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Besluit 
 
 
 
1. Onderwerp 
Op 27 augustus 2019 is een mededeling (aanmeldnotitie) ingevolgde artikel 7.16, 
eerste lid, van de Wet milieubeheer ontvangen van AAB Nederland te 
Honselersdijk namens Aardwarmtecluster KKP B.V. (hierna KKP B.V.), te 
IJsselmuiden. De mededeling betreft het voornemen om naast de bestaande 
locatie (1 KPP B.V.) te IJsselmuiden een boring uit te voeren voor een tweede 
productieput (KPP-GT-03). 
 
De mededeling ziet op het voornemen om met behulp van een mobiele 
boorinstallatie een diepboring uit te voeren ten behoeve van de winning van 
aardwarmte. Indien de boring succesvol is, is KKP B.V. voornemens om de put in 
gebruik te nemen voor de productie van geothermische warmte. 
 
Voor het uitvoeren van de voorgenomen diepboring is een omgevingsvergunning 
nodig. Voor de winning van geothermische warmte is naast een 
omgevingsvergunning ook een winningsvergunning nodig, deze zal KPP B.V. voor 
toepassen van de geothermische warmte in bezit moeten hebben. De winning 
maakt geen onderdeel uit van deze beoordeling. Ter voorbereiding van de 
omgevingsvergunning dient te worden onderzocht of het opstellen van een 
milieueffectrapportage noodzakelijk is.  
 
Naar aanleiding van de ingediende Mer beoordeling is, voor deze goed beoordeeld 
kon worden, extra informatie gevraagd. Hierop is door AAB namens KPP B.V. 
aanvullingen aangeleverd. Deze aanvullingen hadden betrekking op de opgedane 
ervaringen met eerder boringen, plaats en werkzaamheden van de eerdere 
boringen en winning en aanvullende informatie over de onderdelen afvalwater en 
geluid. Na het leveren van de aanvullingen kon de Mer beoordeling in behandeling 
worden genomen.  
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DGKE-WO / 19216927 2. Algemeen 

In het Besluit milieueffectrapportage zijn in de bijlage, onder onderdeel D, 
activiteiten ogenomen waarbij op grond van artikel 7.2, vierde lid, van de Wet 
milieubeheer een beslissing moet worden genomen of bij de voorbereiding van het 
betrokken besluit voor die activiteiten, vanwege de belangrijke nadelige gevolgen 
die zij voor het milieu kunnen hebben, een milieueffectrapportage (MER) moet 
worden gemaakt. 
 
In categorie D.17.2 van het Besluit milieueffectrapportage is bepaald dat “voor het 
uitvoeren van diepboring dan wel een wijziging of uitbreiding hiervan”, de 
procedure voor m.e.r.-beoordelingsplicht als bedoeld in de artikelen 7.16 en 7.17 
van de Wet milieubeheer van toepassing is. 
 
Bij deze beslissing dient het bevoegd gezag op grond van artikel 7.17, derde lid, 
van de Wet milieubeheer rekening te houden met de in Bijlage III van de EEG-
richtlijn milieueffectbeoordeling (Richtlijn 2011/92/EU van het Europees parlement 
en de Raad van 13 december 2011 betreffende de milieueffectbeoordeling van 
bepaalde openbare en particuliere projecten, PbEU 2012, L26) aangegeven 
criteria. Deze criteria hebben betrekking op: 
 
I Kenmerken van de activiteit 
II Plaats waar de activiteit wordt verricht 
III Kenmerken van de potentiele gevolgen van de activiteit. 
 
De Minister van Economische Zaken en Klimaat is ingevolge artikel 3.3, vierde lid 
onder b, van het Besluit omgevingsrecht bevoegd hierop te beslissen. 
 
3. Geraadpleegde organisaties 
De volgende organisaties en instanties zijn om advies gevraagd: 

• De Provincie Overijssel; 
• De inspecteur-generaal der mijnen (Staatstoezicht op de Mijnen) 

 
4. Adviezen 
De Provincie Overijssel heeft met betrekking tot de mededeling advies 
uitgebracht. Dit advies heeft betrekking op de bijgevoegde Aerius-berekening. De 
Provincie Overijssel kan instemmen met  de boring en ziet geen belemmeringen 
voor het uitvoeren van de boring. 
 
Door de inspecteur-generaal der mijnen is advies uitgebracht ten aanzien van de 
beoordeling van de kenmerken van het project, de plaats van het project en de 
kenmerken van het potentiele effect van het project. Het advies is volledig 
verwerkt in de overwegingen met betrekking tot dit besluit 
 
5. Overwegingen met betrekking tot het besluit 
De mededeling is getoetst aan de in Bijlage III van de EEG-richtlijn 
milieueffectbeoordeling aangegeven criteria 
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DGKE-WO / 19216927 I. Kenmerken van het project 

De voorgenomen activiteit betreft het boren van een tweede productieput  
(aangeduid als KKP-GT-03) op een totale diepte van 1850-2000 meter, ten 
behoeve van het winnen van aardwarmte. De diepboring wordt uitgevoerd met 
behulp van een mobiele boorinstallatie. 
Er is op de locatie reeds een geothermisch doublet gerealiseerd bestaande uit een 
productieput en een injectieput. Dit doublet is reeds in gebruik voor de winning 
van geothermische warmte. De nieuw put wordt op 30 meter van de huidige 
productieput geboord.  De nieuwe put zal worden gebruikt om aan de gevraagde 
warmte te kunnen voldoen. De al aanwezige injectieput zal tevens fungeren om 
het afgekoelde water uit de nieuwe bron in de bodem te injecteren. De 
permeabiliteit is voldoende gebleken.  
 
Het totale project bestaat uit twee fases; de aanleg- en productiefase. De 
mededeling heeft uitsluitend betrekking op de aanlegfase. 
De aanlegfase kenmerkt zich met werkzaamheden met als doel dat de locatie 
wordt aangelegd en ingericht zodat de boring plaats kan vinden.  
De projectlocatie is deels nog ingericht als boorlocatie bestaande uit een boorvloer 
en een waterbassins. Tijdens de aanlegfase zal divers rijdend materieel ingezet 
worden om de ondersteunende voorzieningen en installaties te plaatsen zoals 
kantoren, opslagcontainers, pompen, zeven en slaapvertrekken. 
 
De boorlocatie wordt voor de boring gereed gemaakt. Dit gebeurt door het 
plaatsen van een conductor (eventueel via een boorkelder). Nadat de put gereed 
is wordt het tijdelijke materiaal inclusief de boorinstallatie van het boorterrein 
verwijderd. 
 
Het boren vindt plaats met een ronddraaiende boorbeitel. Nadat de beoogde laag 
is aangeboord wordt de put schoon geproduceerd en getest. 
Ondanks dat bij de boringen van het eerste doublet geen gas is vrijgekomen 
wordt rekening gehouden met de mogelijkheid van het vrijkomen van (aard)gas 
tijdens het boren. Daarom wordt er onder andere gebruik gemaakt van een Blow 
Out Preventer zodat de put in geval van calamiteiten afgesloten kan worden. 
Tijdens het testen van de geboorde put zal eventueel vrijkomend gas gedurende 1 
á 2 dagen afgefakkeld worden.  
De boring zal circa twee maanden in beslag nemen 24 uur en 7 dagen in de week.   
 
II Plaats van het project 
De locatie ligt in de gemeente Kampen, Provincie Overijssel en is gelegen aan de 
Hartogsweg te Ijsselmuiden, op de percelen kadastraal bekend als gemeente 
IJsselmuiden, sectie I, perceelnummers 1884, 1509 en 2359. 
De locatie is gelegen in het glastuinbouwgebied Koekoekspolder met de 
bestemming “agrarische glastuinbouw” waarbij de mogelijkheid is geboden voor 
het realiseren van een collectieve voorziening voor energie.  
De gekozen locatie is gelegen in een glastuinbouwgebied met verschillende 
geluidsgevoelige gebouwen (woningen). De dichtbijzijnde woning, welke geen 
eigendom is van Aardwarmtecluster, bevindt zich op een afstand van 50 meter 
van de locatie. 
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DGKE-WO / 19216927 Het plangebied ligt in een reeds ontwikkeld glastuinbouwgebied. Het 

dichtbijgelegen Natura 2000-gebied (voorheen de ecologische hoofdstructuur)  
betreft ten zuidwesten “De Rijntakken” op ca. 2,5 km. 
Uit de later aangeleverde Aerius-berekening, met de meest recente update blijkt 
dat, met betrekking tot de stikstofdepositie, niet leidt tot een verslechtering of 
verstoring van de aangewezen instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-
gebieden: De Rijntakken, Zwarte Meer, De Wieden en Uiterwaarden Zwarte Water 
en Vecht. Het resultaat van de berekeningen liggen op 0,00 mol/ha/jr. Dit 
betekent een lagere depositiebijdrage dan 0,0049 mol/ha/jr. 
 
Met betrekking tot kwetsbare soorten is door Aardwarmtecluster aangegeven dat 
ten tijde van de uitvoering van de booractiviteiten rekening zal worden gehouden 
met de aanwezigheid van mogelijke broedvogels en andere beschermde 
diersoorten.  
 
Het plangebied is gelegen in een gebied met beperkt kwetsbare objecten. Diverse 
aardlagen moeten aangeboord worden om op de gewenste diepte van minimaal 
1850 meter te komen. Er is daarom bij de mededeling een QRA gevoerd waarbij 
de aanname is gedaan dat er een niet verwaarloosbare kans is dat er aardgas 
onder hoge druk wordt aangetroffen.   
 
Uit de mededeling blijkt dat in de omgeving van het plangebied geen vergelijkbare 
projecten aanwezig zijn die aanleiding kunnen geven tot cumulatie van effecten. 
 
III Kenmerken van potentiële effect 
De in de mededeling genoemde potentiele effecten betreffen effecten op: lucht, 
ecologie, bodem, cultuurhistorie, geluid, licht, externe veiligheid, bodembeweging 
en verkeersaantrekkende werking. 
 
Gezien de activiteiten zijn potentiële effecten mogelijk op het gebied van: 
emissies naar de lucht, geur en stof, emissies naar de bodem of oppervlaktewater, 
geluid en trillingen, licht, afvalstoffen, veiligheid, archeologie, bodembeweging en 
cumulatieve effecten. 
 
Lucht 
De boorinstallatie zal onder de reguliere omstandigheden elektrisch worden 
aangedreven. Alleen de vervoersbewegingen en mogelijk het affakkelen zullen 
enige luchtuitstoot veroorzaken.   
 
Bodem of oppervlaktewater 
Uit het verkennend bodemonderzoek is gebleken dat er in de bovengrond een 
lichte verontreiniging is aan PAK. Verder zijn er in bovengrond en ondergrond zo 
ook in het grondwater geen verontreinigingen aangetroffen. Er zijn voor het boren 
geen belemmeringen. 
  
De boorwerkzaamheden worden uitgevoerd op een vloeistofkerende vloer. Tevens 
is er een opvang voor het water. Tijdens het boren wordt er gebruik gemaakt van 
boorvloeistof. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van boorvloeistof op 
waterbasis en wordt na reiniging weer hergebruikt. Indien vanwege de aard en 
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DGKE-WO / 19216927 type van een formatie gebruik moet worden gemaakt van een boorspoeling op 

oliebasis. Deze zal ook worden hergebruikt. Het opgevangen water wordt te 
samen met het hemelwater in overleg met de gemeente geloosd op het 
gemeentelijk riool en niet op het oppervlakte water om verontreiniging te 
voorkomen. Enkel hemelwater zal worden geloosd op het oppervlakte water.  
 
Bodembeweging 
Bij warmtewinning is geen sprake van uitname van volume. Het water dat 
omhoog wordt gepompt, wordt na afkoeling weer in dezelfde laag teruggebracht. 
Hiermee is te verwachten bodemdaling minimaal. Aan het aspect bodembeweging 
(bodemdaling en seismiciteit) is in de aanvraag van het winningsplan aandacht 
besteed. Voor het winningsplan is advies aan de diverse adviseurs gevraagd, die 
aangeven dat dit duidelijk werd omschreven, wel dient de seismische risicoanalyse 
worden geactualiseerd als de boorresultaten van deze derde put bekend zijn. Dit 
en overige bepalingen zullen in het winningsplan worden meegenomen.  
 
Geluid en trillingen  
De dichtstbijzijnde geluidsgevoelige gebouwen liggen binnen een afstand van 300  
meter van de boorinstallatie. Conform het gestelde in het Besluit algemene regels 
milieu mijnbouw (Barmm) is het overleggen van een akoestisch rapport 
voorafgaand aan de boringen nodig. De geluidseisen gesteld in het Barmm zijn 
opgesteld met toepassing van de best bestaande technieken (BBT). De mobiele 
installatie die zal worden ingezet voldoen aan de geldende regels. Tevens zal er 
voor het voorkomen van geluidsoverlast een geluidsbarrière in de vorm van 
gestapelde containers worden geplaatst.  
 
Licht 
Er wordt 7 dagen 24 uur gewerkt 24 voor ongeveer een periode van 2 maanden.  
Het terrein is voorzien van buitenverlichting voor zover die noodzakelijk is voor 
het verrichten van werkzaamheden en het voorkomen van gevaar.  
• De hoogte van de installatie van de buitenverlichting en het gebruik ervan gaat 
niet verder dan noodzakelijk is voor het verrichten van de nodige werkzaamheden 
of het handhaven van de veiligheid.  
• De verlichting is zodanig opgesteld en ingericht en de lampen zijn zodanig 
afgeschermd dat hinderlijke lichtstraling voor de omgeving en het milieu en 
directe instraling in woningen wordt voorkomen.  
 
Afvalstoffen 
Er wordt zoveel mogelijk te plaatse hergebruikt, zoals de boorvloeistof. De overige 
afvalstoffen die vrijkomen en niet ter plaatse kunnen worden hergebruikt worden 
naar soort gescheiden.  
De afvalstoffen die vrijkomen zullen apart worden ingezameld. En kunnen worden 
gescheiden naar: oud ijzer, papier, hout, rest, gevaarlijke afvalstoffen. De 
afvalstoffen worden afgevoerd naar een erkend verwerker. 
 
Externe veiligheid 
Er moeten diverse aardlagen worden aangeboord om op de gewenste diepte van 
2.500 meter te komen. Van deze aardlagen is niet op voorhand met 100% 
zekerheid uit te sluiten dat er zich geen aardgas onder hoge druk bevindt wordt 
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DGKE-WO / 19216927 uitgegaan van de mogelijkheid van aanwezigheid van aardgas. Er is daarom bij 

de mededeling een QRA uitgevoerd waarbij de aanname is gedaan: er is een niet 
verwaarloosbare kans dat aardgas onder hoge druk wordt aangetroffen. 
 
Uit de QRA-berekening blijkt dat er geen kwetsbare objecten1 aanwezig zijn 
binnen de plaatsgebonden contour van 10-6/jaar. 
 
Natuur 
De planlocatie ligt in agrarisch gebied en bestaat uit grasland. Er is een quick-scan 
uitgevoerd om te beoordelen of de boring potentiele invloed heeft op de daar 
aanwezige flora en fauna. De conclusie geeft aan dat er geen beschermde soorten 
zijn aangetroffen.  In het rapport worden tevens aanbevelingen gedaan om de 
kans op aantasting nog verder te reduceren. Hier zal tijdens de werkzaamheden 
zoveel als mogelijk rekening mee worden gehouden. 
 
Archeologie 
Voorafgaand aan de werkzaamheden is, vanwege de voorgenomen 
boorwerkzaamheden, vastgesteld of sprake is van archeologische verwachtingen. 
Op basis van de Archeologische waarden- en verwachtingskaart van de gemeente 
Kampen (RAAP-rapport 1969) en de Cultuurhistorische waardenkaart van de 
Provincie Overijssel wordt geconcludeerd dat er sprake is van een lage 
archeologische verwachting. Een archeologisch onderzoek is niet noodzakelijk.  
 
Cumulatie 
Er zijn op dit moment geen activiteiten bekend waardoor cumulatie van effecten 
door de booractiviteiten in de omgeving zijn te verwachten. Er zijn geen negatieve 
significante effecten te verwachten door cumulatie.   
 
Milieueffecten 
Tot slot is van belang dat vanaf deze locatie al eerder boringen zijn uitgevoerd. De 
effecten die optreden tijdens de boring zijn van tijdelijke aard, in het Besluit 
algemene regels milieu mijnbouw, de omgevingsvergunning  en de 
winningsvergunning worden hier regels aan gesteld. Deze regels hebben 
aangetoond effectief te zijn in het beperken van de effecten van een boring, zowel 
in algemene zin als op deze locatie specifiek naar aanleiding van de eerder 
uitgevoerde boringen. 
 
Door de tijdelijke aard en de voorgenomen maatregelen is cumulatie van de 
milieueffecten niet te verwachten. 
 
Conclusie: 
Op basis van de verstrekte informatie blijkt dat de voorgenomen activiteit geen 
significante nadelige gevolgen voor het milieu zal hebben en dat nadere afweging 
door het opstellen van een milieueffectrapportage niet noodzakelijk is. Cumulatie 
van milieueffecten door activiteiten in de omgeving is niet te verwachten.  
 

 
1 Kwetsbare objecten (Bevi art1): woningen, ziekenhuizen, scholen, gebouwen voor 
dagopvang, e.d.  
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DGKE-WO / 19216927 5. Besluit 

Gelet op het voorgaande en de door Aardwarmtecluster ingediende mededeling 
besluit ik dat voor de voorgenomen activiteit ( het boren van een put aangeduid 
als KKP-GT-03) geen milieueffectrapportage behoeft te worden opgesteld 
 
De minister van Economische Zaken en Klimaat, 
namens deze: 
 
 
 
mr. J.L. Rosch 
MT-lid Directie Warmte en Ondergrond 




