebron in deze fase van de energietransitie juist in dit
gebied een logische stap is.

2.1

Akkoord van Parijs

In het Akkoord van Parijs, gesloten in 2015 door bijna alle landen in de gehele wereld, is bepaald dat de
opwarming van de aarde in 2100 niet meer dan 2 graden ten opzichte van het pre-industriële tijdperk mag
bedragen. Bovendien wordt het streven vastgelegd om de opwarming beperkt te houden tot 1,5 graad.
Verder is specifieke aandacht gegeven aan het beperken van het gebruik van fossiele brandstoffen,
aangezien dit een belangrijke oorzaak is van de overmatige CO2-uitstoot. Het akkoord is bindend, maar
niet juridisch afdwingbaar.
Aangezien Nederland één van de landen is die het Akkoord van Parijs heeft ondertekend, moet Nederland
een bijdrage leveren aan het behalen van de doelstellingen. Het ondersteunen van initiatieven die
bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot, zoals de realisatie van geothermieprojecten als
vervangende warmtebron voor aardgas, sluit daarop aan. Dit heeft ertoe geleid dat deze vorm van
duurzame energievoorziening is opgenomen in het Nederlandse klimaatakkoord.

2.2

Klimaatakkoord

Het Nederlands Klimaatakkoord is gesloten op 28 juni 2019 en omvat de maatregelen van de
Nederlandse overheid om te voldoen aan de doelstellingen van het Akkoord van Parijs. In het Nederlands
Klimaatakkoord is vastgelegd dat Nederland in 2030 49% minder CO2 uitstoot ten opzichte van het jaar
1990, en in 2050 zelfs een reductie van 95% CO2-uitstoot ten opzichte van het referentiejaar 1990 heeft
bereikt. Om deze doelstellingen te verwezenlijken, zet de overheid onder meer in op het ontwikkelen van
geothermie.
In het klimaatakkoord is daartoe aan de sectortafel Gebouwde Omgeving de ambitie uitgesproken om tot
2030 de huidige circa 20 geothermiedoubletten op te schalen naar respectievelijk 175 en 700+ in 2030 en
2050, waarvan in 2030 70 in de gebouwde omgeving. Richting 2030 vindt zowel in de glastuinbouw als in
de gebouwde omgeving uitbreiding plaats door aan te sluiten op bestaande en nieuwe warmtenetten.
Richting 2050 is verdere opschaling mogelijk in de gebouwde omgeving en daarnaast in de lichte
industrie, afhankelijk van de resultaten van de pilots met Ultra Diepe Geothermie (UDG).
Om dit te kunnen bewerkstelligen staat in het akkoord verder dat de overheid onder meer de
marktordening en de kosten voor warmte voor consumenten moet gaat aanpassen ten gunste van
duurzame warmtebronnen. Daarnaast benoemt het Klimaatakkoord enkele stimuleringsmiddelen voor de
geothermiesector. De Rijksoverheid intensiveert de inzet op geothermie gericht op het wegnemen van
knelpunten in de wet- en regelgeving en door uitvoering van een missie gedreven kennis- en
innovatieprogramma gericht op risicobeheersing in de exploitatiefase, professionalisering van de sector,
bevordering van standaardisatie, kennis van de ondergrond (o.a. seismiek) en een kostenreductie van
50%. Ook handhaaft de Rijksoverheid de subsidies ter stimulering van geothermie waaronder de RNESgarantieregeling (om risico’s bij boringen gedeeltelijk af te dekken) en de SDE+-regeling voor stimulering
van deze energievoorziening.
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Om op de toekomstige uitgaven aan subsidies voor de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie
(SDE+) te kunnen besparen, is de subsidie Hernieuwbare Energie in het leven geroepen. Deze subsidie
heeft als doel om de energiedoelstellingen voor minder kosten te behalen met innovatieve projecten wat
moet leiden tot een besparing op de toekomstige uitgaven. De besparing van een project moet groter zijn
dan de subsidie die voor het project wordt aangevraagd. Het onderzoeksproject LEAN heeft mede haar
oorsprong in deze subsidie.

2.3

Masterplan Aardwarmte in Nederland

Om deze opschaling te kunnen waarmaken is in mei 2018 het Masterplan Aardwarmte in Nederland
opgesteld, als belangrijke bouwsteen voor de gemaakte (geothermische) afspraken in het klimaatakkoord.
Hierin heeft de sector de kaders geschetst waarbinnen geothermie een kansrijke alternatieve warmtebron
is. De sector stelt zelf dat geothermie potentieel voor 15% kan bijdragen in het terugdringen van de CO2uitstoot gerelateerd aan de warmtevraag in 2030, en zelfs voor 25% in 2050. Er wordt ingezet op een
opschaling in de periode tot en met 2025, waarin de eerste aansluitingen op warmtenetten in de
gebouwde omgeving worden voorzien. Deze opschaling heeft, naast het realiseren van een
kostenreductie, mede als doel om innovaties te genereren waarmee de sector technisch verder
opgeschaald kan worden en kosten kunnen worden gereduceerd.
Onderzoeksproject LEAN is in het leven geroepen om aan deze ambities in het Klimaatakkoord en
Masterplan invulling te geven door een alternatieve (duurzame) warmtebron voor het bestaande (en
eventueel toekomstige uitbreidingen van) warmtenet in Utrecht en Nieuwegein te realiseren.

2.4

Duurzaamheidsbeleid provincie Utrecht

De provincie Utrecht beschouwt geothermie als een vorm van duurzame en schone energie die aardgas
kan vervangen4. In de provincie Utrecht is echter nog weinig bekend over de beschikbaarheid van
aardwarmte. Daarom stimuleert en steunt de provincie Utrecht (financieel) onderzoek naar de toepassing
van geothermie binnen de provinciegrenzen, waaronder het onderzoeksproject LEAN. Met name de
aanwezigheid van geschikte lagen voor geothermie in de ondergrond en de wijze waarop geothermie
veilig en verantwoord toegepast kan worden, zijn belangrijke aandachtspunten voor de provincie. Een
goede aansluiting op de regionale warmtevraag en investering in warmtenetten is essentieel voor de
daadwerkelijke exploitatie van aardwarmte-bronnen. Wel staat voorop dat er rekening moet worden
gehouden met lokale en regionale belangen (waaronder bijvoorbeeld drinkwater, natuur en ruimtelijke
inpassing van activiteiten). Deze aspecten zullen dan ook in de afweging van de verschillende locaties in
deze haalbaarheidsstudie nadrukkelijk meegewogen worden.

2.5

Duurzaamheidsbeleid gemeenten Nieuwegein en Utrecht

De potentiële locaties voor het onderzoeksproject LEAN liggen in de gemeenten Nieuwegein en Utrecht.
Deze gemeenten hebben beide een eigen visie en beleid omtrent duurzaamheid en energietransitie. Voor
zowel de gemeente Nieuwegein als de gemeente Utrecht wordt hieronder kort de essentie van hun beleid
ten aanzien van aardwarmtewinning uiteengezet. Dit beleid dient als afwegingskader voor de
besluitvorming of en onder welke voorwaarden zij medewerking kan verlenen aan de beoogde locatie
waarvoor uiteindelijk een vergunning zal worden aangevraagd.

4

Provincie Utrecht, Geothermie: https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/geothermie/
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2.5.1

Gemeente Nieuwegein

De gemeente Nieuwegein heeft de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn en om dit te kunnen
bewerkstelligen is de Routekaart Nieuwegein Energieneutraal 20405 hier de leidraad voor.
Nieuwegein is grotendeels in de jaren ‘70 en ‘80 van de vorige eeuw opgebouwd en toen is ook de
energie-infrastructuur aangelegd. Een groot gedeelte van de gasnetten is daarom binnenkort aan
vervanging toe. Daarnaast is 50% van de huishoudens aangesloten op het stadswarmtenet. Dat biedt
kansen om de warmtevoorziening in Nieuwegein op grotere schaal te verduurzamen.
Het doel is dat in 2040 alle benodigde warmte in de gemeente Nieuwegein duurzaam wordt opgewekt via
een mix van duurzame technieken zoals geothermie. Daarbij is als doelstelling voor 2021 gesteld dat er
onderzocht is of een geothermieproject in Nieuwegein haalbaar is.
Naar verwachting kan onderzoeksproject LEAN met de beoogde eerste geothermiebron in Nieuwegein
een geschat thermisch vermogen van 5-6 MWth realiseren. Hiermee zou op jaarbasis ongeveer 150.000 –
185.000 GJ duurzame warmte kunnen worden geleverd. Omgerekend is dit circa een derde van de
Nieuwegeinse warmtelevering via stadsverwarming (peiljaar 2016). Aangezien meer dan 50% van de
woningen in Nieuwegein nu zijn aangesloten op het stadsverwarmingsnet, en dit aandeel mogelijk groeit
bij het aardgasvrij maken van wijken, is er perspectief op een grote bijdrage van aardwarmtewinning aan
een energieneutraal Nieuwegein in 2040.
De gemeente stelt daarbij (op haar website) wel de voorwaarde dat dit op een veilige en maatschappelijk
verantwoorde manier gebeurt en dat inwoners van Nieuwegein en andere belanghebbenden zorgvuldig
betrokken worden in de mogelijkheden en afwegingen.

2.5.2

Gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht vindt het belangrijk om onderzoek te doen naar alternatieven voor verwarming op
basis van fossiele brandstoffen als aardgas. Daarom werkt de gemeente Utrecht mee aan onderzoek naar
de winning van aardwarmte en ook naar de haalbaarheid van het onderzoeksproject LEAN. De gemeente
Utrecht is van mening dat dit onderzoek – en de eventuele realisatie van onderzoeksproject LEAN – een
stap in de juiste richting is om de ambitie van Utrecht om een klimaatneutrale stad te worden, te behalen.
De gemeente hanteert daarbij wel de voorwaarden dat de winning van aardwarmte op een
maatschappelijk verantwoorde manier gebeurt en dat de risico’s beheersbaar zijn. Bijvoorbeeld de risico’s
voor drink- en grondwater, gebouwen, kantoren en natuurwaarden.

2.6

Warmtebron Utrecht

Warmtebron Utrecht6 wil in de provincie Utrecht de komende jaren onderzoeken of aardwarmte een goed
alternatief is voor gas en elektriciteit. En of het een rendabele en veilige, verantwoorde manier is om de
klimaatdoelstellingen te behalen. Warmtebron is een verzameling samenwerkende partijen die ieder hun
eigen inbreng leveren. Daarvoor zijn in de onderzoeksfase twee onderzoeksprojecten gestart met elk een
eigen organisatie: GOUD en LEAN.

2.6.1

Project GOUD

Binnen het project GOUD (Geothermie Oost-Utrecht Duurzaam) onderzoekt een aantal partijen of
aardwarmte in de vorm van ultradiepe geothermie (UDG) mogelijkheden biedt om gebouwen in OostUtrecht te voorzien van duurzame energie. Hierbij staat de vraag centraal of er in aardlagen dieper dan
4000 meter winbare warmte zit. Dit project is 1 van de 6 zogeheten UDG-projecten die deel uitmaken van
5
6

Gemeente Nieuwegein, Routekaart Energieneutraal Nieuwegein 2040, d.d. juli 2017.
www.warmtebron.nu
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het Exploratie werkprogramma voor Ultradiepe Geothermie van het Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat en daarmee een ander traject volgt dan het onderzoeksproject LEAN. Het project GOUD valt dan
ook buiten de kaders van deze haalbaarheidsstudie.

2.6.2

Onderzoeksproject LEAN

Het onderzoeksproject LEAN, waar onderhavige haalbaarheidsstudie betrekking op heeft, is gericht op de
vraag of met een aardwarmteproject duizenden huishoudens via het warmtenet duurzamer verwarmd
kunnen worden in de provincie Utrecht (hoofddoelstelling). Hiertoe is een consortium opgericht waarin de
Universiteit Utrecht, Eneco, IF, TNO, EBN, ENGIE, Huisman en WEP hun kennis en expertise bundelen
om deze vraag te kunnen beantwoorden.
LEAN is in eerste instantie een onderzoeksproject. Het Rijk heeft hiervoor subsidie verstrekt onder de
voorwaarde dat gezocht wordt naar een kosteneffectieve manier om geothermiebronnen binnen de
gebouwde omgeving te exploiteren. Het Rijk ziet er ook op toe dat hierbij de meest actuele standaarden
voor veiligheid en duurzaamheid worden gehanteerd. In een onderzoeksfase is nog veel onzeker.
Daarom is het een uitdaging om, juist bij de eerste boring vermijdbare risico’s te ontwijken.
TNO en de universiteit leveren hierbij kennis en onderzoek. Naast een brede blik op het ontwikkelen van
energieprojecten heeft ENGIE ook de nodige ervaring met aardwarmte vanuit het Franse moederbedrijf.
Huisman Geo levert technische kennis en ervaring met betrekking tot boringen in binnen- en buitenland.
EBN deelt zijn kennis over de Nederlandse ondergrond vanuit de olie en gaswinning binnen de
aardwarmtesector, IF Technology draagt bij aan de analyse van de ondergrond en Well Engineering
Partners is verantwoordelijk voor de engineering van het ondergrondse gedeelte van het project.
Tenslotte is Eneco betrokken als potentiële afnemer van de aardwarmte en eigenaar van het Utrechtse
warmtenet voor stadswarmte.
Zoals in de inleiding is aangegeven heeft Warmtebron Utrecht in november 2019 een
opsporingsvergunning gekregen waarmee ze actief binnen het daarin afgebakende gebied een geschikte
locatie kunnen vinden om een eerste geothermieput aan te kunnen leggen voor de winning van
aardwarmte. Hierbij zal zo verticaal mogelijk naar het geologische doel (Rotliegend) worden geboord op
een diepte van circa 2000 meter. Absolute randvoorwaarde daarbij is een veilige en verantwoorde
uitvoering van het geothermieproject. Hierbij zullen echter ook een specifiek putontwerp en specifieke
boortechnieken worden ingezet, om deze put zo kosteneffectief mogelijk te kunnen uitvoeren. Het
verlagen van de aanlegkosten van geothermiebronnen is namelijk een van de andere doelen van het
onderzoeksproject LEAN.
Als de aanleg van een eerste geothermieput geslaagd is, zal vanaf dezelfde locatie een tweede put
worden gerealiseerd zodat daarmee een zogeheten doublet ontstaat waarmee de warmte kan worden
gewonnen. Deze tweede put zal naar een dieper en dus warmer deel van het geologisch doel worden
gepland. Hiervoor zal de put onder een flauwe bocht, naar een punt op een afstand van 1000 tot 2200
meter (ook wel: outstep) geboord dienen te worden vanaf een diepte van circa 800 meter. Deze tweede
put zal alleen geplaatst worden als de eerste put aantoont dat het op een veilige en verantwoorde manier,
technisch mogelijk, haalbaar en betaalbaar is. Een conceptuele weergave van de geothermiebron is in
figuur 2.1 weergegeven.
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Figuur 2.1: Conceptuele weergave ontwerp geothermiebron onderzoeksproject LEAN.

Dit vormt de leidraad voor het vervolg van deze studie waarin verder uitsluitend wordt ingegaan op de
verdere haalbaarheid van het onderzoeksproject LEAN.
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3

Veilig en verantwoord een geothermiebron ontwikkelen

Als startpunt voor de haalbaarheidsstudie zijn potentiële locaties geïdentificeerd op basis van informatie
van onder andere de gemeenten Utrecht en Nieuwegein. Hierbij zijn de ligging en de grootte van de
locaties belangrijke factoren geweest. Tijdens de haalbaarheidsstudie wordt gekeken of op deze locaties
ook veilig en verantwoord een geothermiebron kan worden ontwikkeld. Zo zal het gebruik van de
omgeving van de locatie nadrukkelijk worden meegenomen.
Bij het vergelijken van de locaties in hoofdstuk 6 wordt ingegaan op een aantal milieu- en
omgevingsaspecten die verwacht worden bij de aanleg en exploitatie van een geothermiebron op de
betreffende locatie. Deze aspecten worden verder uitgewerkt in hoofdstuk 5. In vervolgstudies, benodigd
voor het aanvragen van de vergunningen, zullen de milieu- en omgevingsaspecten voor de geselecteerde
locatie in meer detail worden onderzocht en gekwantificeerd. Het vroegtijdig in kaart brengen van de
mogelijke effecten op de natuur en omgeving biedt de mogelijkheid om tijdens het dialoog over de
locatiekeuze met betrokken partijen aanvullingen en nieuwe inzichten zoveel mogelijk mee te nemen.
De principes voor een veilige en verantwoorde ontwikkeling van een geothermiebron worden hieronder
kort besproken. Voor verdere informatie over mogelijke effecten en eventueel te nemen maatregelen om
de effecten te minimaliseren wordt verwezen naar de website van Warmtebron LEAN.

3.1

Principe van veilig en verantwoord

Het principe van veilig en verantwoord een geothermiebron ontwikkelen betekent dat geen negatieve of
slechts beperkte effecten zullen worden veroorzaakt bij de aanleg en exploitatie van een bron. Zo zal bij
de ontwikkeling van een geothermiebron het grond- en drinkwater dienen te worden beschermd door het
toepassen van een adequaat putontwerp. Ook zullen de aanleg en exploitatie van de geothermiebron
door professionele partijen worden uitgevoerd. Er dient geen merkbare en/of mogelijk schadelijke
seismiciteit (trillingen) aan de oppervlakte te worden veroorzaakt tijdens de aanleg en het exploiteren van
de geothermiebron. Verder zal een veilige bedrijfsvoering voor medewerkers en omwonenden in stand
moeten worden gehouden gedurende de gehele levensduur van het project. Het bevoegd gezag (het
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) zal de vergunningsaanvragen voor dit project hierop laten
toetsen en het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) laten toezien op een juiste naleving van de
voorschriften gedurende de levensduur van het project door.
In opdracht van de Provincie Utrecht is er in januari 2020 een onafhankelijk orgaan in het leven geroepen
dat het opsporen en winnen van aardwarmte kritisch gaat volgen en erop toeziet dat het op veilige en
verantwoorde wijze gaat gebeuren. Dit onafhankelijk orgaan is het Informatie- & Consultatie Orgaan
Aardwarmte (ICO Aardwarmte). ICO Aardwarmte geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de
betrokken partijen bij aardwarmteprojecten en dat doet zonder last of ruggespraak. Het eerste advies dat
het ICO Aardwarmte heeft uitgebracht ging over het onderzoeksproject LEAN en is op 14 februari 2020
verschenen7.

3.2

Garanderen van de grondwaterkwaliteit

Grondwater is een belangrijke bron van drinkwater in Nederland en daarom is het van belang om de
kwaliteit van het grondwater te waarborgen. Het is dan ook niet toegestaan om in
grondwaterbeschermings- en grondwaterwinningsgebieden te boren. Ook buiten deze gebieden dient
gedetailleerd bodemonderzoek te worden verricht om te komen tot een veilig putontwerp en om
goedkeuring voor het aanleggen van een put te kunnen verkrijgen.
7

ICO Aardwarmte (2020). Advies initiatiefase project LEAN.
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Op de boorlocatie zelf worden maatregelen genomen om verontreiniging van grondwater tegen te gaan
tijdens de aanlegfase. De boorlocatie van een geothermieproject wordt verhard met vloeistof kerende
vloer en milieugoten om te voorkomen dat bij bovengrondse lekkages er stoffen de grond in kunnen
lekken. Na het boren wordt de put getest om vast te stellen of er voldoende warmteproductie mogelijk is.
Het zeer zoute testwater dat hierbij vrijkomt, wordt opgeslagen in een tijdelijk bassin. De huidige bassins
hebben een dubbele folio laag met daartussen een lekdetectie, zodat het water niet weglekt en een
eventueel lek snel wordt gesignaleerd. Het testwater wordt of op milieuvriendelijke wijze afgevoerd of
terug geïnjecteerd. Daarmee wordt het risico op het lekken van het zoute testwater verder
geminimaliseerd.
Tijdens aanleg van de put worden diverse stalen buizen in het boorgat geplaatst, die vervolgens
gecementeerd worden. Zo blijven de verschillende grondwaterlagen van elkaar gescheiden, en kan er
geen ongewenste vermenging van deze lagen optreden. Voor de bovenste paar honderd meter van de
put zal een dubbelwandige constructie worden geplaatst ter beveiliging van het grond- en drinkwater.
Door monitoring in de ruimte tussen de buizen zal een eventuele lekkage vroegtijdig worden
geregistreerd. In een dergelijke situatie kan de binnenste buis worden vervangen zonder dat er een
lekkage naar het grondwater is opgetreden. Om te voorkomen dat de put op de lange termijn door
corrosie zou kunnen gaan lekken, kan als mogelijke oplossing een kleine hoeveelheid corrosie-inhibitor
aan het productiewater worden toegevoegd. Deze corrosie-inhibitor vormt een beschermend laagje op de
wand van de put, waardoor de stalen wand afgeschermd wordt van het zoute formatiewater. Dit aspect zal
in het putontwerpproces worden meegenomen. In de nabije toekomst zullen er naar verwachting ook
andere putontwerpen worden toegepast, en komen ook andere meer corrosiebestendige materialen
beschikbaar. Dit kan bijvoorbeeld een extra binnenbuis van GRE (glassfibre reinforced epoxy) zijn in
combinatie met een stalen buitenwand, of de toepassing van een zeer hoogwaardige staalsoort.
Naast deze maatregelen zorgt in het algemeen het monitoren van de geothermiebron ervoor dat het
optreden van een eventuele lekkage zo vroeg mogelijk wordt gedetecteerd, zodat op tijd de juiste
maatregelen kunnen worden genomen. De afname van de wanddikte van de putbuizen wordt periodiek in
de gaten gehouden aan de hand van wateranalyses, metingen en regelmatig terugkerende put logging
campagnes, een put-integriteitsplan zal hiervoor worden opgesteld.

3.3

Effecten van geothermie in de ondergrond

De Nederlandse ondergrond is voor het overgrote deel veilig genoeg voor het ontwikkelen van
aardwarmteprojecten. Dat is te danken aan de structuur van de ondergrond in Nederland. Hierdoor is de
kans op zogeheten geïnduceerde seismiciteit (aardbevingen veroorzaakt door menselijk handelen)
minimaal te noemen8.
Sinds 2008 zijn in Nederland geothermieprojecten operationeel in gebieden met goed doorlatende
zandsteenlagen op 1000 tot 3000 meter diepte. Ook in omringende landen zoals in Frankrijk, Duitsland en
Denemarken zijn dergelijke projecten al langer operationeel. In deze gebieden, met een vergelijkbare
geologische situatie als rondom Utrecht zijn hier geen merkbare trillingen bij opgetreden. Echter, in
gebieden met andere geologische situaties zijn wel merkbare trillingen waargenomen9. Een aantal
factoren beïnvloeden de kans op merkbare trillingen. Zo is de kans op deze trillingen waarschijnlijker a)
indien er uit diepere lagen (>3 km) warmte gewonnen wordt, waar breuken aanwezig zijn die verbonden
zijn met dieper gelegen kristallijn gesteente, b) nabij actieve breuken; en c) nabij gebieden (<5 km) waar
andere mijnbouwactiviteiten plaatsvinden. Deze factoren zijn nadrukkelijk niet van toepassing voor
onderzoeksproject LEAN.
8
9

Buijze et al., 2019. Review of worldwide geothermal projects: mechanisms and occurrence of induced seismicity. TNO.
Buijze et al., 2019. Review of worldwide geothermal projects: mechanisms and occurrence of induced seismicity. TNO.
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Voor het project LEAN geldt dat natuurlijke seismiciteit tot op heden niet is waargenomen in het gebied,
echter nooit geheel is uit te sluiten. Op plaatsen waar zich breuken in de ondergrond en een verhoogde
spanning in de ondergrond bevinden is de kans op trillingen of bevingen hoger. Deze plaatsen zullen
daarom vermeden worden. Als onderdeel van het putontwerpproces voor het onderzoeksproject LEAN zal
een seismische risicoanalyse (SRA) worden uitgevoerd om de mogelijke risico’s verbonden aan het boren
en exploiteren van de geothermiebron zichtbaar te maken en indien van toepassing te vermijden of
minimaliseren. De SRA dient een positieve uitkomst te hebben en bij de vergunningsaanvraag voor de
geothermiebron te worden aangeleverd; om goedkeuring van het bevoegd gezag te kunnen verkrijgen.
Bij de aanleg van deze geothermiebron is het toepassen van hydraulische stimulatie (fracking) voor het
eventueel verbeteren van de doorlatendheid uitgesloten, en zal deze techniek dus geen mogelijke bron
van trillingen kunnen vormen. Door beide putten in dezelfde geologische laag te plaatsen zal het
opgepompte water in dezelfde laag worden teruggebracht als waar het water uit is gehaald, zie ook figuur
2.1, waarbij het water langzaam door deze laag wordt rondgepompt zonder significante
drukveranderingen.

3.4

Veilige aanleg en bedrijfsvoering

Tijdens de aanleg van de geothermiebron zullen de standaard veiligheids- en arbovoorschriften voor de
aanleg van de boorlocatie en het boren en ontwikkelen van de putten in acht worden genomen op de
locatie. Voor de omgeving zullen de voertuigen voor de aan- en afvoer van materieel het meest in het oog
springen. Hiervoor zal een verkeersplan worden opgesteld om geschikte aanvoerroutes te kiezen en een
veilig verloop van het verkeer van en naar de locatie te borgen. Bouwmaterialen en afvalstromen zullen
worden aan- en afgevoerd van de locatie. Waarbij de afvalstromen naar een erkende verwerker zullen
worden gebracht.
De bovengrondse installatie, met daarin de warmtewisselaar, filters, pompen en meet- en
controlesystemen worden in een gebouw ondergebracht naast de geothermiebron op de locatie. Het
precieze ontwerp en bijbehorende afmetingen zijn in dit stadium van het onderzoeksproject nog niet
bekend, maar er dient rekening gehouden te worden met een footprint van om en nabij de 200 vierkante
meter en maximale hoogte van circa 8 meter. Alle voorschriften zoals voor licht en geluid zullen in acht
worden genomen bij het ontwerp van dit gebouw om hinder voor de omgeving te voorkomen. Zie hiervoor
ook §5.2.1.
Tijdens de exploitatie van de geothermiebron zullen er weinig activiteiten plaatsvinden op de locatie.
Periodiek zal er onderhoud aan de bovengrondse installatie moeten plaatsvinden. Denk daarbij aan het
vervangen van onder meer filters, hulpstoffen en reserve-onderdelen van de installatie. Hiervoor zal er
transport moeten plaatsvinden.

3.5

Veilige en duurzame abandonnering

Aan het einde van de levensduur van de geothermiebron, dient de locatie op een duurzame en grondige
manier verlaten en opgeruimd (geabandonneerd) te worden. Daarbij moet men de locatie waarop de
geothermiebron is geplaatst, in principe zoveel mogelijk terugbrengen in de oorspronkelijke staat. Dat
betekent de sloop van de aanwezige gebouwen, het sluiten van de productie- en injectieputten en het
verwijderen van het aanwezige leidingwerk. Hoe dit zal gebeuren wordt al vóór de winning door de
initiatiefnemer opgesteld in een zogenaamd abandonneringsplan. Dit abandonneringsplan is onderdeel
van het winningsplan, dat ingediend wordt bij het aanvragen van de winningsvergunning. Het
abandonneringsplan wordt derhalve al voor de realisatie van de geothermiebron beoordeeld en
goedgekeurd door het bevoegd gezag.
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4

Bepalen van het zoekgebied voor de geothermiebron

Om de haalbaarheid voor een geothermiebron te bepalen voor onderzoeksproject LEAN, is een analyse
naar de beschikbaarheid van watervoerende geologische doelformaties in de ondergrond binnen de
begrenzing van de opsporingsvergunning noodzakelijk. Vervolgens is het in beeld brengen van de
bovengrondse afnamemogelijkheden voor de te winnen aardwarmte een cruciale stap in de richting van
het bepalen van de haalbaarheid van een geothermiebron. Hierbij is de aanwezigheid van warmteinfrastructuur leidend. Tenslotte zijn er bovengrondse belemmeringen die het realiseren van een
geothermiebron op een specifieke locatie bij voorbaat onmogelijk maken.
Deze drie factoren worden in dit hoofdstuk achtereenvolgens behandeld om een zoekgebied voor de
geothermiebron voor onderzoeksproject LEAN te definiëren.

4.1

Warmteaanbod: geologische geschiktheid van de ondergrond

Geologisch onderzoek in het opsporingsvergunningsgebied
Om de haalbaarheid van het warmteaanbod in de ondergrond te mogen onderzoeken, dient als eerste
stap een opsporingsvergunning te worden aangevraagd bij het bevoegd gezag. Een
opsporingsvergunning geeft de houder het recht om geologisch onderzoek te doen naar de winbaarheid
van aardwarmte in een afgebakend gebied. Hiertoe heeft ENGIE namens Warmtebron Utrecht een
opsporingsvergunning voor aardwarmte aangevraagd bij het Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat (EZK) in 2018.
De Provincie Utrecht en de betrokken gemeenten Utrecht, Nieuwegein, Bunnik, De Bilt, Houten, Stichtse
Vecht, Woerden en Zeist, alsmede de betrokken waterschappen, drinkwaterbedrijven en
omgevingsdiensten, hebben in februari 2019 positief geadviseerd over deze aanvraag. De vergunning is
uiteindelijk verleend in november 2019. Het gebied waarvoor de opsporingsvergunning is verleend, is
aangegeven op figuur 4.1.

Figuur 4.1: Gebied opsporingsvergunning rondom Utrecht, in 2019 verleend aan ENGIE.
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De opsporingsvergunning richt zich primair op aardwarmtewinning uit de zogeheten Slochteren Formatie,
een geologische laag die bestaat uit zandsteen en waarvan bekend is dat deze vaak watervoerend is10.
Deze laag behoort tot de Rotliegend Groep. Als onderdeel van de aanvraagprocedure van de
opsporingsvergunning is onderzoek verricht naar de geologische geschiktheid van de ondergrond in het
gebied11,12. Dit onderzoek is voornamelijk gebaseerd op (her)analyse van bestaande seismische data en
beschikbare geologische gegevens uit historische boorkernen. Een geologisch onderzoek naar de
beschikbaarheid van winbare aardwarmte was voor dit gebied nog niet eerder uitgevoerd.
Wanneer er wordt verwezen naar de Slochteren Formatie, behorende tot de Rotliegend Groep, wordt de
term ‘geologische doelformatie’ gebruikt.
Door het verstrekken van de opsporingsvergunning, heeft EZK bevestigd dat het uitgevoerde geologisch
onderzoek van voldoende kwaliteit is en geen geotechnische belemmeringen te zien om een
opsporingsvergunning voor aardwarmte te verlenen aan ENGIE.
De resultaten en conclusies die naar voren zijn gekomen uit het geologisch onderzoek worden in deze
paragraaf, toegespitst op de opzet van het onderzoeksproject LEAN (zie paragraaf 2.6.2), besproken.

Vier bepalende factoren voor de geologische geschiktheid van een zoekgebied
De geologische doelformatie dient in het uiteindelijke zoekgebied te voldoen de volgende vier criteria:
◼

◼

◼

◼

Voorkomen van de geologische doelformatie: voor onderzoeksproject LEAN is een watervoerende
Slochteren Formatie, behorende tot de Rotliegend Groep, de geologische doelformatie. Deze moet
uiteraard aanwezig zijn in het te kiezen zoekgebied;
Voldoende dikte: om voldoende betrouwbaar te zijn en voldoende vermogen te kunnen leveren, dient
de geologische doelformatie voldoende dik te zijn (> 30 meter);
Porositeit en permeabiliteit: de geologische doelformatie moet voldoende poreus en doorlatend
(permeabel) zijn om het water door de formatie te kunnen laten stromen tussen de twee aan te leggen
putten
Voldoende diepte: de diepte waarop de geologische doelformatie ligt dient voldoende groot te zijn om
de gewenste temperatuur (en daarmee het gewenste vermogen) te kunnen leveren aan de afnemers.

Voorkomen van de geologische doelformatie
Overal binnen het opsporingsvergunningsgebied komt de geologische doelformatie voor. De geologische
doelformatie (de Slochteren Formatie binnen de Rotliegend Groep) komt in het overgrote deel van de
Nederlandse ondergrond voor, zoals in figuur 4.2 is te zien. Alleen in de grijze gebieden wordt de laag niet
verwacht. De kaart laat ook de diepteligging van de geologische doelformatie zien, waarbij opvalt dat de
diepteligging in de Nederlandse ondergrond nogal varieert, van minder dan 1000 meter tot meer dan 5000
meter beneden het maaiveld.

10

Geluk, M.C.; 2007: Permian, in: Wong, T.; Batjes, D.A.J. & de Jager, J.: Geology of the Netherlands, Royal Netherlands Academy
of Arts and Sciences.
12

TNO (2020). Low cost Exploration And deriskiNg of geothermal plays: the Rotliegend demonstrator. Deliverable 1.03: Pre-drill
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Figuur 4.2: Verspreiding, diepte en voorkomen van breuken van de Rotliegend Groep. De Rotliegend Groep is de geologische laag
die voor het geothermieproject LEAN het geologische doel vormt. NB: de kleurdifferentiatie is afwijkend ten opzichte van het overige
gebruikte kaartmateriaal.

Wanneer we nader inzoomen op de geologische doelformatie binnen de opsporingsvergunning (figuur
4.3), valt op dat er dwars door de zuidwestelijke helft van het opsporingsvergunningsgebied een zeer
plotselinge overgang in de diepteligging van de geologische doelformatie ligt. Ter hoogte van de A12 en
het Amsterdam-Rijnkanaal verandert de diepteligging van de Slochteren Formatie vanuit het zuidwesten
geredeneerd eerst geleidelijk van ongeveer 3000 meter (roodbruin) naar minder dan 2000 meter diepte
(blauw), waarna de geologische doelformatie ineens zeer abrupt weer ‘duikt’ naar dieper dan 3000 meter
diepte (roodbruin). Deze plotselinge overgang duidt op de aanwezigheid van verschillende geologische
zones; ten noordoosten van deze overgang bevindt zich het Centraal-Nederlands Bekken en ten
zuidwesten het West-Nederlands Bekken.
In de onmiddellijke nabijheid van deze overgangszone wordt het aanleggen van geothermieputten te
risicovol geacht in verband met de complexiteit van de ondergrond en aanwezigheid van breuken.
Daarom wordt deze zone, aangegeven met een brede rode stippellijn in figuur 4.3, uitgesloten voor de
ontwikkeling van een geothermiebron voor onderzoeksproject LEAN.

3 juli 2020

HAALBAARHEIDSSTUDIE ONDERZOEKSPROJECT
LEAN

BH2376-101-100IBRP001F01

20

Projectgerelateerd

Hoewel in beide zones het voorkomen van de geologische doelformatie vaststaat, heeft deze verdeling
over twee zones wel implicaties voor de mate waarin delen van het opsporingsvergunningsgebied
geschikt zijn als zoekgebied voor onderzoeksproject LEAN. Hier zal verder op ingegaan worden bij het
aspect porositeit en permeabiliteit.

Centraal-Nederland
Bekken

West-Nederland
Bekken

Figuur 4.3: Diepteligging van de geologische doelformatie binnen de grenzen van de opsporingsvergunning. In rode stippellijn is de
grens tussen het Centraal-Nederland Bekken en het West-Nederland Bekken weergegeven.
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Voldoende dikte
Uit geologisch onderzoek is bekend dat de dikte van de geologische doelformatie onder de Nederlandse
ondergrond varieert van enkele meters tot maximaal circa 150 meter. Binnen de opsporingsvergunning is
uit de uitgevoerde geologische studie gebleken dat de laag behoorlijk dik is; zo’n 100 tot 125 meter. Dit is
te zien is in de dwarsdoorsnede in figuur 4.4. In het algemeen geldt dat een dikkere geologische
doelformatie meer mogelijkheden biedt voor aardwarmtewinning. Er is immers meer oppervlak en volume
om het warme water mee te winnen. De dikte van de geologische doelformatie is daarom één van de
bepalende factoren voor het maximale vermogen van de geothermiebron.

Figuur 4.4 Geologische dwarsdoorsnede van Nederland (oriëntatie ZW-NO), met zoekgebied ter plaatse van rode verticale lijn.

Porositeit en permeabiliteit
Naast het voorkomen en de dikte van de geologische doelformatie is er nog een belangrijk criterium waar
de geologische doelformatie aan moet voldoen om geschikt te zijn als zoekgebied. Om
aardwarmtewinning mogelijk te maken moet er namelijk sprake zijn van voldoende porositeit en
permeabiliteit:
◼

Met porositeit wordt bedoeld dat er ruimte tussen de in de formatie aanwezige zandkorrels zit. Hoe
meer ruimte er tussen zit, hoe meer water (en dus hoe meer vermogen) er in theorie in de formatie zit.

Met permeabiliteit wordt bedoeld dat de individuele ruimtes tussen de zandkorrels ook onderling
verbonden zijn. Dit is van belang omdat het water door de formatie heen moet kunnen stromen.
De porositeit en permeabiliteit van de geologische doelformatie kunnen aanzienlijk variëren binnen een
gebied; al dan niet aanwezige breuken of andere minder stabiele zones creëren potentieel grote
verschillen, ook op relatief korte afstanden.
◼

Binnen het gebied van de opsporingsvergunning is er sprake van een aanzienlijke variatie in zekerheid
wat betreft porositeit en permeabiliteit in de Slochteren Formatie. De meest betrouwbare gegevens
hierover kunnen worden afgeleid uit de historische boorkernen van de boringen Jutphaas (JUT-01) en
Blaricum (BLA-01).

Door de aanwezigheid van historische boring JUT-01 (in Nieuwegein) op ongeveer 1 kilometer ten zuiden
van de overgangszone van het Centraal- en het West-Nederlands Bekken zijn de porositeit en
permeabiliteit hier met redelijke mate van zekerheid vast te stellen. Dit geldt ook voor het gebied ten
zuiden van de boring JUT-01, door extrapolatie en op basis van seismische onderzoeksgegevens.
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Voor het gebied ten noorden JUT-01 geldt dat niet. Door de overgangszone van het West-Nederlands
Bekken naar het Centraal-Nederlands Bekken is het waarschijnlijk dat de eigenschappen van de
geologische doelformatie hier niet hetzelfde zijn. De gegevens over het gebied ten noorden van de
overgangszone zijn daarom betrouwbaarder in te schatten op basis van extrapolatie van de gegevens van
de historische boring BLA-01. Deze boring BLA-01 (ten oosten van Blaricum) is gelegen op ongeveer 25
kilometer ten noorden van de overgangszone. Dit verschil in afstand zorgt ervoor dat de mate van
betrouwbaarheid van porositeit en permeabiliteit ten noorden van de overgangszone beduidend lager is.
Dat levert een hogere mate van geologische onzekerheid op.
Voor het onderzoeksproject LEAN lijkt het gebied ten zuiden van de overgangszone meer geologische
zekerheid te bieden inzake porositeit en permeabiliteit. Het gebied ten noorden van de overgangszone lijkt
in de toekomst ook potentie voor de winning van aardwarmte te hebben.
Voldoende diepte
Net als de dikte, porositeit en permeabiliteit is ook de diepte van de geologische doelformatie relevant
voor het bepalen van de geschiktheid om er aardwarmte uit te winnen. Hoe dieper de doelformatie ligt,
hoe hoger de temperatuur ervan. Voor onderzoeksproject LEAN wordt er gezocht naar een doelformatie
waarmee een hogetemperatuur-warmtenet kan worden gevoed. Dat betekent dat de temperatuur tussen
circa 70°C en 100°C dient te liggen. Globaal gezien neemt de temperatuur in de ondergrond per 100
meter met zo’n 3°C toe. Dat betekent dat de diepte waarop de geologische doelformatie ligt ongeveer
tussen de 2000 en 3000 meter moet zijn. Uit het geologisch onderzoek13 blijkt dat in de blauwe gebieden
van het opsporingsgebied, (zie figuur 4.3) de geologische doelformatie te ondiep ligt en daardoor dus
waarschijnlijk niet warm genoeg is. In de dieprode en bruine gebieden (bijvoorbeeld rondom Houten) ligt
de geologische doelformatie juist te diep, waardoor de temperatuur te hoog is voor het warmtenet (en de
kosten voor aanleg van de putten te hoog worden).

Twee potentiële zoekgebieden
Vanuit het geologisch onderzoek zijn er op basis van de hierboven besproken vier criteria twee potentieel
interessante zoekgebieden naar voren gekomen binnen het opsporingsgebied. Deze gebieden zijn in rood
omcirkeld in figuur 4.5. In deze gebieden is de geologische doelformatie naar verwachting voldoende
poreus en permeabel en bevindt deze zich op voldoende diepte voor onderzoeksproject LEAN. Hieronder
wordt nader ingegaan op de twee gedefinieerde zoekgebieden:
Noord
Het zoekgebied Noord ligt ten noordoosten van de stad Utrecht. De geologische doelformatie is hier
aanwezig en voldoende dik. Daarnaast kan de doelformatie op basis van het geologisch onderzoek
homogeen en stabiel geacht worden. Qua porositeit en permeabiliteit is er hier echter wel sprake van een
verhoogde mate van onzekerheid, omdat deze gegevens (vanwege de ligging ten noorden van de
overgangszone tussen de twee bekkens) afgeleid dienen te worden van de historische boring BLA-01.
Deze bevindt zich op vrij grote afstand van het zoekgebied (circa 20 kilometer). Extrapolatie over
dergelijke grote afstanden brengt extra onzekerheid met zich mee.
De geologische doelformatie ligt hier op zo’n 2000 tot 2500 meter, dat is in principe voldoende voor
onderzoeksproject LEAN. De geschatte temperatuur van de aardwarmte is hier met 70°C-85°C echter wel
aan de lage kant van de gewenste range. Wanneer de temperatuur van de geologische doelformatie iets
lager uit zou vallen dan verwacht, is er een kans dat de warmte niet kan worden afgezet op het bestaande
warmtenet. Wel zou dit gebied in de toekomst interessant kunnen worden voor een nieuw warmtenet dat

13

TNO (2020). Low cost Exploration And deriskiNg of geothermal plays: the Rotliegend demonstrator. Deliverable 1.03: Pre-drill
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op lagere temperatuur is gedimensioneerd, bijvoorbeeld voor een nieuw type woningen. Op basis van
aanvullend geologisch onderzoek kan het winnen van aardwarmte in dit zoekgebied een reële optie zijn.
Zuid
Het zoekgebied Zuid ligt ten zuiden van de Utrechtse wijk Leidsche Rijn, onder Rijnenburg en aan de
westelijke zijde van Nieuwegein. De geologische doelformatie is hier aanwezig en voldoende dik. De
geologische zekerheid van dit gebied is relatief groot, omdat het direct rondom de historische
exploratieboring JUT-01 is gelegen. Informatie van deze boorkern en metingen bij het plaatsen van deze
put geven een hogere mate van zekerheid over de eigenschappen qua porositeit en permeabiliteit van de
geologische doelformatie in dit zoekgebied.
Ook qua diepte van de geologische doelformatie lijkt het zuidelijke gebied goed aan te sluiten op de
doelstellingen van onderzoeksproject LEAN; de Slochteren Formatie ligt hier op 2000 tot 3000 meter
diepte. Op deze diepte is de temperatuur van het water in de laag tussen de 70ºC en 100ºC, wat
voldoende is om de gewonnen aardwarmte ook bij iets lagere werkelijke temperaturen te leveren aan het
bestaande warmtenet.
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Figuur 4.5: Diepte van de geologische doelformatie in gebied van opsporingsvergunning van ENGIE. De potentiële zoekgebieden
zijn rood omcirkeld.
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4.2

Warmtevraag: potentiële afname op de bovengrond

De twee in §4.1 beschreven zoekgebieden zijn op basis van de geologische geschiktheid in principe beide
geschikt om een geothermiebron in te ontwikkelen die past bij het concept van onderzoeksproject LEAN.
Maar zoals ook al is aangegeven in de inleiding van dit hoofdstuk, is het ook essentieel dat de omhoog
gepompte aardwarmte zo efficiënt mogelijk naar de afnemers wordt getransporteerd.

Keuze voor zoekgebied Zuid
Binnen het concept van onderzoeksproject LEAN is een aansluiting op het al aanwezige
hogetemperatuur-warmtenet van Eneco in Utrecht en Nieuwegein voorzien. Zo kan de gewonnen warmte
via een nieuw aan te leggen warmteleiding naar het bestaande warmtenet of warmteoverdrachtstation dan
wel hulpwarmtecentrale (WOS/HWC) van Eneco worden gebracht. Een zoekgebied met locaties waarbij
een relatief gemakkelijke koppeling op het net of op een warmteoverdrachtstation danwel
hulpwarmtecentrale (WOS/HWC) kan worden gemaakt met dit warmtenet, heeft daarom de voorkeur.
Binnen de grenzen van de opsporingsvergunning liggen geen andere warmtenetten die groot genoeg zijn
om een geothermiebron op aan te sluiten.
Het zoekgebied Zuid ligt ten opzichte van het zoekgebied Noord veel gunstiger ten opzichte van het
warmtenet. Het warmtenet ligt gedeeltelijk in zoekgebied Zuid, terwijl de afstand vanuit zoekgebied Noord
tot het warmtenet hemelsbreed minimaal 6 kilometer bedraagt. Een dergelijk grote afstand brengt hoge
extra kosten met zich mee en beïnvloedt daarmee de haalbaarheid van het project. Daarom is het
zoekgebied Zuid voor onderzoeksproject LEAN het meest geschikte zoekgebied. In deze
haalbaarheidsstudie zal daarom uitsluitend nader worden ingegaan op het zoekgebied Zuid.
Het zoekgebied Zuid is in meer detail en ten opzichte van het warmtenet weergegeven in figuur 4.6.
Opgemerkt dient te worden dat het zoekgebied Noord relatief dichtbij De Bilt, Bilthoven en Den Dolder ligt.
Indien er in de toekomst plannen ontstaan om deze gebieden duurzaam te gaan verwarmen, kan
zoekgebied Noord een interessant geologisch doel zijn.
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Figuur 4.6: Diepte van de geologische doelformatie en ligging van het warmtenet in zoekgebied Zuid.
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Aansluitingsmogelijkheden op het warmtenet
Het bestaande warmtenet van Eneco, met een primaire warmteleiding langs het Amsterdam-Rijnkanaal,
warmteoverdrachtstations en hulpwarmtecentrale (WOS/HWC), secundaire warmtenetten vanaf de WOS,
en tertiaire distributienetten in de wijken, vormt een zeer geschikte mogelijkheid om de te winnen
aardwarmte naar de aangesloten inwoners in Utrecht en Nieuwegein te brengen. Het bestaande
warmtenet levert reeds aan diverse wijken van Utrecht en grote delen van Nieuwegein (50% van de
woningen). Het verduurzamen van het bestaande warmtenet is te realiseren door in plaats van de huidige
gasgestookte warmtecentrales te gebruiken als warmtebron over te stappen naar geothermiebronnen
gekoppeld aan het net.
In onderstaand figuur 4.7 is de primaire warmteleiding, secundaire warmtenetten en WOS- en HWClocaties van Eneco in het zoekgebied Zuid weergegeven. Het inkoppelen van de geothermiebron op het
warmtenet is alleen mogelijk op de secundaire warmtetransportleidingen alsmede bij een WOS- of HWClocatie. In verband met de hoge temperatuur kan niet op de primaire warmteleiding worden aangetakt,
echter wel op de WOS Leidsche Rijn Zuid, WOS Zuilenstein en HWC Nieuwegein en de daaraan
gekoppelde secundaire warmtenetten die een iets lager temperatuurniveau hebben.

Figuur 4.7: Warmtenet en WOS-/HWC-locaties in het zuidelijk zoekgebied.
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Het inkoppelen van de geothermiebron bij een WOS-/HWC-locatie heeft een aantal technische voordelen.
Op dergelijke locatie zijn reeds faciliteiten (pompen, regelsystemen) aanwezig die op nieuwe
aantakkingspunten nog aangelegd moeten worden. Ook betekent het aansluiten op een WOS-locatie dat
er hoogstwaarschijnlijk minder werkzaamheden in de openbare ruimte te verrichten zijn en met minder
hinder voor de omgeving.
Het inkoppelen elders op het warmtenet is ook mogelijk, mits een secundair warmtenet (met voldoende
grote diameter leiding en gewenst temperatuurniveau) aanwezig is. Op dergelijke locatie zullen
koppelstukken geplaatst moeten worden om de nieuwe aan- en afvoerleiding van de geothermiebron aan
te kunnen sluiten. Verder zal een extra pomp met bijbehorende meet en regelwerk benodigd zijn.
Dergelijke werkzaamheden zullen buiten het stookseizoen moeten worden gepland (tussen mei en
september) en vereisen een ruime voorbereidingstijd en de bijbehorende vergunningprocedures (in de
orde van 3 jaar). Op een WOS-/HWC-locatie zal de warmtevoorziening niet te hoeven worden stopgezet,
al zal de installatie daar ook moeten worden aangepast en voorbereidingsprocedures in acht moeten
worden genomen (in de orde van minimaal 1,5 jaar). Het verschil in kosten voor het aansluitingswerk op
een WOS-/HWC-locatie of op een secundaire warmteleiding is beperkt.

4.3

Bovengrondse belemmeringen die ontwikkeling van een
geothermiebron bij voorbaat onmogelijk maken

Binnen het zoekgebied Zuid zijn er voorts nog enkele gebieden die bij voorbaat uitgesloten kunnen
worden voor het realiseren van een geothermiebron. Dit zijn gebieden waarvan het huidige gebruik van
het terrein incompatibel zijn met het ontwikkelen van een geothermiebron. Deze gebieden zijn al voor het
selecteren van potentiële locaties in het zoekgebied geïdentificeerd. Gebieden die dienen te worden
uitgesloten bij het bepalen van de locatie betreffen:
◼

◼

◼

◼

Bebouwd terrein: op bestaande bebouwde percelen (woon- en/of bedrijfsbebouwing) kan uiteraard
geen geothermielocatie worden gerealiseerd.
Boringsvrije zones ten behoeve van waterwinning en grondwaterbescherming. Binnen het zuidelijke
onderzoeksgebied bevindt zich een drietal waterwingebieden (in Nieuwegein, De Meern en Leidsche
Rijn) deze zones zijn niet meegenomen, en weergegeven in donkergrijs in figuur 4.7.
Terreinen met bekende archeologische restanten of bodemverontreinigingen: ter plaatse van op
voorhand bekende archeologische restanten, bodemverontreinigingen of andere bodemkundige
waarden kan geen geothermielocatie worden geselecteerd.
Bij wet beschermde natuurgebieden (Natura2000/NatuurNetwerk Nederland): in beschermde
natuurgebieden mogen initiatieven zoals het realiseren van een geothermiebron niet worden
gerealiseerd.

In figuur 4.8 is het zoekgebied Zuid weergegeven, met daarin de bebouwing, infrastructuur en de
boringsvrije zones weergegeven; gebieden die niet beschikbaar zijn voor het ontwikkelen van een
geothermiebron.
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.
Figuur 4.8: Zoekgebied Zuid met bestaande bebouwing en gebieden die in principe uitgesloten zijn voor de ontwikkeling van een
geothermiebron (boringsvrije zones t.b.v. grondwaterbescherming, Natura-2000-gebieden en gebieden die horen bij het
NatuurNetwerk Nederland).

4.4

Conclusie: van acht naar twee gemeenten

Bij het zoeken naar het meest geschikte geologische gebied dat kan dienen als warmtebron voor het
onderzoeksproject LEAN, was het afgebakende gebied in de opsporingsvergunning het uitgangspunt. Dit
gebied omvat Utrecht en omringende gemeenten, in totaal 8 gemeenten. Het geologische onderzoek dat
als basis dient voor het onderzoeksproject LEAN leidde tot twee geologische zoekgebieden die potentieel
interessant zijn.
Het zoekgebied Zuid, onder en ten westen van Nieuwegein komt als meest haalbaar voor het
onderzoeksproject LEAN naar voren. De belangrijkste redenen hiervoor zijn:
◼

De geologische doelformatie (Slochteren Formatie, Rotliegend Groep) is aanwezig;

◼

De geologische doelformatie is voldoende dik;

◼

De geologische doelformatie is voldoende poreus en permeabel;

◼

◼
◼

De geologische doelformatie ligt op geschikte diepte (2000-3000 meter, voldoende om aardwarmte
met een temperatuur tussen 70ºC en 100ºC te kunnen winnen);
De geologische doelformatie is naar verwachting arm aan geologische onzekerheden;
Het zoekgebied bevindt zich in de nabijheid van het bestaande warmtenet, wat het mogelijk maakt de
aardwarmte direct te leveren aan de afnemers.

Op basis hiervan is het zoekgebied voor een potentiële locatie teruggebracht van 8 naar 2 gemeenten, te
weten Utrecht en Nieuwegein.
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5

Beoordelingscriteria voor potentiële locaties

In het vorige hoofdstuk is uitgelegd waarom het zuidelijke zoekgebied, ter plaatse van Nieuwegein, als
meest haalbaar wordt geacht voor het ontwikkelen van een geothermiebron voor het onderzoeksproject
LEAN. In dit zoekgebied zijn de omstandigheden het gunstigst om de verbinding tussen geologische
geschiktheid van de ondergrond en koppeling aan het bestaande warmtenet te realiseren. Maar ook
binnen dit zoekgebied zijn niet alle locaties even geschikt. De geschiktheid van specifieke locaties in het
zoekgebied wordt met name bepaald door bestaand landgebruik en ruimtelijke beperkingen. Ook
mogelijke overlast op de omgeving is daarbij van belang.
Voor het afwegen van de potentiele locaties in de haalbaarheidsstudie is een aantal onderscheidende
kenmerken en aspecten gedefinieerd. Deze kenmerken en aspecten worden in dit hoofdstuk in detail
beschreven. Deze aspecten kunnen in ruwweg drie categorieën opgedeeld worden:
◼

Technische/bovengrondse kenmerken (§ 5.1);

◼

Milieu- en omgevingsaspecten (§ 5.2);

◼

Financiële kenmerken (§ 5.3).

Sommige aspecten die worden beschreven zijn van belang voor het ontwikkelen van een geothermiebron,
maar verschillen niet tot nauwelijks per locatie. Deze aspecten worden in dit hoofdstuk wel beschreven,
maar zijn niet terug te vinden in de beoordeling in hoofdstuk 6. Dit is duidelijk aangegeven bij de
verschillende aspecten en bij de bespreking van de beoordelingssystematiek in §5.4. In hoofdstuk 6
worden de verschillende potentiéle locaties beschreven en beoordeeld. Een gedetailleerde beoordeling
van de potentiële locaties op de hieronder uitgewerkte onderscheidende aspecten is te vinden in bijlage 1.
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5.1

Technische en bovengrondse kenmerken en vereisten van een
geothermiebron

Geothermielocaties hebben, onafhankelijk van de benodigde brondiepte, in principe een vergelijkbare
opzet. Deze opzet uit zich in een aantal kenmerken en aspecten waaraan voldaan dient te worden. Om de
geschiktheid van de locaties te bepalen, wordt er voor ieder aspect een beoordeling gegeven per locatie
op basis van onderstaand kleurenschema:
Kleur

Betekenis
Niet haalbaar
Aanzienlijke mate van complexiteit bouw/realisatie
Beperkte mate van complexiteit bouw/realisatie
Geen (verwachte) complexiteit bouw/realisatie

5.1.1

Perceeleigenschappen

5.1.1.1 Oppervlakte
Om een geothermiebron te kunnen ontwikkelen, heeft een locatie met een vrije ruimte van ongeveer 100
bij 65 meter (of in vergelijkbare configuratie) de voorkeur14. Dit oppervlak is gebaseerd op eerder
ontwikkelde geothermiebronnen. Het grootste deel van deze oppervlakte is nodig om de putten te kunnen
boren. Dat gebeurt met een boortoren. Naast de boortoren zijn er diverse voorzieningen noodzakelijk
tijdens de aanlegfase, waaronder werk- en rustruimtes voor het personeel, opslagruimte voor afval- en
reststoffen en parkeerplaatsen. Na de aanlegfase neemt de geothermiebron aanzienlijk minder ruimte in
beslag. Naast de twee geboorde putten wordt een klein gebouw neergezet, hier worden de
warmtewisselaar, filters en pompen in geplaatst. Verder dient dit gebouw als controle- en
onderhoudsruimte voor het doublet. Vanuit het gebouw wordt er een ondergrondse warmteleiding
aangelegd naar het warmtenet.
Aangezien de benodigde oppervlakte voor iedere geothermiebron een gegeven is en er alleen locaties
worden meegenomen in het haalbaarheidsonderzoek waarin die oppervlakte in principe beschikbaar is,
wordt oppervlakte niet meegenomen in de afweging tussen de verschillende potentiële locaties; het is
immers niet onderscheidend.

5.1.1.2 Grondeigendom
De grond van de locatie waarop de putten worden geboord en de installaties van de geothermiebron
worden geplaatst, kan zowel in privaat bezit zijn als in bezit van een gemeente of andere (semi-)
overheidsinstelling. Ongeacht de eigendomssituatie is het van belang dat de grond gekocht of voor
langere tijd gepacht kan worden voor het onderzoeksproject LEAN.
Gezien er geen verschil in waardering zit tussen (semi-)publiek en privaat grondeigendom, wordt dit
aspect niet meegenomen in de afweging tussen de verschillende potentiële locaties; het is niet
onderscheidend. Wel wordt het voor iedere locatie aangeduid in de beschrijving.

14

Deze oppervlakte is nodig voor opstellen van de boorlocatie tijdens de aanlegfase. De beoogde boorinstallatie van Huisman Geo
heeft een kleinere footprint benodigd, maar met deze afmeting en de onzekerheid van beschikbaarheid van de beoogde toren is er
de mogelijkheid om eventueel ook nog andere boorinstallaties in te zetten.
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5.1.2

Geologische geschiktheid

Het meest fundamentele aspect waaraan een geothermiebron moet voldoen, is een relatief korte afstand
tussen de geologische doelformatie (de Slochteren Formatie in de Rotliegend Groep) en de plek waarop
de installaties staan. In §4.1 is uitgebreid ingegaan op de geologische onderbouwing van het zoekgebied.
In deze paragraaf wordt de geologische geschiktheid van de verschillende potentiële locaties binnen het
zoekgebied, uitgewerkt. Dat doen we op basis van het conceptueel putontwerp voor onderzoeksproject
LEAN, dat is besproken in §2.6.2
De verticale afstand tussen de doelformatie en de te plaatsen installaties is in sterke mate bepalend voor
de mate waarin een bepaalde potentiële locatie geschikt is. Uitgaande van het conceptueel putontwerp
van het onderzoeksproject LEAN wordt de injectieput bij voorkeur zo verticaal mogelijk naar de
doelformatie geboord, waarbij de boorafstand zo kort mogelijk is. Dit bespaart namelijk kosten. In een deel
van het zoekgebied ligt de doelformatie op circa 2000 meter onder het maaiveld (waar de kleuren meer
richting blauw neigen). Vanuit dezelfde locatie zal de productieput vervolgens met een flauwe bocht
(binnen een outstep van tussen de 1050 en 2200 meter) worden geplaatst, waarmee een grotere diepte in
dezelfde formatie kan worden bereikt. Hier neigen de kleuren richting rood.
Er bevindt zich binnen het gebied een zone waar sprake is van een optimale verhouding in afstand tussen
de injectie- en de productieput. Het gebied waarbinnen deze optimale plaatsing van de injectieput en
productieput mogelijk is (en waar het conceptueel putontwerp voor onderzoeksproject LEAN het best
toepasbaar is) is aangeduid als zone A.
In een gebied ten zuiden en een smalle strook ten noorden van zone A kunnen de putten ook geplaatst
worden. Daar zullen echter óf wat diepere putten (ten zuiden van zone A) of een grotere outstep (ten
noorden van zone A) nodig zijn, wat impact heeft op de investeringskosten en daarmee op de
haalbaarheid. Dit betekent dat er in dit gebied een beperkte afwijking van het conceptueel putontwerp
voor onderzoeksproject LEAN noodzakelijk is. Dit gebied is aangeduid als zone B.
Aan weerszijden van zone B liggen gebieden waar een sterke afwijking van het conceptueel putontwerp
voor onderzoeksproject LEAN noodzakelijk is. Dat geldt voor twee verschillende gebieden: in gebieden
waar de doelformatie ofwel nog dieper ligt (meer richting het zuidwesten) zijn er beduidend langere putten
nodig (circa 1000 meter langer). Ten noorden van zone B ligt de geologische doelformatie weliswaar een
stuk ondieper, maar dat betekent wel dat de twee putten onder scherpe hoek moet worden geboord naar
de warmere delen van de doelformatie om de aardwarmte op te kunnen pompen. Dat is technisch erg
complex en daarom minder wenselijk. Deze twee gebieden samen worden aangeduid als zone C.
Naast de diepte is ook de geologische complexiteit een cruciale factor. De grens tussen het CentraalNederland Bekken en het Zuid-Nederland Bekken ligt globaal ter hoogte van de A12. Deze breukzone is
geologisch complex en dus niet geschikt (zone D1). Daarnaast wordt de geologische informatie zekerheid
minder in noordoostelijke richting en worden deze gebieden voor het plaatsen van een eerste
geothermiebron minder geschikt geacht en nu dus uitgesloten (zone D2). Zie voor onderbouwing van de
mindere geschiktheid van zone D2 ook §4.1 en §4.2.
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Aspect

Beoordeling
Zone A: conceptueel putontwerp voor onderzoeksproject LEAN toepasbaar
Zone B: beperkte afwijking van conceptueel putontwerp voor onderzoeksproject LEAN
noodzakelijk

Geologische geschiktheid

Zone C: sterke afwijking van conceptueel putontwerp voor onderzoeksproject LEAN
noodzakelijk
Zone D1: geologisch complex
Zone D2: geologisch onvoldoende zeker

In zone A, die als een band in oost-west richting loopt over het noordelijk deel van Nieuwegein, is het
mogelijk het conceptueel putontwerp voor onderzoeksproject LEAN toe te passen zonder relevante
aanpassingen. Ten zuiden en in een smalle strook ten noorden daarvan, in zone B, kunnen de putten ook
nog goed geplaatst worden, al zal hier één van de putten langer moeten worden – waardoor een beperkte
afwijking van het conceptueel putontwerp noodzakelijk is.
In principe kunnen de putten ook worden geplaatst aan weerszijden van zone B. Het deel ten noorden van
zone B ligt in een gebied waar sterk gedevieerd moet worden geboord om de dieper gelegen delen van de
geologische doelformatie (waar deze het warmst is) te kunnen aanboren. In het deel ten zuiden van zone
B dienen de beide putten beduidend langer te worden geboord. In deze beide gebieden is een sterke
afwijking van het conceptueel putontwerp noodzakelijk en daarom worden deze beide gebieden
aangeduid als zone C.
In het noorden bevindt zich de overgangszone tussen de twee geologische bekkens (zie ook §4.1) en is
de geologische complexiteit groter. Daarom dient deze zone te worden uitgesloten (zone D1). Omdat de
geologische informatie onvoldoende duidelijke resultaten heeft opgeleverd voor de gebieden in het
noordoosten (zone D2) deze gebieden niet geschikt geacht om nu te ontwikkelen in het kader van het
onderzoekproject LEAN en nu dus ook uitgesloten. Meer uitleg over de geologische onzekerheden in
deze zone is te vinden in §4.1.
In figuur 5.1 zijn de gebieden met verschillende geologische geschiktheid weergegeven.
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Figuur 5.1: Geologische geschiktheid voor plaatsing van putconcept van onderzoeksproject LEAN.

3 juli 2020

HAALBAARHEIDSSTUDIE ONDERZOEKSPROJECT
LEAN

BH2376-101-100IBRP001F01

35

Projectgerelateerd

5.1.3

Afstand tot aansluitpunt

Idealiter wordt een geothermiebron gerealiseerd op een locatie dichtbij de afnemers van de omhoog te
pompen aardwarmte. Zodat de lengte van de aan te leggen leidingen zo kort mogelijk is en de
aanlegkosten beperkt blijven. Voor het onderzoeksproject LEAN is een aansluiting op een WOS-/HWClocatie of een secundaire warmteleiding voorzien (zie ook paragraaf 4.2). In het zoekgebied Zuid zijn er
drie WOS-/HWC-locaties waarop de geothermiebron aangesloten kan worden. Naarmate de aansluiting
langer wordt, zal het meer voorbereidingstijd vergen om de leidingen te kunnen realiseren. Voor het
ontwerp, verkrijgen van toestemmingen en een aanlegperiode buiten het stookseizoen dient rekening te
worden gehouden met circa 3 jaar voorbereidingstijd.
Aspect

Beoordeling
< 500 meter

Afstand tot aansluitpunt

500 – 1000 meter

(hemelsbreed)

1000 – 2000 meter
> 2000 meter

5.1.4

Aanvullende werkzaamheden

5.1.4.1 Eigenschappen van het terrein
Bij voorkeur wordt een geothermiebron gerealiseerd op relatief vlak en verder onbebouwd en onbegroeid
terrein. Dat voorkomt niet-noodzakelijke kosten voor sloop-, kap- en dempingswerkzaamheden.
Aspect

Beoordeling
Geen of zeer beperkt van toepassing

Sloop- en/of kapwerkzaamheden

Geringe sloop- en/of kapwerkzaamheden noodzakelijk
Aanzienlijke sloop- en/of kapwerkzaamheden noodzakelijk
(KOMT NIET VOOR)

5.1.4.2 Kabels en leidingen
Datzelfde geldt uiteraard voor de ondergrond van de locatie waar de geothermiebron gerealiseerd wordt.
Eventuele aanwezige pijpleidingen voor het transport van drinkwater, afvalwater, gas, brandstof of warmte
en kabels ten behoeve van elektriciteit- en datatransport verhogen de kosten en complexiteit van de
ontwikkeling van een geothermiebron.
Aspect

Beoordeling
Geen kabels en/of leidingen aanwezig

Kabels / leidingen

Beperkt aantal secundaire kabels / leidingen aanwezig
Groot aantal secundaire kabels / leidingen aanwezig EN/OF primaire kabels/leidingen nabij
(KOMT NIET VOOR)

5.1.4.3 Bereikbaarheid over de weg (geschiktheid toevoerroute)
Tijdens de boor- en aanlegfase is het van belang dat de locatie bereikbaar is voor zwaar vervoer, ten
behoeve van de aanvoer van materiaal en materieel voor de boortoren(s). Dat vereist een aanvoerroute
over doorgaande wegen die geschikt zijn voor transport met zware asdruk en voldoende breedte hebben
(10 meter).
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Wanneer een toevoerroute niet geschikt is, kunnen er diverse maatregelen nodig zijn om de route al dan
niet geschikt te maken. Bijvoorbeeld het kappen van bomen, dempen van sloten, het (al dan niet tijdelijk)
verbreden en/of versterken van een toegangsweg of het aanleggen van een (tijdelijke) brug.
Aspect

Beoordeling
Geen verandering aan toegangsroute noodzakelijk
Beperkte verandering aan toegangsroute noodzakelijk (<200 meter)

Toegangsroute

Significante verandering aan toegangsroute noodzakelijk (>200 meter)
(KOMT NIET VOOR)

5.1.4.4 Benodigde kunstwerken
Voor de ontwikkeling van een geothermiebron en bijbehorende aansluiting op het warmtenet zijn
doorgaans kunstwerken en andere voorzieningen nodig. Afhankelijk van de exacte locatie en de
tracékeuze (de complexiteit daarvan) kan het gaan om enkele leidingenkruisingen of duikers, maar ook
om meer complexe, horizontaal gestuurde boringen voor het tracé (HDD-boringen) onder wegen, spoor of
waterwegen door alsmede de aanleg van koppelstations.
Aspect

Beoordeling
Geen of zeer beperkt kunstwerken nodig

Benodigde kunstwerken en
aanvullende werkzaamheden
t.b.v. leidingtracé

Beperkte hoeveelheid kunstwerken nodig (bijv. HDD-boring onder doorgaande weg)
Aanzienlijke hoeveelheid kunstwerken nodig (bijv. HDD-boring onder snelweg)
(KOMT NIET VOOR)

5.2

Milieu- en omgevingsaspecten

Om inzicht te verkrijgen in de milieu- en omgevingsaspecten, volgt hieronder een uitwerking van de
milieuaspecten die relevant zijn voor de ontwikkeling van een geothermieproject, alsmede een korte
algemene toelichting en aanbeveling op basis van de te verwachten vervolgstappen.
De aspecten zijn onderverdeeld in twee groepen. De eerste groep betreft milieu- en omgevingsaspecten
die betrekking hebben op overlast en veiligheid op de omgeving. De tweede groep betreft milieu- en
omgevingsaspecten die betrekking hebben op natuur-, bodem- en cultuurhistorische omgevingswaarden
in de omgeving.
Veiligheid en overlast
◼

Geluid;

◼

Externe veiligheid;

◼

Overlast van transportbewegingen

◼

Geur;

◼

Licht.

Natuur en omgeving
◼

Natuur (zowel habitats als soorten);

◼

Archeologie, landschap en cultuurhistorie;

◼

Bodem- en waterkwaliteit;

◼

Emissies naar de lucht.
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Voor het overzicht worden deze milieuaspecten voor iedere locatie via een kleurenindicatie beoordeeld.
Deze kleurenindicatie is als volgt opgesteld:
Kleur

Betekenis
Significant en/of moeilijk te mitigeren (verwacht) effect
Beperkt en/of mitigeerbaar (verwacht) effect
Mogelijk (verwacht) effect
Geen (verwacht) effect

5.2.1

Veiligheid en overlast

5.2.1.1 Geluid
Als een potentiële locatie voor een geothermiebron binnen 300 meter van een geluidsgevoelig object ligt,
dient een akoestisch onderzoek uitgevoerd te worden ter voorbereiding op de aanlegfase. Onder een
geluidsgevoelig object worden woningen, scholen, ziekenhuizen en verpleeghuizen verstaan, zoals
gedefinieerd in de Wgh en het Bgh15. Met de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een
diepboring dient een akoestisch onderzoek uitgevoerd te worden indien binnen 300 meter van de
boorlocatie geluidsgevoelige gebouwen aanwezig zijn. Uit dit onderzoek moet blijken dat wordt voldaan
aan de in tabel 5.1 gestelde geluidsnormen. Deze eisen zijn vastgelegd in het Barmm16 en de Handreiking
Industrielawaai 199817.
Tabel 5.1. Eisen langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) en maximaal geluidsniveau boorinstallatie per dagdeel. LAr, LT =
het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid, gemeten in een bepaalde periode en LAmax =
maximaal geluidsniveau.
7.00-19.00 uur

19.00-23.00 uur

23.00/7.00 uur

LAr, LT, in geluidgevoelige gebouwen op een afstand van 300 meter of
minder van de mobiele installatie

40 dB (A)

35 dB (A)

30 dB (A)

LAr, LT, op een afstand van 300 meter van de mobiele installatie

60 dB (A)

55 dB (A)

50 dB (A)

LAmax, op een afstand van 300 meter van de mobiele installatie

70 dB (A)

65 dB (A)

60 dB (A)

Naast geluidsoverlast in de aanlegfase, kan er tijdens de operationele fase sprake zijn van overschrijding
van de geluidsnormen indien de geothermiebron op geringe afstand van woningen ligt. Deze contouren
zijn echter beduidend kleiner dan tijdens de aanlegfase.
Aanbeveling
Het is ongeacht de gekozen locatie aan te bevelen om voor de aanvraag van een omgevingsvergunning
een akoestisch onderzoek uit te voeren. Overschrijding van geluidsnormen in de aanleg- of operationele
fase kan leiden tot het nemen van aanvullende maatregelen zoals het isoleren van geluidsbronnen.
Mochten aanvullende maatregelen voor een locatie niet voldoende blijken om aan de normen te voldoen,
dan kan het aspect geluid als potentiële showstopper dienen voor een locatie. Om dit inzichtelijk te krijgen
zal in het vervolgtraject van het project in een zo vroeg mogelijk stadium een akoestisch onderzoek
worden uit gevoerd. Op basis hiervan moet zo nodig overleg worden gevoerd met het bevoegd gezag.

15

Wet geluidshinder (Wgh) en Besluit geluidshinder (Bgh).
Besluit algemene regels milieu mijnbouw.
17
Handreiking Industrielawaai 1998.
16
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Aspect

Beoordeling
Geen (verwachte) effecten
Mogelijk (verwachte) effecten; geluidsonderzoek noodzakelijk (geluidgevoelig object < 300
meter)

Geluid

Effecten verwacht; geluidsonderzoek noodzakelijk (geluidgevoelig object < 100 meter)
Ontoelaatbare (verwachte) geluidseffecten (KOMT NIET VOOR)

5.2.1.2 Externe veiligheid
Externe veiligheid is een belangrijk aandachtspunt bij met name het aanleggen van een geothermieput. Er
zijn daarbij twee risicotypen te onderscheiden: het plaatsgebonden risico en het groepsrisico.
Plaatsgebonden risico
Het plaatsgebonden risico wordt bepaald door het uitvoeren van kwantitatieve risicoanalyse (QRA). Voor
het aanleggen van een geothermieput (met behulp van een diepboring) dient wettelijk een QRA te worden
uitgevoerd. Uit berekeningen van eerdere, vergelijkbare geothermieprojecten kwam men uit op 10-6/jaar
risicocontouren met een straal tussen de 50 en 70 meter.
Alhoewel niet wettelijk verplicht kunnen ook voor de exploitatiefase risicocontouren berekend worden. Bij
het winnen van aardwarmte komt in de meeste gevallen formatiegas mee omhoog, dat veelal wordt
ingezet om de temperatuur van de aardwarmte verder omhoog te brengen. Ook kunnen er andere
organische koolwaterstoffen vrijkomen. De contouren in de deze fase zijn doorgaans echter beduidend
kleiner dan bij de aanleg van de geothermieput. In de haalbaarheidsstudie is als uitgangspunt de externe
veiligheid van de aanlegfase (de aanleg van de putten) genomen.
De aanwezigheid van kwetsbare objecten binnen een risicocontour zou ertoe kunnen leiden dat externe
veiligheid, voor locaties die omringd worden door bijvoorbeeld woningen, als showstopper kan fungeren.
Onder kwetsbare objecten vallen onder meer woningen, scholen, ziekenhuizen, verpleegtehuizen,
kantoorgebouwen (met een bruto vloeroppervlak > 1500 m2) en hotels, zoals gedefinieerd in het Bevi18.
Kleine bedrijfsgebouwen zijn beperkt kwetsbare objecten, welke wel binnen de 10-6/jaar risicocontouren
mogen liggen als daarvoor voldoende motivatie aanwezig is. Voor de locaties die iets verder van
kwetsbare objecten vandaan liggen is het plaatsgebonden risico waarschijnlijk geen issue.
Groepsrisico
Het groepsrisico is de cumulatieve kans per jaar dat ten minste 10, 100 of 1.000 personen overlijden als
rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het berekende invloedsgebied van een inrichting (in dit
geval de geothermiebron) en een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof of
gevaarlijke afvalstof betrokken is. Het groepsrisico wordt bepaald op basis van het berekende
plaatsgebonden risico en de aanwezigheid van mensen binnen het zogeheten invloedsgebied. De
bevolkingsgegevens geven een gemiddelde dichtheid van mensen in het gebied voor zowel de dag- als
nachtsituatie.
In de QRA moet de impact van het aanleggen van de geothermieput op externe veiligheid beoordeeld
worden. Daarbij moet onder andere gekeken worden naar de veiligheidsaspecten van het mogelijk
aanboren van gasvoorkomens en eventueel aanwezige risicovolle activiteiten in de omgeving. Dit betreft
een analyse van de risico’s die spelen bij het boren naar grote diepte resulterend in een 10-6/jaar
risicocontour en een invloedsgebied. Zodra het definitieve, ondergrondse putontwerp gereed is, kan deze
QRA worden uitgevoerd waarin zal worden ingegaan op het plaatsgebonden risico en het groepsrisico.

18

Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)
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In de gemeentelijke beleidsvisie externe veiligheid van de gemeente Nieuwegein19 is opgenomen dat
nieuwe risicovolle activiteiten alleen toegestaan zijn op de daartoe aangewezen bedrijventerreinen en niet
in woonwijken. Het exploiteren van een geothermiebron is wettelijk geen risicovolle activiteit in de zin van
het Bevi. Dit geldt wel voor het aanleggen van de geothermieput, aangezien dit als een risicovolle activiteit
wordt gezien die valt onder de regelingen van het Barmm20. Omdat de aanleg van de geothermieputten
een tijdelijke activiteit is, wordt op dit punt afgeweken van het gemeentelijke beleid.
Aanbeveling
Externe veiligheid speelt bij elk van de locaties een rol. Aan de hand van de resultaten van de
locatiespecifieke QRA kan de precieze boorlocatie bepaald worden. De QRA kan het beste uitgevoerd
worden na de definitieve locatiekeuze en als het definitief putontwerp bekend is.
Door de precieze boorlocatie zo optimaal mogelijk te kiezen, kan het risico dat externe veiligheid door de
nabijheid van kwetsbare objecten zo klein mogelijk worden gemaakt. Dit is echter wel een belangrijk
aandachtspunt bij de locaties die in woonwijken liggen, aangezien zich daar vlak buiten een eventuele 106
/jaar risicocontour (mogelijk) kwetsbare objecten (woningen, scholen, ziekenhuizen, grote
kantoorgebouwen) in de vorm van woningen bevinden. Kleinere bedrijfsgebouwen zijn doorgaans beperkt
kwetsbare objecten en zijn derhalve minder relevant voor de QRA-contouren. Overleg met het bevoegd
gezag wordt hierbij aanbevolen.
Aspect

Beoordeling
Geen (verwachte) effecten
Mogelijke (verwachte) effecten door groepsrisico van boring (< 200 meter)

Externe veiligheid

Effecten verwacht, afhankelijk van exacte boorlocatie kwetsbaar object binnen QRAcontour van boring (< 100 meter)
Ontoelaatbare (verwachte) effecten; kwetsbaar object binnen QRA-contour van boring (<
70 meter)

5.2.1.3 Overlast van transportbewegingen
Voor alle potentiële locaties geldt dat ten behoeve van de opbouw en afbouw van de boortoren, alsmede
gedurende de boorwerkzaamheden voertuigbewegingen in de vorm van vrachtwagens en personenauto’s
van de werknemers zullen plaats vinden. Op de locaties in Nieuwegein dient er rekening mee te worden
gehouden dat de aanrijroutes door een rustige woonwijk zullen lopen. Dat kan leiden tot overlast. Voor
sommige locaties geldt dat er hierdoor mogelijk (tijdelijke) verkeersmaatregelen moeten worden genomen.
De operationele fase zal met name bestaan uit regulier onderhoud. Dit wordt uitgevoerd met kleine
onderhoudsvoertuigen (formaat bestelbus) en brengt slechts zeer beperkte transportbewegingen met zich
mee. Het kan zijn dat groot onderhoud nodig is. In dat geval zullen er enkele vrachtauto's van en naar
locatie rijden. Naar verwachting is dit slechts één keer per tien tot vijftien jaar nodig. Overlast zal dus nihil
en zeer incidenteel zijn tijdens de operationele fase. Daarbij is het nooit intensiever dan de
bouwwerkzaamheden en daarom niet maatgevend is in de beoordeling.
Aanbeveling
Voor de definitieve locatiekeuze moet goed gekeken worden naar mogelijke overlast van
transportbewegingen naar de gekozen locatie. Indien die leiden tot een toename van overlast, moet die
overlast zo goed mogelijk gemitigeerd worden door het nemen van aanvullende (tijdelijke)
verkeersmaatregelen.
19
20

Gemeente Nieuwegein (2007). Beleidsvisie externe veiligheid. Richting aan risico’s.
Barmm = besluit algemene regels milieu mijnbouw.

3 juli 2020

HAALBAARHEIDSSTUDIE ONDERZOEKSPROJECT
LEAN

BH2376-101-100IBRP001F01

40

Projectgerelateerd

Aspect

Beoordeling
Geen (verwachte) effecten; locatie direct naast doorgaande verkeersroute

Overlast van transportbewegingen

Beperkte (verwachte) effecten, mogelijk tijdelijke verkeersmaatregelen nodig
Effecten verwacht, tijdelijke verkeersmaatregelen nodig
Ontoelaatbare (verwachte) effecten (KOMT NIET VOOR)

5.2.1.4 Geur
Tijdens de werkzaamheden wordt onder normale omstandigheden geen geuroverlast verwacht. De
gebruikte hulpstoffen, alsook het proces geven hiertoe geen aanleiding. Voor geen van de potentiële
locaties hoeven dan ook maatregelen getroffen te worden betreffende de verspreiding van geur.
Aspect

Beoordeling

Geur

Uit voorgaande geothermieprojecten blijkt dat geur in normale omstandigheden geen
aandachtspunt is.

5.2.1.5 Licht
Het werkterrein en de installaties zijn, zowel tijdens de aanlegfase als tijdens de productiefase, uit
veiligheidsoverwegingen 24 uur per dag, 7 dagen per week verlicht. Met name voor de potentiële locaties
in woonwijken dient de verlichting echter zodanig opgesteld en ingericht worden dat hinderlijke lichtstraling
voor de omgeving zoveel mogelijk wordt beperkt en directe instraling in woningen van derden wordt
voorkomen. Hierbij zal door het bevoegd gezag waarschijnlijk getoetst worden aan de Richtlijn Lichthinder
van de NSVV (Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde).21 Het aspect Licht is naar verwachting
echter onvoldoende onderscheidend om apart op te toetsen.
Aspect

Beoordeling

Licht

Voor alle locaties geldt dat er maatregelen dienen te worden getroffen om lichthinder
zoveel mogelijk te beperken, conform de Richtlijn Lichthinder van de NSVV.

5.2.2

Natuur en omgeving

5.2.2.1 Natuur
Geen van de potentiële locaties ligt in of in de onmiddellijke nabijheid van een Natura2000-gebied. De
dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden zijn Vechtplassen-Oost op zo’n 8 kilometer ten noordoosten van het
zoekgebied en Uiterwaarden Lek op zo’n 8 kilometer ten zuidwesten van het zoekgebied. Evenmin liggen
er gebieden horende bij het NatuurNetwerk Nederland (NNN) in de directe nabijheid van de potentiële
locaties.
Habitatbescherming
Ondanks de relatief grote afstand tot Natura 2000-gebieden valt het niet uit te sluiten dat er tijdens de
aanlegfase een negatief effect kan optreden op een van deze gebieden. De emissies van de benodigde
installaties naar de lucht die daarbij vrijkomt kan voor ongewenste extra stikstofdepositie op deze
gebieden zorgen. Via het wettelijk spoor en ruimtelijke ordening worden de natuurwaarden van
natuurgebieden beschermd. De Wnb schrijft de bescherming en ontwikkeling van de natuur, mede
vanwege de intrinsieke waarde, en het behouden en herstellen van de biologische diversiteit voor. Naast
de algemene zorgplicht (artikel 1.11) wordt er onderscheid gemaakt in Natura 2000-gebieden (Hoofdstuk
21

NSVV (2020). Richtlijn Lichthinder.
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2), Soorten (Hoofdstuk 3) en Houtopstanden (Hoofdstuk 4). In Hoofdstuk 2 van de Wnb staan de kaders
voor de beoordeling van activiteiten die (mogelijk) negatieve effecten hebben op de
instandhoudingsdoelstellingen van deze Natura 2000-gebieden. Voorafgaande aan vergunningverlening
moet in een Natuurtoets (oriëntatiefase) aangegeven worden of een project mogelijk negatieve effecten
tot gevolg kan hebben en of het vergunningplichtig is. Als negatieve effecten kunnen optreden, maar deze
niet significant zijn, dan moet een verstorings- en verslechteringstoets opgesteld worden. Als negatieve
effecten kunnen optreden en deze wel significant zijn, dan moet uit een passende beoordeling blijken dat
de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied niet zullen worden aangetast.
Soortenbescherming
Naast de habitatbescherming kan er ook sprake zijn van soortenbescherming als potentieel
aandachtspunt. In Hoofdstuk 3 van de Wnb staan de kaders voor de beoordeling van activiteiten die
(mogelijk) negatieve effecten hebben op beschermde soorten ter plaatse van de ontwikkeling.
Voorafgaande aan vergunningverlening moet daarom een Quickscan (als onderdeel van de Natuurtoets)
worden uitgevoerd om te analyseren of, en zo ja welke, beschermde soorten er aanwezig zijn op en rond
de beoogde locatie en of er sprake is van mogelijk negatieve effecten op deze beschermde soorten.
Natuurtoets
In een zogenoemde Natuurtoets wordt, op basis van een bureaustudie en een veldbezoek, onderzocht
welke beschermde natuurwaarden in het studiegebied aanwezig (kunnen) zijn. De Natuurtoets bestaat uit:
◼

◼

Bureaustudie: Het verzamelen van gegevens van beschermde soorten en beschermde gebieden. Dit
gebeurt zowel op basis van bestaande data als een veldbezoek;
Rapportage: In de rapportage wordt een beschrijving gegeven van de aanwezige natuurwaarden. Op
basis van de bureaustudie en de habitatgeschiktheidsanalyse worden de mogelijke effecten op
beschermde natuurwaarden in kaart gebracht. In de rapportage wordt ingegaan op
soortenbescherming (quickscan), de bescherming van Natura 2000-gebieden (voortoets) en de
planologische bescherming van het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Voor alle gebieden geldt dat er in ieder geval rekening gehouden moet worden met het broedseizoen.
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Figuur 5.2: Ligging van de potentiële locaties (in blauw) ten opzichte van beschermde natuurgebieden. Groen-gestreepte gebieden
horen bij het NatuurNetwerk Nederland (NNN) en donkerder groene gebieden zijn Natura2000-gebieden.

Gemeentelijk groen- en natuurbeleid
Naast landelijk geldend natuurbeleid (in de vorm van Natura2000 of NNN) kunnen gemeenten eigen
specifiek beleid opstellen ten aanzien van de bescherming van natuurwaarden of openbaar groen. Daarin
kunnen specifieke zones worden aangewezen die bestemd zijn voor natuur- en/of groenontwikkeling en
kunnen voorschriften worden opgesteld die de initiatiefnemer van een project dwingen om beschadigde
natuur- en of groenwaarden te herstellen dan wel compenseren. Zowel de gemeente Utrecht als de
gemeente Nieuwegein heeft eigen natuurbeleid opgesteld:
◼

Groenstructuurplan Utrecht: Stad en Land Verbonden22,23

◼

Groenstructuurplan Nieuwegein 201724

Belangrijk bij dit beleid is met name het bestaan van gemeentelijke natuur, ecologische verbindingen en
zogeheten ‘stapstenen’: gebieden waarin een zekere natuurwaarde aanwezig wordt geacht en daarom
aangesloten dienen te worden met andere gebieden waarvoor dit geldt. Er zijn gemeentespecifieke regels
over het ontwikkelen van activiteiten die dit streven mogelijk belemmeren. De locatiekeuze in een
dergelijke zone moet goed onderbouwd worden en er moet worden aangegeven hoe er wordt
gecompenseerd voor het verlies aan groen.

22

Gemeente Utrecht (2007). Groenstructuurplan Utrecht – Stad en Land Verbonden.
Gemeente Utrecht (2018). Actualisatie Groenstructuurplan 2017-2030.
24
Gemeente Nieuwegein (2017). Groenstructuurplan Nieuwegein 2017.
23
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Ook waar het gaat om het kappen van bomen hebben gemeenten hun eigen beleid. Uitgangspunt is
daarbij vaak dat bij het kappen van bomen zoveel mogelijk moet worden gecompenseerd.
De locaties LR3, R1 en R2 en R3 liggen wel rondom percelen die de Gemeente Utrecht als de stedelijke
groenstructuur heeft aangemerkt. Deze stedelijke groenstructuur heeft, net als het NNN, echter geen
bindende werking en is ook niet vastgelegd in het ruimtelijk beleid, zoals het bestemmingsplan. Voor
Nieuwegein geldt dat locaties N1, N3, N3a, N4, N5, N8, N9, N10 en N11 als ‘natuur’, ‘ecologische
verbindingszone’ of ‘stapsteen’ zijn aangemerkt in het Groenstructuurplan en een daarop afgestemde
bestemming hebben gekregen in de bestemmingsplannen.
Aanbeveling
Om duidelijkheid te krijgen over de aanwezige natuurwaarden op en rond een locatie, moet er een
natuurtoets worden uitgevoerd op de geselecteerde locatie(s) om na te gaan of er beschermde soorten
voorkomen op en rondom de locatie en of er mogelijk negatieve effecten op de natuurwaarden te
verwachten zijn en of die gemitigeerd en/of gecompenseerd kunnen worden.
Aspect

Beoordeling
Geen (verwachte) effecten op beschermde natuurwaarden, mogelijk compensatie/mitigatie
noodzakelijk

Natuur

Beperkte (verwachte) effecten op belevings- en natuurwaarden (bijvoorbeeld stapstenen,
gemeentelijke ecologische verbindingen), aanvullend onderzoek en compensatie
noodzakelijk
Effecten verwacht op natuurwaarden, gedefinieerd als natuurgebied door decentrale
overheid: alleen bij groot openbaar belang onder voorwaarden mogelijk waarbij negatieve
effecten zo veel als mogelijk worden beperkt en compensatie plaatsvindt
Bij wet beschermde natuurgebieden (Natura 2000/NNN) (KOMT NIET VOOR)

5.2.2.2 Archeologie, landschap en cultuurhistorie
Het gebied waarin de potentiële locaties liggen, kan in het algemeen worden aangemerkt als een gebied
waar hoge archeologische verwachtingswaarden aanwezig zijn. Twee millennia geleden bevonden zich
hier namelijk de zogenaamde limes: de noordelijke grenzen van het Romeinse Rijk. Voor de locaties in de
gemeente Utrecht geldt dat er op basis van de beleidsadvieskaart Archeologie en de relevante
bestemmingsplannen op alle mogelijke locaties (m.u.v. R1 – Ringkade en R3 – Heijcopperkade) een
vergunning nodig is bij het verstoren van meer dan 1000 m2 bodem. Deze vergunning dient te worden
vergezeld van een archeologisch onderzoek, gebaseerd op een veldstudie en een bureaustudie.
In grote lijnen geldt hetzelfde voor de locaties in Nieuwegein; uit de archeologische beleidsadvieskaart
van de gemeente25 blijkt dat er rondom vrijwel alle potentiële locaties middelhoge tot hoge
verwachtingswaarden zijn voor archeologische waarden. Om vast te stellen of deze verwachtingswaarden
kloppen, dient er een archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. Een archeologisch veldonderzoek is
relatief snel en goedkoop uit te voeren om uitsluitsel te kunnen geven of er eventueel archeologische
waarden aanwezig zijn en hoe hiermee rekening dient te worden gehouden in de planvorming. Indien er
archeologische vondsten worden gedaan kan dit, afhankelijk van het type vondst, enige vertraging
opleveren voor het project. Dit hoeft echter niet het geval te zijn wanneer hiermee rekening wordt
gehouden in de planning.

25

Gemeente Nieuwegein (2012). Beleidsnota archeologie Gemeente Nieuwegein.
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Qua landschap en cultuurhistorie zijn er op grond van beleidsdocumenten en -kaarten van de provincie
Utrecht en de gemeenten Utrecht26 en Nieuwegein27,28,29 een aantal aandachtspunten. Een aantal van de
potentiële locaties ligt in cultuurhistorisch waardevolle landschappen. Dit is met name van toepassing op
de locaties op de locaties langs de Galecopperdijk (N2, N5), langs de Nedereindseweg (N9/N10) en het
gebied rondom het Park Oudegein (N11). Een goede inpassing is hier vereist en dient onderbouwd te
worden. Voornamelijk in zogeheten cope ontginningslandschappen is dit aspect een aandachtspunt.
Cultuurhistorisch waardevolle en landschappelijk aantrekkelijke locaties, waaronder ook veel
groenvoorzieningen in en rond woonwijken, hebben naast historische en educatieve waarden ook een
hoge mate van belevingswaarde. Groenvoorzieningen geven mensen het gevoel van ruimte en ‘lucht’.
Men laat hier de hond uit of maakt een wandeling door het groen. Hierbij dient met name voor locaties in
en rondom woonwijken rekening mee gehouden te worden.
Aanbeveling
Voor locaties in de gemeente Utrecht wordt aanbevolen om een archeologische bureaustudie te laten
uitvoeren. Voor de meeste locaties in de gemeente Nieuwegein wordt aanbevolen om daarnaast een
archeologisch veldonderzoek te laten uitvoeren in het vervolgtraject. Daarnaast moet bij een aantal
locaties een onderbouwing worden gegeven voor het in standhouden van cultuurhistorisch waardevolle
landschapskenmerken.
Aspect

Beoordeling
Geen (verwachte) effecten:
-

Geen of lage archeologische verwachtingswaarden

-

Landschappen met geen of basiswaarde o.h.g.v. cultuurhistorie

Beperkte (verwachte) effecten:

Archeologie, landschap en
cultuurhistorie

-

Middel(hoge) archeologische verwachtingswaarden op gedeelte van de locatie
(archeologisch onderzoek moet plaatsvinden) EN/OF

-

Cultuurhistorische landschappen van middelhoge waarde, onderbouwing noodzakelijk

Effecten verwacht:
-

Hoge archeologische verwachtingswaarden op gehele locatie (archeologisch
onderzoek moet plaatsvinden, vergunning vereist) EN/OF

-

Cultuurhistorische landschappen van hoge waarde, onderbouwing noodzakelijk

Ontoelaatbare (verwachte) effecten:
-

Bekende archeologische vindplaatsen EN/OF

-

Cultuurhistorisch zeer waardevolle landschapsstructuren die onvermijdelijk worden
aangetast.

26

Gemeente Utrecht (2004). Beheer van de Chaos der Eeuwen
Archeologisch adviesbureau RAAP (2013). Jonge stad, oude kwaliteiten. Een interdisciplinaire studie naar het aardkundig,
historisch-geografisch, historisch-bouwkundig en stedenbouwkundig erfgoed in de gemeente Nieuwegein.
28
Gemeente Nieuwegein (2019). Erfgoedvisie 2019-2024. Verbinden met Verhalen.
29
Gemeente Nieuwegein (2010). Cultuurhistorische Waardenkaart Gemeente Nieuwegein.
27
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5.2.2.3 Bodem- en waterkwaliteit
Met betrekking tot bodem- en waterkwaliteit zijn er vier hoofdaspecten die aandacht behoeven bij het
uitvoeren van een geothermieproject.
Testwater
Bij de ontwikkeling van geothermieputten komt testwater vanuit de waterlaag naar boven. In de
aanlegfase is het veelal niet mogelijk het water direct weer te injecteren in de ondergrond, al wordt daar
wel onderzoek naar gedaan. De verwerking van dit testwater vormt momenteel een lastig punt, dat per
project wordt opgelost in overleg met het bevoegde gezag. Hiervoor is echter een meer structurele
oplossing gewenst.
Een mogelijkheid waar op dit moment over na wordt gedacht is het tijdelijk opslaan van het testwater in
bassins (die tijdelijk ter plaatse worden aangebracht) om vervolgens het testwater weer in de
geothermieputten te injecteren of op een later moment op een specifieke locatie waar de mogelijke
negatieve effecten daarvan het kleinst zijn (bijv. op zee) te lozen. Het testwater wordt in ieder geval niet
lokaal op het afvalwaterriool of het oppervlaktewater geloosd.
Risico’s met betrekking tot testwater ontstaan bij de opslag, bij zuivering en tijdens de afvoer. Het veilig en
lekvrij opslaan en verwerken vraagt om een goed ontwerp, de juiste maatregelen en adequate monitoring.
Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden tot opslaan en verwerking van testwater.
Op basis van dit onderzoek worden naar verwachting richtlijnen opgesteld door de geothermiesector om
tegemoet te komen aan de eisen van het bevoegd gezag om dit beter te kunnen reguleren.
Afvalwater
Het lozen van verontreinigd afvalwater in oppervlaktewater zonder lozingsvergunning is verboden in het
kader van de Waterwet. Daarnaast dienen lekkages (bodemverontreiniging) in de (on)diepe ondergrond
voorkomen te worden.
Om tijdens de opbouw, het boren, onderhoudswerkzaamheden en de demontage van de boortoren lozing
van vloeistoffen, incl. hemelwater, in het oppervlaktewater te voorkomen moet de boorlocatie voor
aanvang van alle werkzaamheden bedekt worden met een vloeistofkerende ondergrond (beton of asfalt).
In deze ondergrond moet een gotenstelsel aangelegd worden dat als doel heeft afvoeren van vervuild
afvalwater naar een afgesloten hemelwaterput in plaats van afvoeren naar het oppervlaktewater. Tijdens
het aanleggen van de geothermieput wordt het niveau in de hemelwaterput laag gehouden om eventuele
lekkages op te kunnen vangen.
Bemaling
Verder geldt op alle potentiële locaties dat om leidingen, de boorkelder en dergelijke “in den droge” aan te
kunnen leggen, de werkstroken ter plaatse van de sleuven bemaald moeten worden. Voor bemaling
moeten twee meldingen gedaan worden, de eerste in het kader van de Waterwet voor de
grondwateronttrekking, en de tweede in het kader van het Besluit lozingen buiten inrichtingen voor lozing
van bemalingswater (kwaliteit). Ook moet een vergunning in het kader van de Waterwet voor de lozing
aangevraagd worden (kwantiteit) bij het bevoegd gezag, het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.
Bodemverontreiniging
Een bodemonderzoek vooraf is voor een omgevingsvergunning ten aanzien van een ruimte met een
structureel verblijf (werk-/onderhoudsruimte), noodzakelijk. Verder is bij graafwerkzaamheden
noodzakelijk dat duidelijk is dat er geen sprake is van een (vermoeden van) een geval van ernstige
bodemverontreiniging. Een vermoeden is er al als er sprake is van een verdachte locatie, ofwel een
potentieel verontreinigde locatie. Voor zover bekend hebben er geen activiteiten plaatsgevonden in de
3 juli 2020

HAALBAARHEIDSSTUDIE ONDERZOEKSPROJECT
LEAN

BH2376-101-100IBRP001F01

46

Projectgerelateerd

onmiddellijke nabijheid van de potentiële locaties die mogelijk hebben geleid tot bodemverontreiniging. Er
kan echter niet worden uitgesloten dat op alle potentiële locaties geen bodemverontreinigingen te
verwachten zijn. Dit geldt met name op locaties waar sprake is van voormalige boomgaarden en/of
slootdempingen. Verder dient opgemerkt te worden dat geen van de locaties zich in de buurt van de
Nedereindse Plas (beter bekend als de Put van Weber) bevindt, een bekende (historisch) verontreinigde
locatie. Hier kan alleen uitsluitsel over worden gegeven door het uitvoeren van een verkennend
bodemonderzoek conform de richtlijnen van NEN 5740.
Zettingsgevoeligheid
Op locaties met een bodem die grotendeels uit klei- en veenlagen in de bovenste meters bestaat, kan er
sprake zijn van zettingen door belasting van installaties en boringen. Hier zal nader onderzoek naar
moeten plaatsvinden in het vervolgtraject.
Aanbeveling
Het is aan te bevelen de ontwikkelingen rondom de opslag en afvoer van testwater in de gaten te houden
en eventueel met het betrokken bevoegde gezag in overleg te treden. Dit is een belangrijk aandachtspunt;
er is nog onvoldoende structurele regelgeving voor. Daarnaast wordt aanbevolen uit te sluiten dat elders
op de mogelijke locaties zich bodemverontreinigingen bevinden. Daarnaast wordt aanvullend onderzoek
naar de zettingsgevoeligheid van de bodem op de geselecteerde locatie aanbevolen.
In de afweging voor de haalbaarheid voor de verschillende potentiële locaties is het aspect Bodem- en
waterkwaliteit niet meegenomen, omdat dit onvoldoende onderscheidend wordt geacht.
Aspect

Beoordeling
•

Op alle locaties is aanvullend bodemonderzoek naar verontreinigingen en
zettingsgevoeligheid noodzakelijk.

•

De afvoer van test- en afvalwater is een aandachtspunt voor alle locaties.

Bodem- en waterkwaliteit

5.2.2.4 Luchtemissies en stikstofdepositie
Emissies van fijnstof en stikstofoxiden (NOx) naar de lucht zijn zeer gering bij de aanleg en het opereren
van een geothermieproject en zullen daarom naar verwachting niet leiden tot overschrijding van de
normen/grenswaarden uit de Wet Luchtkwaliteit. De kwaliteit van de buitenlucht is gericht op de
bescherming van mensen. Fijn stof (PM10 en PM2,5) en stikstof (NOx) zijn de belangrijkste stoffen in de
luchtkwaliteit. Op basis van artikel 5.16 lid 1 wordt bepaald wanneer een (lucht)vervuilend project
toelaatbaar is. Omdat een geothermieproject nauwelijks tot geen vaste emissies naar de lucht heeft, kan
vastgesteld worden dat de normen/grenswaarden uit de ‘Wet Luchtkwaliteit’ niet overschreden zullen
worden.
Wel is stikstofdepositie in het kader van de Wet Natuurbeheer een aandachtspunt tijdens de aanlegfase,
omdat er onzekerheid heerst over de regelgeving rondom de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden.
Hoewel er geen Natura 2000-gebieden in de nabijheid van de vier potentiële locaties liggen (zie ook het
aspect Natuur) kan de emissie van stikstof tijdens de aanlegfase wel van belang zijn. Dat is voornamelijk
het geval vanwege de onzekerheid die er momenteel is rondom de regelgeving met betrekking tot
stikstofdepositie. Stikstofdepositie kan tijdens de aanleg van een geothermieput worden veroorzaakt door
de uitstoot van de boorinstallatie (generatoren) en (vracht)verkeer. Ook indien de boorinstallatie voorzien
is van elektromotoren, zal echter bij het uitvallen van de stroom gebruik worden gemaakt van
dieselaandrijving. In de berekening wordt daarom doorgaans uitgegaan van dieselaandrijving (worst-case
scenario).
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Belangrijk gegeven hierbij is dat het aanleggen van een geothermiebron (twee putten) meer tijd in beslag
neemt dan een gaswinningslocatie (in principe één put) en daardoor gepaard gaat met meer
stikstofdepositie. Indien de realisatie van het geothermieproject leidt tot stikstofdepositie boven een
toelaatbare waarde, is er sprake van een vergunningplicht voor de ‘Wet Natuurbescherming’ in het kader
van gebiedsbescherming.
Op 29 mei 2019 is het PAS door de Raad van State buiten werking gesteld en verdween de ruimte voor
projecten met een stikstofdepositie van <0,05 mol per hectare om vergunningvrij te worden uitgevoerd.
Indien de boring leidt tot stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden, is er daarom sprake van een
vergunningplicht voor de Wnb in het kader van de gebiedsbescherming. Ten behoeve van de
vergunningaanvraag kan een Passende Beoordeling worden opgesteld om de effecten voor het
betreffende gebied te worden beschreven. In een Passende Beoordeling worden naar de effecten van de
boring en de cumulatieve effecten op beschermde gebieden en soorten onderzocht. Het is echter zeer de
vraag of dit zin heeft, aangezien veel Natura2000-gebieden in Nederland al overbelast zijn. Een ADCtoets kan uitkomst bieden, maar het is de vraag of geothermieboringen daaronder kunnen vallen. Al met al
is er een grote mate van onzekerheid rondom de consequenties van de stikstofdepositie die wordt
veroorzaakt door het project.
Indien de aanleg van de geothermiebron stikstofdepositie (> 0,00 mol per hectare) op een Natura 2000gebied veroorzaakt en dus vergunningplichtig is in het kader van de Wet natuurbescherming, kan er een
Passende Beoordeling worden opgesteld. Onduidelijk is echter of op basis van een Passende
Beoordeling een vergunning kan worden verleend, omdat de kritische drempelwaarden van
stikstofdepositie voor sommige Natura 2000-gebieden al worden overschreden. Alle extra depositie wordt
daarmee gezien als ‘significant’. Een andere mogelijkheid om toestemming te krijgen, is door het
uitvoeren van een ADC-toets. De activiteit moet dan echter van algemeen (nationaal) belang zijn, er
moeten geen redelijke alternatieven zijn en het effect op de natuur moet worden gecompenseerd.
Aanbeveling
Aanbevolen wordt om voor de geselecteerde locatie een concept-berekening uit te voeren om zekerheid
te hebben of er inderdaad sprake is van stikstofdepositie. Daarom wordt aanbevolen de ontwikkelingen
rondom PAS in de gaten te houden en eventueel in vooroverleg te treden met het bevoegd gezag.
Aspect

Beoordeling

Luchtemissies en stikstofdepositie

5.3

•

Voor alle locaties geldt dat er een AERIUS-berekening dient te worden uitgevoerd
voor de aanlegfase.

Financiële kenmerken

Om de financiële consequenties voor de keuze van een locatie inzichtelijk te maken worden per locatie de
globale investeringskosten aangegeven voor de grootste onderdelen van het project, zijnde de aanleg van
de geothermiebron en de aansluiting (een aan- en afvoerleiding) op het warmtenet. De investeringskosten
voor de aanleg van de geothermiebron zijn grotendeels afhankelijk van de lengte van de putten.
Aangezien de geologische doelformatie ongeveer op dezelfde diepte aangeboord zal worden conform het
conceptputontwerp van het onderzoeksproject LEAN, variëren deze kosten slechts beperkt (bandbreedte
0,7 miljoen euro). De investeringskosten voor de aansluiting op het warmtenet zijn grotendeels afhankelijk
van de lengte van de aansluiting. Deze sterk varieert tussen locaties die aan of nabij het warmtenet liggen
en locaties die zich verder ten oosten of ten westen van het warmtenet bevinden. Deze kosten variëren
aanzienlijk meer (bandbreedte 5,4 miljoen euro). De kosten zijn voor deze haalbaarheidsstudie geschat
op:
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◼

per meter normale buisleiding (dubbel): €2000,-

◼

per meter buisleiding met HDD-boring (dubbel): €3500,-

Dit betreft een ruwe schatting, gebaseerd op expert judgement uit vergelijkbare eerdere projecten.
Overige kosten, zoals ontwikkelkosten, locatieaanleg, aansluitingen (T-stuk) op het warmtenet, aanleg van
een toegangsweg, aanleg begeleidingskosten etc. zijn niet of beperkt locatie onderscheidend en niet
meegenomen in deze haalbaarheidsstudie. Uiteraard dienen deze kosten voor een gehele
projectbegroting wel worden meegenomen.
Het onderzoeksproject LEAN is voor de aanleg van de geothermiebron uitgegaan van een
budgetrandvoorwaarde van €15 miljoen. Hiervoor is financiering verkregen van consortium partijen en
andere financiers. Met dergelijk budget is het economisch haalbaar het project uit te voeren met de
verkregen financiering. Indien de investeringskosten verder toenemen zal vermoedelijk naar aanvullende
financiering gezocht moeten worden.
Er is geen beoordelingskader (met kleurschema) toegepast voor de kosten, aangezien in het algemeen
geldt dat lagere kosten (die direct afleesbaar zijn in de tabel) gunstiger zijn voor de economische
haalbaarheid van het project

5.4

Beoordelingskader

In de uiteindelijke afweging tussen de verschillende locaties worden alleen de onderscheidende aspecten
die hierboven genoemd zijn, meegenomen. De overige aspecten worden verondersteld niet
onderscheidend te zijn; ze zijn voor alle locaties min of meer gelijk. Om de uiteindelijke wegingstabel
overzichtelijk te houden, is ervoor gekozen om diverse kenmerken en aspecten gezamenlijk te
beoordelen. Per hoofdgroep van kenmerken zijn de volgende keuzes gemaakt:
Technisch-bovengrondse kenmerken (§5.1)
◼

◼

Geologische geschiktheid en afstand tot aansluitpunt zijn de twee belangrijkste factoren die bepalen of
een geothermiebron op een specifieke locatie haalbaar is. Deze twee aspecten zijn daarom
afzonderlijk van elkaar meegenomen als wegingscriteria.
De overige technisch-bovengrondse kenmerken (geschiktheid van toegangsroute, aanwezigheid van
kabels en leidingen, benodigde sloop- en/of kapwerkzaamheden en benodigde kunstwerken) zijn
gezamenlijk meegenomen als ‘aanvullende werkzaamheden’.

Milieu- en omgevingsaspecten (§5.2)
◼

◼

De milieu- en omgevingsaspecten geluid, externe veiligheid en overlast van transportbewegingen zijn
samengevoegd tot een categorie ‘veiligheid en overlast’. De overige aspecten in deze categorie (geur
en licht) zijn niet onderscheidend.
De milieu- en omgevingsaspecten natuur en archeologie, landschap en cultuurhistorie zijn
samengevoegd tot een categorie ‘natuur en omgeving’. De overige aspecten (bodem- en waterkwaliteit
en luchtemissies/stikstofdepostie) in deze categorie zijn niet onderscheidend.

Financiële kenmerken (§5.3)
◼

De globale investeringskosten voor zowel de aanleg van de bron en de aansluiting op het warmtenet
zijn als bedrag afzonderlijk weergegeven in de tabel.

Tabel 5.2 hieronder de hierboven beschreven systematiek zien.
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De verschillende aspecten in de rechter kolom worden geaggregeerd afgewogen in de afwegingstabel. In
bijlage 1 zijn de individuele scores op deze kenmerken en aspecten te vinden voor iedere locatie.
Felblauwe categorieën zijn de geaggregeerde beoordelingscriteria die in de beoordelingstabel
terugkomen, lichtblauwe categorieën zijn onderscheidende kenmerken/aspecten en grijze
kenmerken/aspecten worden niet onderscheidend geacht.
Tabel 5.2: Systematiek van aggregatie van aspecten

Hoofdcategorie

Beoordelingscategorie in Relevante kenmerken en
tabel
aspecten
Perceeleigenschappen (§5.1.1)

Oppervlakte
Grondeigendom

Geologische geschiktheid (§5.1.2)
◼

Technische en bovengrondse
kenmerken (§5.1)

Afstand tot aansluitpunt (§5.1.3)
Eigenschappen van het terrein
Aanvullende werkzaamheden
(§5.1.4)

Kabels en leidingen
Geschiktheid toevoerroute
Benodigde kunstwerken
Geluid
Externe veiligheid

Veiligheid en overlast (§5.2.1)

Overlast van transportbewegingen
Geur

Milieu- en omgevingsaspecten
(§5.2)

Licht
Natuur

Natuur en omgeving (§5.2.2)

Archeologie, landschap en
cultuurhistorie
Bodem- en waterkwaliteit
Luchtemissies en stikstofdepositie

Geschatte kosten doublet
Financiële kenmerken (§5.3)
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6

Beoordeling van potentiële locaties

In hoofdstuk 4 is het zoekgebied Zuid geïdentificeerd als meest kansrijk voor de ontwikkeling van
onderzoeksproject LEAN. Op basis van de geologische gesteldheid van de ondergrond, de mogelijkheden
voor warmteafname en een aantal bij voorbaat uitgesloten gebieden door bovengrondse belemmeringen
zijn er in dit zoekgebied een twintigtal potentiële locaties geïdentificeerd. Deze locaties liggen binnen het
meest zuidwestelijke deel van het grondgebied van de gemeente Utrecht (Leidsche Rijn en Rijnenburg)
en een groot deel van het grondgebied van de gemeente Nieuwegein. Vanuit technisch en economisch
oogpunt zijn deze gebieden het meest geschikt als zoekgebied voor een locatie voor de geothermiebron
voor onderzoeksproject LEAN.
Dit gebied kan op basis van een aantal bovengrondse kenmerken worden opgesplitst in kwadranten, die
worden bepaald door de loop van de snelwegen A2 en A12 met het knooppunt Oudenrijn hier ruwweg
middenin. Het betreft de deelgebieden:
◼

Leidsche Rijn (LR), ten noordwesten van knooppunt Oudenrijn;

◼

Nieuwegein (N), ten zuidoosten van knooppunt Oudenrijn;

◼

Rijnenburg (R), ten zuidwesten van knooppunt Oudenrijn – op termijn te ontwikkelen als
energielandschap30.

De vetgedrukte afkortingen worden gebruikt om de potentiële locaties eenvoudig mee aan te duiden.
De ligging van de te beoordelen locaties is hieronder in figuur 6.1. weergegeven. De codering en namen
van de locaties zijn in tabel 6.1 weergegeven.

30

Visie Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop, 14 januari 2020.
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Figuur 6.1: Overzichtskaart van de te beoordelen potentiële locaties
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Tabel 6.1: Codering en namen te beoordelen locaties
Nummer

Werknaam

LR1

Park Voorn

LR2

Infocentrum Leidsche Rijn

LR3

Letschertweg

LR4

Oudenrijn

N1

Rand Wielerbaan

N2

Galecopperwetering/A12

N3

Tramremise

N3a

Tramremise West

N4

Rand Galecop

N5

Galecopperdijk

N6

Symfonielaan

N6a

De Woonindustrie

N7

Iepenhoeve

N8

Rand Reinesteijnseweg

N9

Nedereindse Tunnel

N10

Park De Buurt

N11

Hoek Zuidstede

R1

Nedereindseweg

R2

Ringkade

R3

Heijcopperkade

Om de locaties adequaat ruimtelijk te kunnen beoordelen, is een analyse van de vigerende
bestemmingsplannen en beheersverordeningen op de locaties noodzakelijk. Het betreft de volgende
ruimtelijke plannen:
Nieuwegein:
◼

N1 en N2: Beheersverordening Tijdelijke invulling Galecopperzoom (vastgesteld d.d. 25 sept 2014)

◼

N3, N3a en N6: Beheersverordening Zuilenstein-Huis de Geer (vastgesteld d.d. 5 maart 2018)

◼

N4 (gedeeltelijk), N5 en N8: Bestemmingsplan Galecop (vastgesteld d.d.16 oktober 2008)

◼

N4 (gedeeltelijk), N9 en N10: Bestemmingsplan Batau (vastgesteld d.d. 11 december 2019)

◼

N6a en N7: Bestemmingsplan Blokhoeve 2012 (vastgesteld d.d. 26 juni 2013)

◼

N11: Beheersverordening Oudegein – Hoge Landen (vastgesteld d.d. 5 maart 2018)

Utrecht:
◼

R1, R2 en R3: Bestemmingsplan Rijnenburg (vastgesteld d.d. 5 maart 2012)

◼

LR1 en LR3: Bestemmingsplan Actualisering diverse gebieden Leidsche Rijn e.o. 1e Herziening (vastgesteld d.d.
18 mei 2017)

◼

LR2: bestemmingsplan Leeuwesteyn, Leidsche Rijn (vastgesteld 9 maart 2017)

◼

LR4: bestemmingsplan Bedrijventerrein Oudenrijn, De Meern (vastgesteld 3 juni 2015)
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6.1

Beschrijving van de potentiële locaties

In deze paragraaf worden de 20 locaties kort omschreven. De daadwerkelijke beoordeling per locatie is in
meer detail opgenomen in bijlage 1. Een overzichtstabel met de beoordeling van alle locaties conform
§5.4 is in de volgende paragraaf opgenomen.
Algemene opmerking bij de foto’s: De overzichtsfoto van de locatie is genomen als een panoramafoto
van 180 graden. Dit geeft een overzicht van de locatie en aanpalende percelen.

6.1.1

LR1 – Park Voorn

De locatie LR1, met de werknaam ‘Park Voorn’, is gelegen in de zuidwestelijke hoek van het kruispunt van
de Stadsbaan Leidsche Rijn en de Hogeweidebaan. Vanaf de Hogeweidebaan loopt de doodlopende
Strijlandweg naar de locatie. Naast de locatie staat een centrale van KPN. Tegenover de Hogeweidebaan
staat een aantal appartementencomplexen. Figuur 6.1.1.1a geeft de ligging van locatie LR1 op de kaart
weer. Figuur 6.1.1.1b geeft een overzichtsfoto van de locatie weer.
De locatie LR1 is momenteel in eigendom van de gemeente en is in gebruik als groenstrook en
waterbuffer.

Figuur 6.1.1.1a: Omgeving van locatie LR1 – Park Voorn (rood omkaderd) en uitsnede van de bestemmingsplankaart.

Figuur 6.1.1.1b: Overzichtsfoto van de locatie Park Voorn, kijkend vanaf de gevel van de KPN-centrale aan de Strijlandweg. Let op
de nabije appartementencomplexen aan de overzijde van de Hogeweidebaan. In de rechterhoek bevindt zich een sloot die gedempt
dient te worden bij aanleg van een geothermiebron op deze locatie.
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6.1.2

LR2 – Infocentrum Leidsche Rijn

De locatie LR1, met de werknaam ‘Infocentrum Leidsche Rijn’, is gelegen tussen de linkeroever van het
Amsterdam-Rijnkanaal en de Stadsbaan Leidsche Rijn, tegen het begin van de tunnelbuis van de
Leidsche Rijntunnel in de Rijksweg 2 aan. De locatie wordt van het Amsterdam-Rijnkanaal gescheiden
door een fietspad en een promenade met verblijfsfuncties. De locatie LR2 ligt gedeeltelijk op een
waterstaatswerk, wat beperkingen met zich meebrengt voor de werkzaamheden. Figuur 6.1.2.1a geeft de
ligging van locatie LR2 op de kaart weer. Figuur 6.1.2.1b geeft een overzichtsfoto van de locatie weer.
Het gebied rondom locatie LR2 is in eigendom van de gemeente en is momenteel in ontwikkeling als
gemengde woon-werkomgeving. Er vinden bouwwerkzaamheden plaats.

Figuur 6.1.2.1a: Omgeving van locatie LR2 – Infocentrum Leidsche Rijn (rood omkaderd) en uitsnede van de bestemmingsplankaart.

Figuur 6.1.2.1b: Overzichtsfoto van de locatie Infocentrum Leidsche Rijn, kijkend vanaf oever van het Amsterdam-Rijnkanaal in
westelijke richting. Op de voorgrond wordt een verblijfsgebied aangelegd, en op de achtergrond zijn bouwwerkzaamheden zichtbaar.
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6.1.3

LR3 – Letschertweg

De locatie LR3, met de werknaam ‘Letschertweg’ is gelegen op een stuk met sloten afgebakend
braakliggend terrein tussen de autosnelwegafrit Utrecht-Centrum en de Stadsbaan Leidsche Rijn (ten
westen van de A2) in de gemeente Utrecht. De locatie LR3 ligt direct aan een doorgaande toegangsroute.
Figuur 6.1.3.1a geeft de ligging van locatie LR3 op de kaart weer. Figuur 6.1.3.1b geeft een overzichtsfoto
van de locatie weer.
Het gebied rondom locatie LR3 is momenteel in ontwikkeling als gemengd woon-werkgebied. Op dit
moment is er geen sprake van mogelijke overschrijding van geluidsnormen, maar dat is als gevolg van
deze ontwikkelingen in de toekomst mogelijk wel het geval. De locatie zelf is in eigendom van de
gemeente Utrecht en is in gebruik als groenstrook.

Figuur 6.1.3.1a: Omgeving van locatie LR3 – Letschertweg (rood omkaderd) en uitsnede van de bestemmingsplankaart.

Figuur 6.1.3.1b: Overzichtsfoto van de locatie Letschertweg, kijkend vanaf de Stadsbaan Leidsche Rijn in oostelijke richting. Goed te
zien is dat het een braakliggend terrein betreft dat goed te verbinden is met de openbare weg.
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6.1.4

LR4 – Oudenrijn

De locatie LR4, met de werknaam ‘Oudenrijn’, is gelegen tussen bedrijventerrein Oudenrijn en de
Leidsche Rijn ter hoogte van de historische bebouwing van het voormalige dorp Oudenrijn. De locatie ligt
langs een busbaan en fietspad. De locatie LR4 ligt zowel op particuliere grond als op gemeentelijke grond.
Figuur 6.1.4.1a geeft de ligging van locatie LR4 op de kaart weer. Figuur 6.1.4.1b geeft een overzichtsfoto
van de locatie weer.
Het gebied rondom locatie LR4 is momenteel in gebruik als groenstrook langs de busbaan Oudenrijn en
als achtertuinen van objecten langs de Rijksstraatweg aan de Leidsche Rijn. De locatie is zowel in
gemeentelijk als privaat eigendom. De locatie kent obstakels (bomen) en hoogteverschillen en heeft
archeologisch hoge verwachtingswaarde.

Figuur 6.1.4.1a: Omgeving van locatie LR3 – Letschertweg (rood omkaderd) en uitsnede van de bestemmingsplankaart.

Figuur 6.1.4.1b: Overzichtsfoto van de locatie Oudenrijn, kijkend vanaf de busbaan Leidsche Rijn in noordelijke richting. Achter de
zichtbare verhoging bevinden zich een kleine vijver en diverse bomen. De aanrijroute is technisch geschikt, maar is momenteel niet
toegankelijk voor ander verkeer dan lijnbussen en fietsen.
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6.1.5

N1 – Rand Wielerbaan

De locatie N1, met de werknaam ‘Rand Wielerbaan’, is gelegen direct ten zuiden van de A12 ten oosten
van het knooppunt Oudenrijn, aan de uiterst noordwestelijke rand van Nieuwegein. Het gebied rondom de
locatie staat bekend als de Galecopperzoom, een pauzelandschap dat een fysieke open ruimte tussen de
bebouwde kommen van Nieuwegein en Utrecht vormt. De aanduiding als pauzelandschap geldt tot 2030;
daarna wordt dit gebied naar de visie van de Provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht, Houten en
Nieuwegein ontwikkeld tot de zogeheten ‘A12-zone’; in 2040 moet dit gebied zijn uitgegroeid tot een
"ontmoetingsplek, met ruimte voor evenementen, stedelijk wonen, arbeidsintensief werken, onderzoek en
onderwijs31,32’’. Dit is een aandachtspunt voor zowel de locatie N1 als de locatie N2.
Ten zuiden van de locatie ligt een wielerbaan. De locatie N1 ligt aan het noordelijke uiteinde van de
Reinesteijnseweg en ten noorden van de Galecopperwetering en er staan veel bomen en er is veel
oppervlaktewater aanwezig. Figuur 6.1.5.1a geeft de ligging van locatie N1 op de kaart weer. Figuur
6.1.5.1b geeft een overzichtsfoto van de locatie weer.
Het terrein van de locatie N1 is in gemeentelijk eigendom en is, net als het gebied daaromheen,
momenteel in gebruik als openbaar groen dat is bestemd als gemeentelijke ecologische verbindingszone.

Figuur 6.1.5.1a: Omgeving van locatie N1 – Rand Wielerbaan (rood omkaderd) en uitsnede van de bestemmingsplankaart.

Figuur 6.1.5.1b: Overzichtsfoto van de locatie Rand Wielerbaan, kijkend richting de A12 vanaf een fiets-voetpad direct ten noorden
van de wielerbaan. Momenteel wordt het gebied bedekt door bossen en achter de eerste bosschage ligt een sloot die het terrein
scheidt van de snelwegtaluds.

31

Stuurgroep A12-zone (2011). Verstedelijkingsperspectief A12 Centraal. Rode draad voor de langere termijn ontwikkeling van de
A12-zone in de Utrechtse regio.
32
Provincie Utrecht (2019). Concept-ontwerp Provinciale Omgevingsvisie.
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6.1.6

N2 – Galecopperwetering/A12

De locatie N2, met de werknaam ‘Galecopperwetering/A12, is gelegen in het pauzelandschap
Galecopperzoom, dat de bebouwde kommen van Utrecht en Nieuwegein van elkaar scheidt. De
aanduiding als pauzelandschap geldt tot 2030; daarna wordt dit gebied naar de visie van de Provincie
Utrecht en de gemeenten Utrecht, Houten en Nieuwegein ontwikkeld tot de zogeheten ‘A12-zone’; in 2040
moet dit gebied zijn uitgegroeid tot een "ontmoetingsplek, met ruimte voor evenementen, stedelijk wonen,
arbeidsintensief werken, onderzoek en onderwijs". Dit is een aandachtspunt voor zowel de locatie N2 als
de locatie N1.
De locatie N2 ligt ten zuiden van de snelweg A12, ten oosten van de Galecopperdijk en ten westen van de
Golfbaan Galecop. Figuur 6.1.6.1a geeft de ligging van locatie N2 op de kaart weer. Figuur 6.1.6.1b geeft
een overzichtsfoto van de locatie weer. De locatie heeft hoge cultuurhistorische en archeologische
(verwachtings)waarden door de herkenbare kade/ontginningsstructuur en het cope ontginningslandschap.
Het terrein van locatie N2 wordt momenteel gedeeltelijk gehuurd van de gemeente Nieuwegein door een
dierenopvanginstelling, genaamd Sublime. De rest van het terrein is gemeentelijk eigendom.

Figuur 6.1.6.1a: Omgeving van locatie N2 – Galecopperwetering/A12 (rood omkaderd) en uitsnede van de bestemmingsplankaart.

Figuur 6.1.6.1b: Overzichtsfoto van de locatie Galecopperwetering/A12, kijkend vanaf de Galecopperdijk in oostelijke richting. Dit
terrein is momenteel in bezit van een agrarisch bedrijf.
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6.1.7

N3 – Tramremise

De locatie N3, met de werknaam ‘Tramremise’, is gelegen tussen de linkeroever van het AmsterdamRijnkanaal en de tramremise van de Provincie Utrecht aan de Remiseweg. De locatie N3 ligt langs de
doorgaande fietsroute Papendorpsepad van Utrecht naar Nieuwegein langs het kanaal. Figuur 6.1.7.1a
geeft de ligging van locatie N3 op de kaart weer. Figuur 6.1.7.1b geeft een overzichtsfoto van de locatie
weer. Het terrein van de locatie N3 is in eigendom van de gemeente en is momenteel in gebruik als
groenstrook. De locatie is bestemd als ecologische verbindingszone en er staan veel bomen. Dwars door
de locatie loopt bovendien een brandstofleiding van defensie.
De tramremise en omringende gebouwen maken gebruik van een WKO-systeem dat aan de zuidwestzijde
van de tramremise is gelegen. Er kan in sommige gevallen sprake zijn van interferentie tussen een WKOsysteem en het buizenwerk van een geothermiebron. Voor de locatie N3 is daar, gezien de relatief grote
afstand van meer dan 100 meter, naar verwachting geen sprake van. Om een en ander uit te sluiten is het
van belang dat er in een vroeg stadium contact wordt gezocht met de exploitant van de WKO.

Figuur 6.1.7.1a: Omgeving van locatie N3 – Tramremise (rood omkaderd) en uitsnede van de bestemmingsplankaart.

Figuur 6.1.7.1b: Overzichtsfoto van de locatie Tramremise, kijkend vanaf linkeroever van het Amsterdam-Rijnkanaal in westelijke
richting. Ter linkerzijde bevindt zich een woning met daarnaast een gemaal.
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6.1.8

N3a – Tramremise West

De locatie N3a, met de werknaam ‘Tramremise West’, is gelegen in de noordoostelijke hoek van het
kruispunt van de A.C. Verhoefweg en de Taludweg. Aan de oostzijde wordt de locatie begrensd door de
tramremise van de Provincie Utrecht. Figuur 6.1.8.1a geeft de ligging van locatie N3a op de kaart weer.
Figuur 6.1.8.1b geeft een overzichtsfoto van de locatie weer.
Het terrein van de locatie N3a is in eigendom van de Provincie Utrecht en in gebruik als natuurgebied. Het
is als zodanig bestemd in het vigerende bestemmingsplan. Om de natuurwaarden in het gebied beter in
beeld te brengen is voor deze locatie reeds een natuuronderzoek33 uitgevoerd waarin aanbevelingen
staan waar bij ontwikkelingen rekening mee dient te worden gehouden ten aanzien van de (mogelijk)
aanwezige soorten. Langs de westelijke rand van de locatie ligt nog een brandstofleiding van defensie.
De tramremise en omringende gebouwen maken gebruik van een WKO-systeem dat aan de zuidwestzijde
van de tramremise is gelegen. Er kan in sommige gevallen sprake zijn van interferentie tussen een WKOsysteem en het buizenwerk van een geothermiebron. Voor de locatie N3a is daar mogelijk sprake van,
aangezien de potentiële locatie op sommige plekken minder dan 100 meter van de WKO ligt. Het is van
belang om contact op te nemen hierover met de exploitant van de WKO.

Figuur 6.1.8.1a: Omgeving van locatie N3 – Tramremise (rood omkaderd) en uitsnede van de bestemmingsplankaart.

Figuur 6.1.8.1b: Overzichtsfoto van de locatie Tramremise West, kijkend vanaf de Taludweg in noordoostelijke richting. Aan de
rechterzijde is de tramremise zichtbaar, vanwaar de geïmproviseerde weg de locatie inloopt.

33

Royal HaskoningDHV (2020), Natuurtoets proefboring geothermie N3A (Tramremise West, Nieuwegein)
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6.1.9

N4 – Rand Galecop

Locatie N4, met de werknaam ‘Rand Galecop’, is gelegen aan de rand van de woonwijk Galecop in de
gemeente Nieuwegein, tussen de wijk en de autosnelweg A2 in. De locatie is in eigendom van de
gemeente Nieuwegein en is momenteel in gebruik als park/openbaar groen. De locatie is bestemd als
gemeentelijke ecologische verbindingszone in het vigerende bestemmingsplan. De locatie N4 ligt niet aan
een doorgaande toegangsroute. Figuur 6.1.9.1a geeft de ligging van de locatie in de wijdere omgeving
weer, alsmede de toegangsroute vanaf de dichtstbijzijnde doorgaande verkeersroute. Figuur 6.1.9.1b
geeft een overzichtsfoto van de locatie weer.
Ter plaatse van de locatie N4 bevinden zich een hogedruk gasleiding en een hoogspanningsleiding, een
uitkijktoren en diverse bomen. Langs de locatie loopt nog een brandstofleiding van defensie. Afhankelijk
van de exacte locatie zal er rekening moeten worden gehouden met deze aanwezige infrastructuur.

Figuur 6.1.9.1a. Omgeving van locatie N4 – Rand Galecop (rood omkaderd) en uitsnede van de bestemmingsplankaart.

Figuur 6.1.9.1b. Overzichtsfoto van de locatie Rand Galecop, gezien vanaf de uitkijktoren aan in de noordwestelijke hoek van de
potentiële putlocatie, kijkend in oostelijke richting. Let op de hoogspanningsmast en de woonbebouwing ter linkerzijde. Helemaal
rechts loopt ook een gasleiding van Gasunie. De weg die de locatie scheidt van de bosschage is momenteel ongeschikt voor
vrachtverkeer en de aanrijroute loopt door de woonwijk Galecop.
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6.1.10 N5 – Galecopperdijk
De locatie N5, met de werknaam ‘Galecopperdijk’, is gelegen in een groenstrook die twee woongedeelten
van de woonwijk Galecop in de gemeente Nieuwegein scheidt. Figuur 6.1.10.1a geeft de ligging van de
locatie N5 op de kaart weer. Figuur 6.1.10.1b geeft een overzichtsfoto van de locatie weer.
Het terrein van de locatie N5 is in eigendom van de gemeente en is momenteel in gebruik als
groenvoorziening. In het bestemmingsplan is de locatie bestemd als gemeentelijke ecologische
verbindingszone. Direct rondom deze locatie bevinden zich enkele woningen, sportfaciliteiten en een
school. Dit heeft mogelijk consequenties voor de milieuaspecten geluid, externe veiligheid en transport.
Bovendien loopt door de locatie een hogedruk gasleiding van de Gasunie en langs de zuidzijde een
brandstofleiding van defensie.

Figuur 6.1.10.1a: Omgeving van locatie N5 - Galecopperdijk (rood omkaderd) en uitsnede van de bestemmingsplankaart.

Figuur 6.1.10.1b: Overzichtsfoto van de locatie Galecopperdijk. Het betreft een stuk braakliggend terrein in de woonwijk Galecop.
Door de locatie loopt een gasleiding van Gasunie. Op de achtergrond is de bebouwing (een school en woonbebouwing) te zien.

6.1.11 N6 – Symfonielaan
De locatie N6, met de werknaam ‘Symfonielaan’, is gelegen in een groenstrook aan de kruising tussen de
A.C. Verhoefweg en de Symfonielaan, direct naast het warmteoverdrachtstation Zuilenstein, in de
woonwijk Zuilenstein (gemeente Nieuwegein). De locatie ligt tussen doorgaande infrastructuur en
woonbebouwing in. Figuur 6.1.11.1a geeft de locatie van N6 en de aanrijroute vanaf de dichtstbijzijnde
doorgaande verkeersroute (de Symfonielaan) op de kaart weer. Figuur 6.1.11.1b geeft een overzichtsfoto
van de locatie weer. De locatie N6 is momenteel in eigendom van de gemeente en is in gebruik als
openbare groenvoorziening.
Aandachtspunt is de geringe oppervlakte van de locatie en het feit dat er diverse kabels en leidingen
liggen, waaronder de warmteleidingen naar de WOS-locatie Zuilenstein en gasleidingen naar het
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gasontvangststation daarnaast. Bovendien wil Eneco hier een warmtebuffer gaan ontwikkelen. Dit initiatief
leidt tot extra oppervlakteverlies bovengronds en tevens zullen hierdoor extra leidingen ondergronds
worden gelegd waardoor daar ook de drukte toeneemt. De gemeente Nieuwegein en Eneco voorzien een
verdubbeling van het aantal warmteaansluitingen in Nieuwegein in aanloop naar 2030. Voor deze nieuwe
warmteaansluitingen is voldoende vermogen nodig. De beperking voor de groei en verduurzaming van het
warmtenet in Nieuwegein zit in de transportleiding (vanuit Utrecht naar WOS Zuilenstein); het
warmteoverdrachtstation (WOS) zelf heeft voldoende vermogen, de aanvoer vanuit Utrecht is de
beperkende factor. Noodzakelijk voor verduurzaming en groei warmtenet Nieuwegein is daarom:
◼ Het ontwikkelen van een nieuwe duurzame lokale bron te Nieuwegein: daarom onderzoeken we of
geothermie kansrijk is.
◼ Het bouwen van een buffer, zodat het piekvermogen wordt afgevlakt en het warmtenet duurzamer
wordt vanwege minder gasverbruik tijdens de piekvraag.
De warmtevraag is gedurende de dag niet gelijk volgens Eneco. De warmtevraag in de ochtend is tot wel
twee keer zo groot als de warmtevraag in de nacht. Deze pieken over de dag worden nu met name
ingevuld met gasketels. Om de piek in de warmtevraag af te vlakken is het plaatsen van warmtebuffers
belangrijk. Door een warmtebuffer is er minder inzet van de gasketels nodig op pieken tijdens de ochtend.
Op die piekmomenten wordt de buffer (gevuld met heet water) ontladen en wordt er warmte geleverd
vanuit de buffer. Hierdoor besparen we gas en de duurzaamheid van het net verbetert met circa 20%.34

Figuur 6.1.11.1a: Omgeving van locatie N6 – Symfonielaan (rood omkaderd) en uitsnede van de bestemmingsplankaart.

Figuur 6.1.11.1b: Overzichtsfoto van de locatie Symfonielaan. Het betreft het grasveld tussen het warmte-overdrachtstation
Zuilenstein op de achtergrond en de fietstunnel op de voorgrond, naast de kruising van de A.C. Verhoefweg en de Symfonielaan.
34

Eneco (2018). Routekaart Verduurzaming Stadswarmte Utrecht/Nieuwegein.
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6.1.12 N6a – De Woonindustrie
De locatie N6a, met de werknaam ‘De Woonindustrie’, is gelegen op het parkeerterrein tussen de
Symfonielaan en het congrescentrum annex woonwinkel De Woonindustrie. 6.1.12.1a geeft de ligging van
locatie N6a op de kaart weer. Figuur 6.1.12.1b geeft een overzichtsfoto van de locatie weer.
Het terrein van de locatie N6a is momenteel in gebruik als grasveld en voetpad om de entree tot de
woonwinkel te accentueren. De locatie is in privaat eigendom. Er staan enkele vlaggenmasten en
struiken.
Uit plannen van De Woonindustrie is in mei 2020 naar voren gekomen dat het terrein waarop de
potentiële locatie N6a is gelegen, in beeld is om parkeerplaatsen te realiseren voor de bedrijven op het
bedrijventerrein Blokhoeve. Daarom is het onzeker of deze locatie reëel bezien beschikbaar is voor de
ontwikkeling van een geothermiebron.

Figuur 6.1.12.1a: Omgeving van locatie N6a – De Woonindustrie (rood omkaderd) en uitsnede van de bestemmingsplankaart.

Figuur 6.1.12.1b: Overzichtsfoto van de locatie De Woonindustrie. De weg op de voorgrond is onderdeel van de Symfonielaan en
leidt van de gelijknamige weg naar de vestiging van McDonalds’s ter linkerzijde (niet zichtbaar op de foto). Het terrein is momenteel
in gebruik als open ruimte en toegangsroute naar het congrescentrum De Woonindustrie.
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6.1.13 N7 – Iepenhoeve
De locatie N7, met de werknaam ‘Iepenhoeve’, is gelegen ten zuiden van het wijkparkje Blokhoeve in de
gelijknamige woonwijk. Ten zuiden van de locatie Iepenhoeve ligt een bedrijventerrein met daarop onder
meer een congrescentrum, een klimhal en een tennisbaan. De locatie N7 wordt omsloten door de straat
Iepenhoeve en enkele sloten. Direct aan de overzijde van de oostelijke begrenzing ligt de woonbebouwing
van de straat Middelhoeve. Figuur 6.1.13.1a geeft de ligging van locatie N7 op de kaart weer. Figuur
6.1.13.1b geeft een overzichtsfoto van de locatie weer.
Het terrein van de locatie N7 is in gemeentelijk eigendom en is momenteel een braakliggend terrein wat in
de toekomst ontwikkeld wordt voor woningbouw en een supermarkt35. Deze locatie is dus niet meer
beschikbaar.

Figuur 6.1.13.1a: Omgeving van locatie N7 – Iepenhoeve (rood omkaderd) en uitsnede van de bestemmingsplankaart.

Figuur 6.1.13.1b: Overzichtsfoto van de locatie Iepenhoeve, kijkend vanaf de achteringang van de tennisvereniging in noordelijke
richting. Het is goed te zien dat het momenteel een braakliggend terrein.

35

AD (2019). Supermarkt, klimcentrum en 177 huizen in wijk Blokhoeve West in Nieuwegein. Via:
https://www.ad.nl/utrecht/supermarkt-klimcentrum-en-177-huizen-in-wijk-blokhoeve-west-innieuwegein~a239cc38/?referrer=https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjC0Zn92PTpAh
XS26QKHbf9C1AQFjACegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ad.nl%2Futrecht%2Fsupermarkt-klimcentrum-en-177-huizen-inwijk-blokhoeve-west-in-nieuwegein~a239cc38%2F&usg=AOvVaw0fq_m0mF0qrrR2yIgTQ0JO
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6.1.14 N8 – Rand Reinesteijnseweg
De locatie N8, met de werknaam ‘Rand Reinesteijnseweg’, is gelegen ten oosten van de Rijksweg 2 en
ten westen van de Reinesteijnseweg. De locatie N8 ligt naast een manege. Figuur 6.1.14.1a geeft de
ligging van locatie N8 op de kaart weer. Figuur 6.1.14.1b geeft een overzichtsfoto van de locatie weer.
De locatie is in eigendom van zowel de gemeente als een particulier. In het vigerende bestemmingsplan is
de locatie aangewezen als gemeentelijke ecologische verbinding. Daarnaast heeft de locatie
cultuurhistorische en archeologische (verwachtings)waarde door het nog redelijk herkenbare cope
ontginningslandschap.

Figuur 6.1.14.1a: Omgeving van locatie N8 – Rand Reinesteijnseweg (rood omkaderd) en uitsnede van de bestemmingsplankaart.

Figuur 6.1.14.1b: Overzichtsfoto van de locatie Rand Reinesteijnseweg, kijkend vanaf de Reinesteijnseweg richting de geluidswal
aan de A2 in westelijke richting.
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6.1.15 N9 – Nedereindse Tunnel
De locatie N9, met de werknaam ‘Nedereindse Tunnel’, is gelegen ten oosten van de Rijksweg 2 en ten
westen van de woonwijk Batau-Noord. Even ten noorden van de Nedereindseweg staat een telecommast. De locatie N9 wordt doorsneden door de Nedereindseweg, die ten westen van de locatie onder de
Rijksweg 2 doorloopt naar de gemeente Utrecht. Figuur 6.1.15.1a geeft de ligging van locatie N9 op de
kaart weer. Figuur 6.1.15.1b geeft een overzichtsfoto van de locatie weer.
Het terrein van de locatie N9 is momenteel in eigendom van de gemeente. Het terrein is in gebruik als
openbare groenvoorziening, die in het vigerende bestemmingsplan is bestemd als ecologische
verbindingszone. Aan de oostelijke grens van de locatie loopt een brandstofleiding.

Figuur 6.1.15.1a: Omgeving van locatie N9 – Nedereindse Tunnel (rood omkaderd) en uitsnede van de bestemmingsplankaart.

Figuur 6.1.15.1b: Overzichtsfoto van de locatie Nedereindse Tunnel, kijkend vanaf de geluidswal van de A2 in oostelijke richting.
Duidelijk te zien is de telecom-mast aan de rechterzijde. De locatie heeft veel hoogteverschillen en achter de bosschage op de
voorgrond ligt een sloot die aan de rechterkant van de foto eindigt bij een gemaaltje.

3 juli 2020

HAALBAARHEIDSSTUDIE ONDERZOEKSPROJECT
LEAN

BH2376-101-100IBRP001F01

68

Projectgerelateerd

6.1.16 N10 – Park De Buurt
De locatie N10, met de werknaam ‘Park De Buurt’, is gelegen aan de Nedereindseweg. De locatie N10 ligt
ten noorden van de sloot die de grens vormt tussen de woonwijken Batau-Noord en Batau-Zuid, in een
parkachtige omgeving. De Nedereindseweg is ter plaatse van de locatie autovrij. Direct rondom de locatie
liggen een school, een peuterspeelzaal en een basketbalvereniging. Figuur 6.1.16.1a geeft de ligging van
locatie N10 op de kaart weer. Figuur 6.1.16.1b geeft een overzichtsfoto van de locatie weer. Het terrein
van de locatie N10 is in gemeentelijk eigendom en is momenteel in gebruik als wandelpark. Er bevinden
zich diverse wandelpaden en openbare fitnesstoestellen op het terrein. Als onderdeel van het oude
bebouwingslint van Jutphaas kent deze locatie cultuurhistorisch zeer waardevolle landschapselementen
en hoge archeologische verwachtingswaarden.

Figuur 6.1.16.1a: Omgeving van locatie N10 – Park De Buurt (rood omkaderd) en uitsnede van de bestemmingsplankaart.

Figuur 6.1.16.1b: Overzichtsfoto van de locatie Park De Buurt. De foto is genomen aan de achterzijde van basisschool Lucas Batau,
in de richting van de – autovrije – Nedereindseweg. Aan de linkerzijde is de accommodatie van basketbalvereniging New Stars
Basketball zichtbaar. Op de achtergrond ligt een groepje openbare fitnessapparaten.
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6.1.17 N11 – Hoek Zuidstede
De locatie N11, met de werknaam ‘Hoek Zuidstede’, is gelegen in de zuidwestelijke hoek van het
kruispunt van de Zuidstedeweg met de ‘s-Gravenhoutseweg. Ten westen van de locatie ligt een bocht in
de sneltramlijn Utrecht – Nieuwegein-Zuid. De locatie N11 ligt even ten noorden van landgoed Oudegein.
Figuur 6.1.17.1a geeft de ligging van locatie N11 op de kaart weer. Figuur 6.1.17.1b geeft een
overzichtsfoto van de locatie weer.
Locatie N11 ligt in de buurt van een boringsvrije zone (een waterwingebied), waardoor er op deze locatie
sprake is van een gedevieerde (schuine) boring om rondom de boringsvrije zone te boren. Dat is
meegenomen in de gedefinieerde afstand tot het geologisch doel.
De locatie N11 is in gemeentelijk eigendom en is momenteel in gebruik als gemeentelijke
groenvoorziening die als ecologische verbindingszone is bestemd in het vigerende bestemmingsplan.

Figuur 6.1.17.1a: Omgeving van locatie N11 – Hoek Zuidstede (rood omkaderd) en uitsnede van de bestemmingsplankaart.

Figuur 6.1.17.1b: Overzichtsfoto van de locatie Hoek Zuidstede, kijkend vanaf de spoorwegovergang Oudegein met de trambaan in
oostelijke richting. Het in slechte staat verkerende bosje op de voorgrond zal moeten wijken voor de aanleg van de geothermiebron
indien voor deze locatie gekozen wordt.
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6.1.18 R1 – Nedereindseweg
De locatie R1, met de werknaam ‘Nedereindseweg’, is gelegen direct ten westen van Rijksweg 2. De
locatie R1 ligt in het agrarische gebied Rijnenburg. Figuur 6.1.18.1a geeft de ligging van locatie R1 op de
kaart weer. Figuur 6.1.18.1b geeft een overzichtsfoto van de locatie weer. Het gebied waarin locatie R1
ligt, valt onder Rijnenburg. Rijnenburg is in beeld als te ontwikkelen energielandschap voor de gemeente
Utrecht. In zo’n energielandschap is de inpassing van duurzame energie-initiatieven hoge nadrukkelijk in
gedachten.
De locatie R1 is concreet in beeld als locatie binnen het zoekgebied naar zonnevelden binnen dit
energielandschap Rijnenburg en Reijerscop. In november 2020 wordt besloten of er een initiatief is op
deze locatie.
Het gebied rondom locatie R1 is momenteel in gebruik als weiland en is in privaat eigendom.

Figuur 6.1.18.1a: Omgeving van locatie R1 - Nedereindseweg (rood omkaderd) en uitsnede van de bestemmingsplankaart.

Figuur 6.1.18.1b: Overzichtsfoto van de locatie Nedereindseweg, kijkend vanaf de Ringkade in zuidelijke richting. De plek waar het
poorthek tussen de twee sloten staat is het weiland waar potentiële locatie R1 is gelegen. Aan de linkerzijde is de A2 duidelijk
zichtbaar. Op de achtergrond is de begroeiing en bebouwing langs de Nedereindseweg zichtbaar.
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6.1.19 R2 – Ringkade
De locatie R2, met de werknaam ‘Ringkade’, is gelegen direct ten westen van de Rijksweg 2 in het
agrarische gebied Rijnenburg. Aan de westzijde ligt de Heijcopperkade, en aan de zuidzijde de Ringkade.
Het gebied waarin locatie R2 ligt, valt onder Rijnenburg. Rijnenburg is in beeld als te ontwikkelen
energielandschap voor de gemeente Utrecht. In zo’n energielandschap is de inpassing van duurzame
energie-initiatieven hoge nadrukkelijk in gedachten. Figuur 6.1.19.1a geeft de ligging van locatie R2 op de
kaart weer. Figuur 6.1.19.1b geeft een overzichtsfoto van de locatie weer.
Het terrein op de locatie R2 is momenteel in gebruik als weiland. De locatie is in gemeentelijk eigendom.

Figuur 6.1.19.1a: Omgeving van locatie R2 – Ringkade (rood omkaderd) en uitsnede van de bestemmingsplankaart.

Figuur 6.1.19.1b: Overzichtsfoto van de locatie Ringkade, kijkend vanaf de Heijcopperkade richting de A2, in oostelijke richting. Het
terrein is momenteel in gebruik als weiland. De Heijcopperkade is ter plaatse van de locatie erg smal en wordt bovendien
onderbroken door een erg smalle brug.
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6.1.20 R3 - Heijcopperkade
De locatie R3, met de werknaam ‘Heijcopperkade’, is gelegen even westelijk van knooppunt Oudenrijn,
waar rijkswegen 2 en 12 kruisen. De locatie R3 ligt aan de Heijcopperkade, nabij een secundair viaduct in
de richting van bedrijfsterrein Oudenrijn. Het gebied waarin locatie R3 ligt, valt onder Rijnenburg.
Rijnenburg is in beeld als te ontwikkelen energielandschap voor de gemeente Utrecht. In zo’n
energielandschap is de inpassing van duurzame energie-initiatieven hoge nadrukkelijk in gedachten.
Figuur 6.1.20.1a geeft de ligging van locatie R3 op de kaart weer. Figuur 6.1.20.1b geeft een
overzichtsfoto van de locatie weer.
Het terrein en het gebied rondom locatie R3 is momenteel in gebruik als weilanden van diverse boeren.

Figuur 6.1.20.1a: Omgeving van locatie R3 – Heijcopperkade (rood omkaderd) en uitsnede van de bestemmingsplankaart.

Figuur 6.1.20.1b: Overzichtsfoto van de locatie Heijcopperkade. De foto is gemaakt vanaf de Heijcopperkade, kijkend in zuidelijke
richting. Aan de rechterzijde is de dichtstbijzijnde woning zichtbaar. Deze staat recht tegenover een viaduct onder de A12 door
Uiterst links is de A12 bij knooppunt Oudenrijn zichtbaar.
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6.2

Beoordeling van de potentiële locaties

Alle bovenstaande locaties zijn in Bijlage 1 beoordeeld op de onderscheidende aspecten zoals
beschreven in §5.4. Om de tabel overzichtelijk te houden, is er echter voor gekozen om diverse
kenmerken en aspecten gezamenlijk te beoordelen. Welke dat zijn is zichtbaar in tabel 5.2. Omdat
meestal niet alle kleurscores voor de verschillende aspecten hetzelfde zijn, wordt er gewerkt met een
wegingssystematiek.
Kort gezegd houdt deze systematiek in dat er gewerkt wordt met het conservatieve inschattingsprincipe.
Dat betekent dat als er voor een samengevoegd criterium twee geel en twee groen beoordeelde aspecten
zijn, het totale criterium als geel wordt geclassificeerd. Wanneer er een groene en een oranje classificatie
zijn, middelt dat in principe uit naar geel. Wel geldt dat wanneer er in één groep aspecten één oranje
score is, deze nooit uit kan middelen naar groen.
Hoe meer cellen er groen of geel zijn gekleurd voor een locatie, hoe minder belemmeringen er voor die
locatie worden voorzien en de haalbaarheid toeneemt om deze locatie te kunnen ontwikkelen als
geothermiebron.
Wanneer een locatie op één van de zes kenmerken of aspecten een rode kleurcodering krijgt, betekent dit
dat de betreffende locatie niet haalbaar is voor ontwikkeling als geothermiebron. Dit kan om
onaanvaardbare effecten op de omgeving gaan of om technische en economische redenen.
Onderstaande tabel 6.2 toont de beoordeling van de 20 potentiële locaties die zijn onderzocht. In deze
tabel worden de verschillende kenmerken en aspecten per locatie geaggregeerd weergegeven zoals
beschreven in de vorige paragraaf.
Tabel 6.2: Overzichtstabel beoordeling locaties
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De resultaten van de haalbaarheidsstudie geven inzicht in het proces naar het zoeken van geschikte
locaties voor een geothermiebron, welke kennis hier vanuit de ondergrond en bovengrond voor gebruikt is
en hoe op basis van deze gegevens een afweging is gemaakt. De haalbaarheidsstudie en de resultaten
daarvan zijn inschattingen die zijn gebaseerd op actuele informatie. In het vervolg wordt nieuwe informatie
verzameld (onder meer door het aanleggen van de eerste put en het uitvoeren van aanvullende
onderzoeken) en hierdoor kunnen inzichten in 2021 en 2022 worden aangescherpt.
De conclusies die uit deze tabel kunnen worden afgeleid, worden gepresenteerd in het laatste hoofdstuk
van deze haalbaarheidsstudie, hoofdstuk 7.
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7

Conclusie en advies

In het vorige hoofdstuk zijn de verschillende locaties tegen elkaar afgewogen op verschillende kenmerken
en aspecten (technisch, milieu en financieel). Op basis van de uitkomsten van deze evaluatie wordt een
rangorde gemaakt van alle locaties waarbij onderscheid wordt gemaakt in een aantal categorieën van
haalbaarheid:
1.
Meest haalbaar:
Dit betreft de locatie(s) met enkel groene en gele scores.
2.
Haalbaar maar met grote uitdagingen:
Dit betreft locaties die geen rode score hebben gekregen en maximaal één oranje score;
3.
Haalbaar, maar met meerdere grote uitdagingen:
Dit betreft locaties die geen rode score hebben gekregen, maar wel minimaal 2 keer een
oranje score;
4.
Niet haalbaar:
Dit betreft de locaties die in de weging minimaal 1 keer een rode score hebben gekregen;
Op basis van deze categorie indeling wordt in de volgende paragraaf een indeling van de locaties in deze
categorieën gemaakt. Hierbij is per categorie een analyse gemaakt waarom de daarin toebedeelde
locaties juist wel, juist minder of niet haalbaar worden geacht en wat dit betekent voor het vervolgtraject.
Tot slot wordt in paragraaf 7.2 inzichtelijk gemaakt hoe het vervolgtraject voor wat betreft verder
detailonderzoek er uitziet en wat er nog nodig is om de uiteindelijke gekozen locatie vergund te krijgen
voordat de geothermie-activiteiten daadwerkelijk plaats kunnen gaan vinden.

7.1

Analyse van de beoordeling

De locaties kunnen als volgt worden ingedeeld, met daarbij een korte uitleg waarom deze locaties tot die
categorie zijn ingedeeld:
Meest haalbaar (enkel groen en gele scores):
◼ Geen locaties die voldoen aan de beoordelingscriteria voor deze categorie.
Haalbaar, maar met een grote uitdaging (maximaal één oranje score):
◼ N2 (Galecopperwetering/A12): ruime locatie en weinig overlast op omgeving. Belangrijkste
aandachtspunt is de geologische ligging; de putten zullen hier langer en schuiner geplaatst
moeten worden. Verdere aandachtspunten bij deze locatie zijn de toegangsroute en dat de locatie
gelegen is in een pauzelandschap dat in beeld is als ontwikkellocatie. Geschatte kosten: €11,9
miljoen (bron €10,0 miljoen en aansluitleiding €1,9 miljoen).
◼ N3a (Tramremise West): weinig overlast op omgeving, makkelijk aan te sluiten op doorgaande
verkeersroute, echter wat langere afstand tot aansluitpunt. Belangrijkste aandachtspunt is de
geologische ligging; de putten zullen hier langer en schuiner geplaatst moeten worden. Ander
aandachtspunt is het feit dat de locatie is aangewezen als gemeentelijke ecologische
verbindingszone en daarnaast is bestemd als natuurgebied. Geschatte kosten: €12,0 miljoen
(bron €9,9 miljoen en aansluitleiding €2,1 miljoen).
◼ N6 (Symfonielaan): geologisch heel geschikt (optimale match met putconcept), direct naast
aansluitpunt WOS Zuilenstein, direct naast een doorgaande verkeersroute. Belangrijk
aandachtspunt is het relatief kleine oppervlakte van de locatie, de geplande warmtebuffer van
Eneco, de situatie in de ondergrond qua leidingen en kabels. Daarnaast is er de noodzaak om
een doorgaande fietsroute te kruisen. Ook ligt deze locatie in een woonwijk. Geschatte kosten:
€9,7 miljoen (bron €9,6 miljoen en aansluitleiding €0,1 miljoen).
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N11 (Hoek Zuidstede): voornaamste uitdaging is de grotere benodigde diepte van de putten. Ook
is de locatie aangemerkt als locatie met middelhoge cultuurhistorische waarde en als ecologische
stapsteen. Geschatte kosten: €10,3 miljoen (bron €10,2 miljoen en aansluitleiding €0,1 miljoen);
◼ R1 (Nedereindseweg): voornaamste uitdaging is het lange benodigde leidingentracé (hogere
kosten) naar het aansluitpunt en de iets diepere benodigde injectieput. Ook is de toevoerroute
naar deze locatie een aandachtspunt. Geschatte kosten: €14,1 miljoen (bron €10,2 miljoen en
aansluitleiding €3,9 miljoen):
Haalbaar, maar met meerdere grote uitdagingen (meer dan één oranje score):
◼ N1 (Rand Wielerbaan), N4 (Rand Galecop), N5 (Galecopperdijk), N9 (Nedereindse Tunnel), R2
(Ringkade): de balans tussen de verschillende kenmerken en aspecten maakt dat deze locaties
weliswaar technisch en economisch haalbaar zouden kunnen zijn, maar ten opzichte van de
overige locaties dermate negatief scoren dat het niet zinvol is deze locaties mee te nemen in een
vervolgtraject.
Niet haalbaar (minimaal één rode score):
◼ LR1 (Park Voorn), LR2 (Infocentrum Leidsche Rijn), LR3 (Letschertweg), LR4 (Oudenrijn) en N3
(Tramremise): de geologische geschiktheid van deze locaties wordt niet voldoende geacht.
Doordat de geologische informatiezekerheid onvoldoende wordt geacht op deze locatie, zullen de
risico’s op falen van zowel de aanleg als het opereren van de geothermiebron te groot zijn.
Daarom zijn deze locaties niet haalbaar en kunnen ze niet worden meegenomen in het
vervolgtraject.
◼ R3 (Heijcopperkade): de lengte en complexiteit van het leidingentracé naar het aansluitpunt op
het warmtenet is voor deze locatie te groot. Dit vertaalt zich in zeer hoge aansluitkosten.
◼ N6a (De Woonindustrie), N7 (Iepenhoeve), N8 (Rand Reinesteijnseweg), N10 (Park De Buurt): de
QRA-contouren van de locatie waar de put aangelegd wordt, komen te dicht in de buurt van
(toekomstige) kwetsbare objecten (woningen, grote kantoren en schoolgebouwen). Daarom vallen
vanuit veiligheidsoogpunt deze locaties af. Voor N10 geldt bovendien dat de locatie uiterst moeilijk
in te passen is in de hooggewaardeerde omgeving.
◼

Op grond van de haalbaarheidsstudie zijn er geen locaties aan te wijzen die duidelijk haalbaar zijn zonder
dat daar niet op z’n minst een grote uitdaging voor geldt. Daarom wordt voorgesteld om de vijf meest
haalbare (die met één oranje score) verder te onderzoeken. Dat wil zeggen dat in een vervolgtraject deze
locaties worden onderworpen aan verdere detailonderzoeken, zoals in de volgende paragraaf 7.2 wordt
besproken. Op basis van meer gedetailleerd onderzoek van de milieu- en omgevingseffecten kan
vervolgens verder worden ingezoomd op de locaties en welke met de minste impact op de omgeving
gerealiseerd kan worden. Op basis van deze onderzoeksresultaten kan een locatie ook alsnog afvallen.
Hiermee kan dan alsnog een definitieve locatie worden gekozen waarvoor het vergunningstraject kan
worden gestart.

7.2

Vervolgtraject

In de vorige paragraaf zijn de locaties gerangschikt uit de toegepaste evaluatie.
Voor het vervolg is in eerste instantie van belang dat verder detailonderzoek en daarmee nadere
kwantificering van de milieu- en omgevingsaspecten van de te onderzoeken locatie(s) wordt uitgevoerd.
Dit is nodig om uiteindelijk de keuze definitief te kunnen maken waarvoor vervolgens het
vergunningentraject kan worden opgestart.
Detailonderzoeken
In het uit te voeren detailonderzoek wordt/worden de locatie(s) nader gekwantificeerd waarbij ingezoomd
wordt op de meest kritische aspecten van de locatie(s). Het betreft hier een detailleringsniveau dat ook
nodig is voor de aan te vragen vergunningen voor de betreffende locatie.
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In het vorige hoofdstuk zijn de verschillende locaties reeds aan elkaar afgewogen op de van belang zijnde
milieu- en omgevingsaspecten. Dit is gedaan op basis van expert judgement, bureaustudie en een globaal
veldbezoek. De detailleringsslag die vervolgens plaats dient te vinden als de uiteindelijke locatie(s) in
beeld is bestaat per aspect uit de volgende exercities:
▪ Externe veiligheid: bepalen van de contouren aan de hand van een te bouwen model zodat
bepaald kan worden of en in hoeverre er kwetsbare objecten binnen de te bepalen
veiligheidscontouren aanwezig zijn en of daarmee voldaan kan worden aan de wettelijke
verplichtingen rondom Externe veiligheid;
▪ Geluid: het bouwen van een geluidmodel voor de locatie zodat geluidscontouren kunnen worden
bepaald voor de locatie(s). Aan de hand van deze contouren kan bepaald wordt of en welke
aanvullende maatregelen nodig zijn om te kunnen voldoende aan de max toegestane
geluidsniveaus van de activiteiten;
▪ Bodem: Aan de hand van een milieukundig bodemonderzoek op de locatie(s) conform NEN 5740
wordt de milieukundige kwaliteit van de bodem ter plekke vastgesteld en of er bijvoorbeeld nog
sanering dient plaats te vinden alvorens de beoogde activiteiten kunnen worden toegestaan;
▪ Archeologie: in lijn met het milieukundig onderzoek zal parallel een archeologisch
bodemonderzoek op de locatie plaatsvinden om te kunnen bepalen of er (mogelijke)
archeologische vondsten gedaan kunnen worden waar rekening mee gehouden dient te worden
bij de uitvoering;
▪ Geotechnisch: hiermee zal op de locatie een aantal sonderingen worden gedaan om de
draagkracht van de ondergrond te bepalen zodat op basis hiervan kan worden bepaald hoe de
locatie zal worden geconstrueerd om de boortoren en faciliteiten te kunnen ‘dragen’;
▪ Water: hiervoor zal de zogeheten ‘Watertoets’ worden doorlopen bij het Waterschap waarbij
inzichtelijk wordt hoe op kwalitatieve en kwantitatieve wijze met de waterhuishouding ter plekke
rekening dient te worden gehouden;
▪ Ecologie: Door een gecertificeerde ecoloog zal ter plekke de ecologische kwaliteit van de locatie
worden bepaald, dat houdt dat aan de hand van ecologische gegevens en een veldbezoek een
inventarisatie zal worden gemaakt van de (potentieel) aanwezige flora en fauna en op welke wijze
hier bij de uitvoering rekening mee dient te worden gehouden. Ook zal een zogeheten
stikstofberekening worden uitgevoerd om te kunnen bepalen of er depositie plaatsvindt op de
meest nabijgelegen aangewezen natuurgebieden. Aan de hand van deze berekening en
soorteninventarisatie kan vervolgens worden bepaald of en welke (voorzorgs-)maatregelen nodig
zijn bij de uitvoering waarmee beschermde soorten en gebieden niet worden aangetast en of
eventueel aanvullend nog een zogeheten natuurvergunning noodzakelijk is;
▪ Verkeer: er zal een verkeersplan worden opgesteld waarin de ideale verkeersroute zal worden
bepaald voor het aan- en afrijdend (vracht)verkeer en welke eventuele verkeersmaatregelen nog
nodig is om de verkeersveiligheid te garanderen;
▪ Welstand: Aangezien de locatie in bebouwd zal worden aangelegd zal architectonisch bepaald
worden hoe de (bebouwing op de) locatie op de beste juiste inpasbaar is a.d.h.v. uitstraling en
plaatsing op de locatie;
Aan de hand van deze verder detaillering van de locatie(s) kan vervolgens een locatie worden bepaald
waarvoor het vergunningentraject kan worden gestart te beginnen bij de beoordeling of een MER dient te
worden opgesteld.
Mer (-beoordeling)
Op basis van de resultaten van de uitkomsten van de detailonderzoeken dient in eerste instantie bepaald
te worden of voorafgaand aan de aanvraag van de benodigde vergunningen eerst een zogeheten Milieu
Effect Rapport (MER) dient te worden opgesteld waarin in detail de milieueffecten van verschillende
scenario’s tegen elkaar afgewogen gaan worden. Deze zogeheten mer-beoordeling wordt uitgevoerd door
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het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) als zijnde het bevoegd gezag voor
mijnbouwactiviteiten waar diepe geothermie onder valt. Het ministerie zal in haar beoordeling oa de
gemeente om advies vragen hierin welke zal worden meegewogen in het uiteindelijk te nemen merbeoordelingsbesluit.
Omgevingsvergunning
Het mer-beoordelingsbesluit dan wel het MER (als uit de mer-beoordeling naar voren komt dat alsnog een
MER dient te worden opgesteld) zal worden ingediend tezamen met de benodigde omgevingsvergunning
voor de locatie. De omgevingsvergunning dient eveneens te worden ingediend bij het ministerie van EZK
en bevat de onderdelen Milieu, Ruimtelijke Ordening en Bouw.
Voor wat betreft het onderdeel Ruimtelijke Ordening zal de gemeente worden gevraagd of zij voor deze
activiteit een zogeheten Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) wil afgeven voor afwijken van het
geldende bestemmingsplan. De gemeente dient dit besluit te nemen op basis van een Ruimtelijke
Onderbouwing die met de aanvraag omgevingsvergunning door het consortium dient te worden
ingediend. In deze Ruimtelijke Onderbouwing wordt door de initiatiefnemer een motivatie gegeven
waarom de activiteit geothermie op de betreffende locatie op een verantwoorde wijze plaats kan vinden.
Als de gemeente van mening is dat dit niet het geval is dan geeft zij geen VVGB af en dient het ministerie
van EZK de vergunningaanvraag vervolgens te weigeren. Het is dus aan de gemeente om te bepalen of
deze activiteit op de voorgenomen locatie plaats kan vinden.
Vervolgens heeft de gemeente eveneens de mogelijkheid om advies te geven op het milieuaspect. Dit
advies zal tezamen met adviezen van de andere instanties (waaronder het Staatstoezicht op de Mijnen
(SodM), de provincie en de Mijnraad) meegewogen worden in het uiteindelijk te nemen besluit van de
minister van EZK op de aangevraagd omgevingsvergunning.
Winningsvergunning en Winningsplan
Naast deze vergunning die de bovengrondse activiteiten behelst dient het consortium een aanvraag
(tijdelijke) winningsvergunning en (tijdelijk) winningsplan36 in te dienen bij de minister van EZK. Hierin
wordt verantwoord hoe de winning van aardwarmte op een veilige manier plaats kan vinden gezien vanuit
de ondergrond (inclusief abandonnering). Onder de nieuwe Mijnbouwwet (ingangsdatum verwacht 1
januari 2021) dient vervolgens binnen 2 jaar een zogeheten vervolgvergunning te worden aangevraagd
waarmee de geothermie activiteiten permanent kunnen blijven plaatsvinden.
Overige vergunningen
Naast deze belangrijkste verplichtingen die nodig zijn voor een geothermie activiteit, kan het zijn dat op
andere vlakken nog een vergunning nodig is. Dit is afhankelijk van de (wijze waarop de) activiteit
(plaatsvindt). Zo kan er een vergunning Wet Natuurbescherming (Wnb) nodig zijn als beschermde soorten
en/of gebieden in het gedrang dreigen te komen door de activiteit. Daarnaast kan een
waterwetvergunning nodig zijn voor bijvoorbeeld het lozen van (test)water op oppervlaktewater.

36

Deze plannen zullen in de nieuwe Mijnbouwwet (die naar verwachting 1 januari 2021 in werking treedt vervangen worden door een
zogeheten Startvergunning. Vooruitlopend hierop geldt tot die tijd een tijdelijk beleidskader waaronder een tijdelijk winningsplan en
winningsvergunning dient te worden ingediend die binnen 2 jaar dienen te worden opgevolgd door een Vervolgvergunning onder de
nieuwe mijnbouwwet.
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Bijlage 1: Specifieke beoordeling per potentiële locatie
LR1 – Park Voorn
Technisch-bovengronds
LR1 – Park Voorn

Beoordeling

Opmerkingen

Geologische geschiktheid

zone D2

Afstand naar aansluitpunt

600 meter

Sloop- en/of kapwerkzaamheden
noodzakelijk?

gering: diverse slootjes en bomen; hoogteverschillen in talud

Kabels / leidingen aanwezig?

slechts enkele rioleringsleidingen aan de rand van de locatie

Toegangsroute geschikt?

directe aansluiting op Hogeweidebaan

Benodigde kunstwerken

complexe locatie qua vorm

Milieu- en omgevingsfactoren
LR1 – Park Voorn

Beoordeling

Locatiespecifieke opmerkingen

Geluid

75 meter tot dichtstbijzijnd geluidgevoelig object

Externe veiligheid

75 meter tot dichtstbijzijnd kwetsbaar object – mogelijk binnen
QRA-contour

Overlast van transportbewegingen

toegangsroute kruist doorgaande fietsroute; verkeersmaatregelen
nodig

Natuur

eventuele mitigatie/compensatie mogelijk

Archeologie, landschap en
cultuurhistorie

archeologische waarden aanwezig op groot gedeelte van de locatie

Financieel
LR1 – Park Voorn

Geschatte
kosten

Investeringskosten boringen

€ 10.100.000

Investeringskosten leidingen naar
aansluitpunt

€ 1.200.000

TOTAAL

€ 11.300.000
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LR2 – Infocentrum Leidsche Rijn
Technisch-bovengronds
LR2 – Infocentrum Leidsche Rijn

Beoordeling

Opmerkingen

Geologische geschiktheid

zone D2

Afstand naar aansluitpunt

400 meter

Sloop- en/of kapwerkzaamheden
noodzakelijk?

autonome ontwikkelingen; hoogteverschillen

Kabels / leidingen aanwezig?

leiding aanwezig langs westelijke en zuidelijke rand

Toegangsroute geschikt?

directe aansluiting op Stadsbaan Leidsche Rijn

Benodigde kunstwerken

de locatie is deels ook bestemd als waterstaatswerk

Milieu- en omgevingsfactoren
LR2 – Infocentrum Leidsche Rijn

Beoordeling

Geluid

Locatiespecifieke opmerkingen
265 meter tot dichtstbijzijnd geluidgevoelig object
265 meter tot dichtstbijzijnd kwetsbaar object

Externe veiligheid

uiterst westelijke deel is bestemd als veiligheidszone t.b.v. vervoer
gevaarlijke stoffen

Overlast van transportbewegingen
Natuur

eventuele mitigatie/compensatie mogelijk

Archeologie, landschap en
cultuurhistorie

archeologische waarden bekend op groot gedeelte van de locatie

Financieel
LR2 – Infocentrum Leidsche Rijn

Geschatte
kosten

Investeringskosten boringen

€ 9.900.000

Investeringskosten leidingen naar
aansluitpunt

€ 800.000

TOTAAL

€ 10.700.000
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LR3 – Letschertweg
Technisch-bovengronds
LR3 – Letschertweg

Beoordeling

Opmerkingen

Geologische geschiktheid

zone D1

Afstand naar aansluitpunt

1200 meter

Sloop- en/of kapwerkzaamheden
noodzakelijk?

afhankelijk van exacte putlocatie

Kabels / leidingen aanwezig?

waterleiding loopt door deel locatie

Toegangsroute geschikt?
Benodigde kunstwerken

HDD-boring onder C.H. Letschertweg (30 meter)

Milieu- en omgevingsfactoren
LR3 – Letschertweg

Beoordeling

Locatiespecifieke opmerkingen
> 300 meter tot dichtstbijzijnd geluidgevoelig object, maar

Geluid

mogelijke impact autonome ontwikkelingen

Externe veiligheid

> 200 meter tot dichtstbijzijnd kwetsbaar object

Overlast van transportbewegingen
Natuur

locatie maakt deel uit van gemeentelijk groenstructuurplan

Archeologie, landschap en
cultuurhistorie

locatie heeft middelhoge archeologische verwachtingswaarden op
een deel van de locatie

Financieel
LR3 – Letschertweg

Geschatte
kosten

Investeringskosten boringen

€ 10.300.000

Investeringskosten leidingen naar
aansluitpunt

€ 2.400.000

TOTAAL

€ 12.800.000
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LR4 – Oudenrijn
Technisch-bovengronds
LR4 – Oudenrijn

Beoordeling

Opmerkingen

Geologische geschiktheid

zone D1

Afstand naar aansluitpunt

1100 meter

Sloop- en/of kapwerkzaamheden
noodzakelijk?

veel hoogteverschillen, bomen en andere obstakels

Kabels / leidingen aanwezig?
technisch geschikt, maar busbaan en fietspad zullen tijdelijk buiten
gebruik moeten blijven.

Toegangsroute geschikt?
Benodigde kunstwerken

Milieu- en omgevingsfactoren
LR4 – Oudenrijn

Beoordeling

Locatiespecifieke opmerkingen

Geluid

140 meter tot dichtstbijzijnd geluidgevoelig object

Externe veiligheid

140 meter tot dichtstbijzijnd kwetsbaar object

Overlast van transportbewegingen

toegangsroute kruist doorgaande fietsroute en busbaan

Natuur

eventuele mitigatie/compensatie mogelijk

Archeologie, landschap en
cultuurhistorie

gehele locatie kent hoge archeologische verwachtingswaarde

Financieel
LR4 - Oudenrijn

Geschatte
kosten

Investeringskosten boringen

€ 10.100.000

Investeringskosten leidingen naar
aansluitpunt

€ 2.200.000

TOTAAL

€ 12.300.000
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N1 – Rand Wielerbaan
Technisch-bovengronds
N1 – Rand Wielerbaan

Beoordeling

Opmerkingen

Geologische geschiktheid

zone B

Afstand naar aansluitpunt

1400 meter

Sloop- en/of kapwerkzaamheden
noodzakelijk?

aanzienlijk: veel bomen en enkele oppervlaktewateren

Kabels / leidingen aanwezig?
Toegangsroute geschikt?

toegangsroute is smal en heeft asdrukbeperkingen

Benodigde kunstwerken

Milieu- en omgevingsfactoren
N1 – Rand Wielerbaan

Beoordeling

Locatiespecifieke opmerkingen

Geluid

70 meter tot dichtstbijzijnd geluidgevoelig object

Externe veiligheid

70 meter tot dichtstbijzijnd kwetsbaar object – mogelijk binnen
QRA-contour afhankelijk van exacte boringslocatie

Overlast van transportbewegingen

toegangsroute gaat door woonwijk

Natuur

locatie is bestemd als gemeentelijke ecologische verbindingszone

Archeologie, landschap en
cultuurhistorie

archeologische waarden verwacht op deel van de locatie / locatie
heeft middelhoge cultuurhistorische waarde; deels goed
herkenbare cope ontginningenlandschap

Financieel
N1 – Rand Wielerbaan

Geschatte
kosten

Investeringskosten boringen

€ 9.900.000

Investeringskosten leidingen naar
aansluitpunt

€ 2.800.000

TOTAAL

€ 12.700.000
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N2 – Galecopperwetering/A12
Technisch-bovengronds
N2 – Galecopperwetering/A12

Beoordeling

Opmerkingen

Geologische geschiktheid

zone C

Afstand naar aansluitpunt

950 meter

Sloop- en/of kapwerkzaamheden
noodzakelijk?
Kabels / leidingen aanwezig?
toegangsroute is erg smal en er is een smalle brug op de
toegangsroute

Toegangsroute geschikt?
Benodigde kunstwerken

Milieu- en omgevingsfactoren
N2 – Galecopperwetering/A12

Beoordeling

Locatiespecifieke opmerkingen

Geluid

140 meter tot dichtstbijzijnd geluidgevoelig object

Externe veiligheid

140 meter tot dichtstbijzijnd kwetsbaar object – mogelijk binnen
QRA-contour

Overlast van transportbewegingen

vrijwel geen overlast bij goede toegangsroute

Natuur

eventuele mitigatie/compensatie mogelijk

Archeologie, landschap en
cultuurhistorie

archeologische waarden verwacht op gehele locatie / locatie heeft
hoge cultuurhistorische waarde; zeer goed herkenbare
kade/ontginningsstructuur en cope ontginningenlandschap

Financieel
N2 – Galecopperwetering/A12

Geschatte
kosten

Investeringskosten boringen

€ 10.000.000

Investeringskosten leidingen naar
aansluitpunt

€ 1.900.000

TOTAAL

€ 11.900.000
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N3 – Tramremise
Technisch-bovengronds
N3 – Tramremise

Beoordeling

Opmerkingen

Geologische geschiktheid

zone D1

Afstand naar aansluitpunt

1350 meter

Sloop- en/of kapwerkzaamheden
noodzakelijk?

veel bomen

Kabels / leidingen aanwezig?

brandstofleiding van defensie loopt dwars door locatie

Toegangsroute geschikt?

goede toegangsweg, alleen het laatste stuk is een fietspad.

Benodigde kunstwerken

HDD-boring onder A.C. Verhoefweg (70 m)

Milieu- en omgevingsfactoren
N3 – Tramremise

Beoordeling

Locatiespecifieke opmerkingen

Geluid

> 300 meter tot dichtstbijzijnd geluidgevoelig object

Externe veiligheid

> 300 meter tot dichtstbijzijnd kwetsbaar object – mogelijk binnen
QRA-contour

Overlast van transportbewegingen
Natuur

locatie is bestemd als gemeentelijke ecologische verbindingszone

Archeologie, landschap en
cultuurhistorie

terrein is opgehoogd, vlak achter waterstaatswerk

Financieel
N3 – Tramremise

Geschatte
kosten

Investeringskosten boringen

€ 10.000.000

Investeringskosten leidingen naar
aansluitpunt

€ 2.800.000

TOTAAL

€ 12.800.000
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N3a – Tramremise West
Technisch-bovengronds
N3a – Tramremise West

Beoordeling

Opmerkingen

Geologische geschiktheid

zone C

Afstand naar aansluitpunt

1000 meter

Sloop- en/of kapwerkzaamheden
noodzakelijk?

veel bomen, oppervlaktewateren

Kabels / leidingen aanwezig?

langs de westelijke rand is een brandstofleiding van defensie
aanwezig over de gehele lengte van de potentiële locatie; niet van
invloed op oppervlakte locatie

Toegangsroute geschikt?

er moet een kleine toegangsweg aangelegd worden, verder is de
route geschikt

Benodigde kunstwerken

HDD-boring onder A.C. Verhoefweg (70 m)

Milieu- en omgevingsfactoren
N3a – Tramremise West

Beoordeling

Locatiespecifieke opmerkingen

Geluid

260 meter tot dichtstbijzijnd geluidgevoelig object

Externe veiligheid

260 meter tot dichtstbijzijnd kwetsbaar object

Overlast van transportbewegingen
Natuur

aangeduid met bestemming ‘natuur’

Archeologie, landschap en
cultuurhistorie

geen bekende archeologische verwachtingswaarde / klein gedeelte
van de locatie heeft hoge cultuurhistorische waarde, echter dit
gedeelte is niet noodzakelijk voor ontwikkeling van locatie (aldus
Warmtebron)

Financieel
N3a – Tramremise West

Geschatte
kosten

Investeringskosten boringen

€ 9.900.000

Investeringskosten leidingen naar
aansluitpunt

€ 2.100.000

TOTAAL

€ 12.000.000
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N4 – Rand Galecop
Technisch-bovengronds
N4 – Rand Galecop

Beoordeling

Opmerkingen

Geologische geschiktheid

zone B

Afstand naar aansluitpunt

1200 meter

Sloop- en/of kapwerkzaamheden
noodzakelijk?

gering; enkele bomen afhankelijk van exacte boringslocatie

Kabels / leidingen aanwezig?

hoogspanningsleiding in noorden van locatie / hogedruk
aardgastransportleiding A510 en brandstofleiding defensie in
zuiden van locatie

Toegangsroute geschikt?

smal; diverse obstakels en asdrukbeperkingen

Benodigde kunstwerken

Milieu- en omgevingsfactoren
N4 – Rand Galecop

Beoordeling

Locatiespecifieke opmerkingen

Geluid

geluidgevoelig object op ca. 120 meter

Externe veiligheid

kwetsbaar object mogelijk binnen QRA-contouren (ca. 120 meter,
aan noordzijde)

Overlast van transportbewegingen

route loopt door woonwijk; verkeersmaatregelen noodzakelijk

Natuur

locatie is bestemd als gemeentelijke ecologische verbindingszone

Archeologie, landschap en
cultuurhistorie

middelhoge archeologische verwachtingswaarden, archeologisch
onderzoek noodzakelijk / geen cultuurhistorische waarde

Financieel
N4 – Rand Galecop

Geschatte
kosten

Investeringskosten boringen

€ 9.900.000

Investeringskosten leidingen naar
aansluitpunt

€ 2.400.000

TOTAAL

€ 12.300.000
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N5 – Galecopperdijk
Technisch-bovengronds
N5 – Galecopperdijk

Beoordeling

Opmerkingen

Geologische geschiktheid

zone A

Afstand naar aansluitpunt

< 50 meter

Sloop- en/of kapwerkzaamheden
noodzakelijk?

enkele bomen en oppervlaktewateren

Kabels / leidingen aanwezig?

hogedruk aardgastransportleiding A-510 | brandstofleiding defensie

Toegangsroute geschikt?
Benodigde kunstwerken

Milieu- en omgevingsfactoren
N5 – Galecopperdijk

Beoordeling

Locatiespecifieke opmerkingen

Geluid

dichtstbijzijnd geluidgevoelig object op 60 meter

Externe veiligheid

dichtstbijzijnd kwetsbaar object op 60 meter, mogelijk binnen QRAcontouren afhankelijk van exacte boringslocatie

Overlast van transportbewegingen

route loopt door woonwijk; verkeersmaatregelen noodzakelijk

Natuur

locatie is bestemd als stapsteen in het gemeentelijk
groenstructuurplan

Archeologie, landschap en
cultuurhistorie

hoge archeologische verwachtingswaarden; archeologisch
onderzoek vereist / middelhoge cultuurhistorische waarden
aanwezig

Financieel
N5 – Galecopperdijk

Geschatte
kosten

Investeringskosten boringen

€ 9.600.000

Investeringskosten leidingen naar
aansluitpunt

€ 100.000

TOTAAL

€ 9.700.000
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N6 – Symfonielaan
Technisch-bovengronds
N6 – Symfonielaan

Beoordeling

Opmerkingen

Geologische geschiktheid

zone A

Afstand naar aansluitpunt

< 50 meter tot WOS Zuilenstein

Sloop- en/of kapwerkzaamheden
noodzakelijk?

slechts enkele bomen

Kabels / leidingen aanwezig?

hogedruk aardgastransportleiding A-510 / warmteleidingen /
geplande warmtebuffer

Toegangsroute geschikt?

kruising met fietspad

Benodigde kunstwerken

tijdelijke damwand noodzakelijk / bescherming WOS en
gasleidingen, complexe locatie qua vorm, geplande warmtebuffer

7.2.1.1 Milieu- en omgevingsfactoren
N6 – Symfonielaan

Beoordeling

Locatiespecifieke opmerkingen

Geluid

dichtstbijzijnd geluidgevoelig object op 110 meter

Externe veiligheid

dichtstbijzijnd kwetsbaar object op 110 meter

Overlast van transportbewegingen

route kruist doorgaand fietspad, tijdelijke verkeersmaatregelen
noodzakelijk

Natuur

eventuele mitigatie/compensatie mogelijk

Archeologie, landschap en
cultuurhistorie

hoge archeologische verwachtingswaarde; archeologisch
onderzoek vereist

7.2.1.2 Financieel
N6 – Symfonielaan

Geschatte
kosten

Investeringskosten boringen

€ 9.600.000

Investeringskosten leidingen naar
aansluitpunt

€ 100.000

TOTAAL

€ 9.700.000
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N6a – De Woonindustrie
Technisch-bovengronds
N6a – De Woonindustrie

Beoordeling

Opmerkingen

Geologische geschiktheid

zone A

Afstand naar aansluitpunt

300 meter

Sloop- en/of kapwerkzaamheden
noodzakelijk?

enkele vlaggenmasten, paden en struiken – privaat eigendom

Kabels / leidingen aanwezig?

veel kabels en leidingen

Toegangsroute geschikt?

parkeerterrein gepland (toekomstig)

Benodigde kunstwerken

HDD-boring onder Symfonielaan noodzakelijk | complexe boring
leiding

7.2.1.3 Milieu- en omgevingsfactoren
N6a – De Woonindustrie

Beoordeling

Locatiespecifieke opmerkingen

Geluid

165 meter tot dichtstbijzijnd geluidgevoelig object

Externe veiligheid

< 50 meter tot dichtstbijzijnd kwetsbaar object

Overlast van transportbewegingen

overlast m.b.t. verkeersbewegingen McDonald’s en
congrescentrum

Natuur

eventuele mitigatie/compensatie mogelijk

Archeologie, landschap en
cultuurhistorie

hoge archeologische verwachtingswaarde; archeologisch
onderzoek vereist

7.2.1.4 Financieel
N6a – De Woonindustrie

Geschatte
kosten

Investeringskosten boringen

€ 9.600.000

Investeringskosten leidingen naar
aansluitpunt

€ 600.000

TOTAAL

€ 10.200.000

3 juli 2020

Opmerkingen

HAALBAARHEIDSSTUDIE ONDERZOEKSPROJECT
LEAN

BH2376-101-100IBRP001F01

91

Projectgerelateerd

N7 – Iepenhoeve
Technisch-bovengronds
N7 – Iepenhoeve

Beoordeling

Opmerkingen

Geologische geschiktheid

zone B

Afstand naar aansluitpunt

800 meter

Sloop- en/of kapwerkzaamheden
noodzakelijk?

gering: een enkele sloot

Kabels / leidingen aanwezig?
Toegangsroute geschikt?

toegangsroute is smal en gaat over parkeerplaatsen

Benodigde kunstwerken

Milieu- en omgevingsfactoren
N7 – Iepenhoeve

Beoordeling

Locatiespecifieke opmerkingen

Geluid

< 50 meter tot dichtstbijzijnd geluidgevoelig object (toekomstig)

Externe veiligheid

< 50 meter tot dichtstbijzijnd kwetsbaar object (toekomstig)

Overlast van transportbewegingen

gering: toegangsroute kruist doorgaande fietsroute

Natuur

eventuele mitigatie/compensatie mogelijk

Archeologie, landschap en
cultuurhistorie

in de noordwestelijke hoek hoge archeologische
verwachtingswaarde; archeologisch onderzoek vereist

Financieel
N7 – Iepenhoeve

Geschatte
kosten

Investeringskosten boringen

€ 9.800.000

Investeringskosten leidingen naar
aansluitpunt

€ 1.600.000

TOTAAL

€ 11.400.000
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N8 – Rand Reinesteijnseweg
Technisch-bovengronds
N8 – Rand Reinesteijnseweg

Beoordeling

Opmerkingen

Geologische geschiktheid

zone A

Afstand naar aansluitpunt

1200 meter

Sloop- en/of kapwerkzaamheden
noodzakelijk?

telecom-mast, enkele oppervlaktewateren, enkele bomen

Kabels / leidingen aanwezig?
Toegangsroute geschikt?

toegangsroute is smal en diverse asdrukbeperkingen

Benodigde kunstwerken

Milieu- en omgevingsfactoren
N8 – Rand Reinesteijnseweg

Beoordeling

Locatiespecifieke opmerkingen

Geluid

50 meter tot dichtstbijzijnd geluidgevoelig object | veel
achtergrondgeluid van snelweg

Externe veiligheid

50 meter tot dichtstbijzijnd kwetsbaar object – mogelijk binnen
QRA-contour

Overlast van transportbewegingen

toegangsroute loopt door woonwijk

Natuur

locatie is bestemd als gemeentelijke ecologische verbindingszone

Archeologie, landschap en
cultuurhistorie

hoge archeologische verwachtingswaarde; archeologisch
onderzoek vereist / locatie heeft middelhoge cultuurhistorische
waarde, door het nog redelijk herkenbare cope
ontginningenlandschap.

Financieel
N8 – Rand Reinesteijnseweg

Geschatte
kosten

Investeringskosten boringen

€ 9.700.000

Investeringskosten leidingen naar
aansluitpunt

€ 2.400.000

TOTAAL

€ 12.100.000
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N9 – Nedereindse Tunnel
Technisch-bovengronds
N9 – Nedereindse Tunnel

Beoordeling

Opmerkingen

Geologische geschiktheid

zone C

Afstand naar aansluitpunt

1300 meter

Sloop- en/of kapwerkzaamheden
noodzakelijk?

aanzienlijk: telefoonmast, vele bomen, enkele oppervlaktewateren,
een gemaaltje en de locatie wordt doorsneden door de
Nedereindseweg

Kabels / leidingen aanwezig?

langs de oostelijke rand is een brandstofleiding aanwezig over de
gehele lengte van de potentiële locatie; niet van invloed op
oppervlakte locatie

Toegangsroute geschikt?

wegverbreding is noodzakelijk

Benodigde kunstwerken

Milieu- en omgevingsfactoren
N9 – Nedereindse Tunnel

Beoordeling

Locatiespecifieke opmerkingen

Geluid

130 meter tot dichtstbijzijnd geluidgevoelig object

Externe veiligheid

130 meter tot dichtstbijzijnd kwetsbaar object

Overlast van transportbewegingen

toegangsroute loopt door woonwijk | doorgaande fietsroute

Natuur

locatie is bestemd als gemeentelijke ecologische verbindingszone

Archeologie, landschap en
cultuurhistorie

middelhoge archeologische waarden over de gehele potentiële
locatie / cultuurhistorische landschapselementen aanwezig op klein
deel van de locatie

Financieel
N9 – Nedereindse Tunnel

Geschatte
kosten

Investeringskosten boringen

€ 10.300.000

Investeringskosten leidingen naar
aansluitpunt

€ 2.700.000

TOTAAL

€ 13.000.000
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N10 – Park De Buurt
Technisch-bovengronds
N10 – Park De Buurt

Beoordeling

Opmerkingen

Geologische geschiktheid

zone C

Afstand naar aansluitpunt

900 meter

Sloop- en/of kapwerkzaamheden
noodzakelijk?

aanzienlijk: voetpaden, fietspaden, sporttoestellen,
oppervlaktewateren

Kabels / leidingen aanwezig?
Toegangsroute geschikt?

in huidige vorm ongeschikt: weg is te smal, obstakels

Benodigde kunstwerken

Milieu- en omgevingsfactoren
N10 – Park De Buurt

Beoordeling

Locatiespecifieke opmerkingen

Geluid

40 meter tot dichtstbijzijnd geluidgevoelig object

Externe veiligheid

40 meter tot dichtstbijzijnd kwetsbaar object – mogelijk binnen
QRA-contour

Overlast van transportbewegingen

toegangsroute loopt door woonwijk, rondom scholen

Natuur

locatie is bestemd als stapsteen in het gemeentelijke
groenstructuurplan

Archeologie, landschap en
cultuurhistorie

hoge archeologische verwachtingswaarden over de gehele
potentiële locatie / cultuurhistorische zeer waardevolle
landschapselementen aanwezig die onvermijdelijk aangetast
worden (oude bebouwingslint van Jutphaas)

Financieel
N10 – Park De Buurt

Geschatte
kosten

Investeringskosten boringen

€ 10.200.000

Investeringskosten leidingen naar
aansluitpunt

€ 1.900.000

TOTAAL

€ 12.100.000
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N11 – Hoek Zuidstede
Technisch-bovengronds
N11 – Hoek Zuidstede

Beoordeling

Opmerkingen

Geologische geschiktheid

zone C

Afstand naar aansluitpunt

< 50 meter

Sloop- en/of kapwerkzaamheden
noodzakelijk?

beperkt: enkele bomen, enkele oppervlaktewateren

Kabels / leidingen aanwezig?
Toegangsroute geschikt?

geschikt: slechts een aansluiting nodig

Benodigde kunstwerken

Milieu- en omgevingsfactoren
N11 – Hoek Zuidstede

Beoordeling

Locatiespecifieke opmerkingen

Geluid

120 meter tot dichtstbijzijnd geluidgevoelig object

Externe veiligheid

120 meter tot dichtstbijzijnd kwetsbaar object

Overlast van transportbewegingen
Natuur

locatie is bestemd als stapsteen in het gemeentelijke
groenstructuurplan

Archeologie, landschap en
cultuurhistorie

geen archeologische verwachtingswaarde / locatie heeft
gedeeltelijk middelhoge cultuurhistorische waarde; restant van de
kasteellaan naar kasteel Oudegein in het verlengde van de
Langelaan in Merwestein (zichtbaar in de groenaanleg)

Financieel
N11 – Hoek Zuidstede

Geschatte
kosten

Investeringskosten boringen

€ 10.200.000

Investeringskosten leidingen naar
aansluitpunt

€ 100.000

TOTAAL

€ 10.300.000
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R1 – Nedereindseweg
Technisch-bovengronds
R1 - Nedereindseweg

Beoordeling

Opmerkingen

Geologische geschiktheid

zone B

Afstand naar aansluitpunt

1900 meter (waarvan 200 meter HDD-boring)

Sloop- en/of kapwerkzaamheden
noodzakelijk?
Kabels / leidingen aanwezig?
Toegangsroute geschikt?

in huidige vorm ongeschikt: asdrukbeperkingen, weg is te smal,
obstakels, smalle brug

Benodigde kunstwerken

complex leidingtracé

Milieu- en omgevingsfactoren
R1 - Nedereindseweg

Beoordeling

Locatiespecifieke opmerkingen

Geluid

> 300 meter tot dichtstbijzijnd geluidgevoelig object

Externe veiligheid

> 200 meter tot dichtstbijzijnd kwetsbaar object

Overlast van transportbewegingen

toegangsroute leidt direct langs woning

Natuur

eventuele mitigatie/compensatie mogelijk

Archeologie, landschap en
cultuurhistorie

geen archeologische verwachtingswaarden bekend / geen
cultuurhistorische waarden bekend

Financieel
R1 - Nedereindseweg

Geschatte
kosten

Investeringskosten boringen

€ 10.200.000

Investeringskosten leidingen naar
aansluitpunt

€ 3.900.000

TOTAAL

€ 14.100.000
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R2 – Ringkade
Technisch-bovengronds
R2 - Ringkade

Beoordeling

Opmerkingen

Geologische geschiktheid

zone A

Afstand naar aansluitpunt

1550 meter (waarvan 200 meter HDD-boring onder A2-door)

Sloop- en/of kapwerkzaamheden
noodzakelijk?

bomen kappen langs toegangsroute

Kabels / leidingen aanwezig?
Toegangsroute geschikt?

in huidige vorm ongeschikt: asdrukbeperkingen, weg is te smal,
obstakels, smalle brug

Benodigde kunstwerken

HDD-boring onder snelweg (A2) door

Milieu- en omgevingsfactoren
R2 - Ringkade

Beoordeling

Locatiespecifieke opmerkingen

Geluid

> 300 meter tot dichtstbijzijnd geluidgevoelig object

Externe veiligheid

> 200 meter tot dichtstbijzijnd kwetsbaar object

Overlast van transportbewegingen

toegangsroute door open gebied

Natuur

eventuele mitigatie/compensatie mogelijk

Archeologie, landschap en
cultuurhistorie

hoge archeologische verwachtingswaarden

Financieel
R2 - Ringkade

Geschatte
kosten

Investeringskosten boringen

€ 9.700.000

Investeringskosten leidingen naar
aansluitpunt

€ 3.400.000

TOTAAL

€ 13.100.000
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R3 - Heijcopperkade
Technisch-bovengronds
R3 - Heijcopperkade

Beoordeling

Opmerkingen

Geologische geschiktheid

zone B

Afstand naar aansluitpunt

2750 meter

Sloop- en/of kapwerkzaamheden
noodzakelijk?

beperkt: enkele oppervlaktewateren

Kabels / leidingen aanwezig?

riolering (aan uiterst oostelijke rand)

Toegangsroute geschikt?

in huidige vorm ongeschikt: asdrukbeperkingen, weg is te smal,
obstakels, smalle brug

Benodigde kunstwerken

extra leidingmeters om door Strijkviertel-tunnel aan te leggen |
HDD-boring onder C.H. Letschertweg

Milieu- en omgevingsfactoren
R3 - Heijcopperkade

Beoordeling

Locatiespecifieke opmerkingen

Geluid

110 meter tot dichtstbijzijnd geluidgevoelig object

Externe veiligheid

110 meter tot dichtstbijzijnd kwetsbaar object

Overlast van transportbewegingen
Natuur

eventuele mitigatie/compensatie mogelijk

Archeologie, landschap en
cultuurhistorie

geen archeologische verwachtingswaarden

Financieel
R3 - Heijcopperkade

Geschatte
kosten

Investeringskosten boringen

€ 9.900.000

Investeringskosten leidingen naar
aansluitpunt

€ 5.500.000

TOTAAL

€ 15.400.000
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Bijlage 2: Werking van een geothermiebron
Technische kenmerken van een geothermiebron
Een geothermiebron is de installatie waarmee geothermische warmte vanuit de geologische bronlaag
naar het aardoppervlak wordt gebracht en van waar uit deze warmte vervolgens naar de afnemer
gedistribueerd. In deze bijlage wordt nader toegelicht hoe een geothermiebron werkt, hoe deze is
opgebouwd en aan welke eisen de locatie moet voldoen.

Werking van een geothermiebron
Een geothermiebron bestaat uit één of meer doubletten. Een doublet bestaat uit twee putten, een
productieput en een injectieput. De geothermische warmte wordt uit de aarde gehaald door een
waterhoudende laag (aquifer) aan te boren. Figuur 1 van deze bijlage geeft hiervan een visualisatie. Dit
water wordt uit de productieput omhoog gepompt, waarna de warmte wordt overgedragen aan een
warmtewisselaar: een apparaat waarmee warmte van een bron kan worden overgedragen op het
transportmedium. Vervolgens wordt de warmte via een transport- en distributienet naar de afnemers
gebracht. In het geval van het project LEAN wordt gebruik gemaakt van het al bestaande warmtenet.
Het opgepompte water zit in een gesloten systeem en komt niet in aanraking met het water dat circuleert
richting eindgebruiker. Door de afgifte van de warmte aan de warmtewisselaar, koelt het opgepompte
water af. Het afgekoelde water wordt vervolgens weer teruggepompt (geïnjecteerd) in de aquifer en warmt
geleidelijk weer op door de constante hitte uit de aardkern. Een geothermiebron bestaat dus minimaal uit
één doublet, die weer uit twee putten bestaat.
Bovengronds staan deze putten enkele meters uit elkaar, maar de uiteinden van deze putten (in de diepe
ondergrond) bevinden zich op ongeveer 1 tot 2 kilometer horizontale afstand van elkaar om te snelle
doorbraak van afgekoeld water te voorkomen. Aardwarmte is een erg stabiele warmtebron. Hierdoor kan
er een constante hoeveelheid warm water gewonnen worden. De technische levensduur van een doublet
wordt geschat op circa 30 jaar. Er wordt verwacht dat de aquifer na het stopzetten van de warmte‐
onttrekking in de omgeving van de put in enkele tientallen jaren weer op temperatuur zal zijn.
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Figuur 1: Illustratie van de werking van een geothermiebron.
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