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 Inleiding 

 ALGEMEEN 

Aardwarmtecluster 1 KKP B.V. is voornemens in de zomer van 2020 een boring (KKP-GT-03) 

voor een aanvullende productieput te verrichten ten behoeve van het winnen van 

aardwarmte vanaf de locatie nabij de Hartogsweg 6 te IJsselmuiden (kadastraal bekend als 

IJsselmuiden, sectie I, perceelnummer 1884, 1509 en 2359 (allen gedeeltelijk)). De 

werkzaamheden zullen circa twee maanden in beslag nemen. Afbeelding 1. (rood kader) geeft 

de projectlocatie inclusief bestaande locatie (boorvloer en waterbassins) weer. Ten oosten van 

het rode kader bevindt zich de bestaande, operationele geothermie installatie van 

Aardwarmtecluster 1 KKP B.V. 

 
Afbeelding 1.: Luchtfoto projectlocatie incl. bestaande locatie (bron: Bing maps) 

 

Omdat diepboringen zijn opgenomen in onderdeel D (categorie 17.2) van het Besluit 

milieueffectrapportage dient te worden bepaald of er ten gevolge van de voorgenomen 

activiteit sprake kan zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Als belangrijke 

nadelige gevolgen voor het milieu niet aan de orde zijn, is milieueffectrapportage (m.e.r., de 

procedure) niet nodig en hoeft er geen MER (milieueffectrapport, het document) te worden 

opgesteld. De boringen worden opgenomen in de omgevingsvergunning, een MER-

beoordelingsbesluit dient echter wel eerst te  worden genomen. De onderhavige 

aanmeldingsnotitie ten behoeve van de m.e.r.-beoordeling gaat in op de mogelijke negatieve 

gevolgen voor het milieu van de diepboring. Met deze informatie zal het bevoegd gezag 

bepalen of er hiervoor al dan niet een MER dient te worden opgesteld. 

 

Indien de boring voor de nieuwe productieput succesvol blijkt, zal ook de winning plaatsvinden 

op deze locatie.  
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 OPBOUW 

Het bevoegd gezag houdt bij zijn beslissing rekening met de in bijlage III bij de EU-richtlijn 

milieueffectbeoordeling aangegeven criteria: 
 

1. Kenmerken van de projecten 
De kenmerken van de projecten moeten in aanmerking worden genomen, en met name: 

 
a) de omvang en het ontwerp van het gehele project; 
 
b) de cumulatie met andere bestaande en/of goedgekeurde projecten; 
 
c) het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, met name land, bodem water en 
biodiversiteit; 
 
d) de productie van afvalstoffen; 
 
e) verontreiniging en hinder; 
 
f) het risico van zware ongevallen en/of rampen die relevant zijn voor het project in 
kwestie, waaronder rampen die worden veroorzaakt door klimaatverandering, in 
overeenstemming met wetenschappelijke kennis; 
 
g) de risico's voor de menselijke gezondheid (bijvoorbeeld als gevolg van 
waterverontreiniging of luchtvervuiling). 

 
2. Locatie van de projecten 
De kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop de projecten van invloed kunnen zijn, 
moet in aanmerking worden genomen, en met name: 

 
a) het bestaande en goedgekeurde landgebruik; 

 
b) de relatieve rijkdom aan en beschikbaarheid, kwaliteit en regeneratievermogen van 
natuurlijke hulpbronnen (met inbegrip van bodem, land, water en biodiversiteit) in het 
gebied en de ondergrond ervan; 
 
c) het opnamevermogen van het natuurlijke milieu, met in het bijzonder aandacht 
voor de volgende typen gebieden: 

i. wetlands, oeverformaties, riviermondingen; 
ii. kustgebieden en het mariene milieu; 
iii. berg- en bosgebieden; 
iv. natuurreservaten en -parken 
v. gebieden die in de nationale wetgeving zijn aangeduid of door die wetgeving 
worden beschermd; Natura 2000-gebieden die door de lidstaten zijn aangewezen 
krachtens Richtlijn 92/43/EEG en Richtlijn 2009/147/EG; 
vi. gebieden waar de milieukwaliteitsnormen, in de wetgeving van de Unie 
vastgesteld en relevant voor het project, al niet worden nagekomen of worden 
beschouwd als niet nagekomen; 
vii. gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid 
viii. landschappen en plaatsen van historisch, cultureel of archeologisch belang. 
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3. Soort en kenmerken van het potentiële effect 
De waarschijnlijk aanzienlijke milieueffecten van projecten moeten, in samenhang met de 
onder 
punten 1 en 2 van deze bijlage hierboven uiteengezette criteria, in aanmerking worden 
genomen, 
met aandacht voor het effect van het project op de in artikel 3, lid 1, uiteengezette factoren, 
met 
inachtneming van: 

 
a) de orde van grootte en het ruimtelijk bereik van de effecten (bijvoorbeeld 
geografisch gebied en omvang van de bevolking die getroffen kan worden); 
 
b) de aard van het effect; 
 
c) het grensoverschrijdend karakter van het effect; 
 
d) de intensiteit en de complexiteit van het effect; 
 
e) de waarschijnlijkheid van het effect; 
 
f) de verwachte aanvang, de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect; 

 
g) de cumulatie van effecten met de effecten van andere bestaande en/of 
goedgekeurde projecten; 
 
h) de mogelijkheid om de effecten doeltreffend te verminderen. 

 
In dit rapport is in hoofdlijnen de structuur aangehouden van deze EU-richtlijn.  
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 Kenmerken van de projecten 

 OMVANG EN HET ONTWERP VAN HET GEHELE PROJECT 

 

Het perceel waarbinnen de nieuwe bron zal worden gerealiseerd (boorlocatie met alle 

bijkomende voorzieningen) heeft een oppervlakte van ca. 6.600 m². Het conceptontwerp van 

de boorlocatie is bijgevoegd in bijlage 1. Met behulp van een boortoren wordt een extra put 

geboord tot een diepte van 1850-2000 meter (maximale verticale diepte) onder maaiveld tot 

de bodem van de Slochteren laag. Afgezien van de (tijdelijke) boortoren zullen tijdelijk 

ondersteunende voorzieningen en installaties geplaatst worden in de vorm van bijvoorbeeld 

kantoren, pompen, opslagcontainers, zeven en slaapvertrekken. De exacte indeling van het 

boorterrein is nog niet bekend, maar zal worden aangevraagd in de omgevingsvergunning. 

 CUMULATIE MET ANDERE BESTAANDE EN/OF GOEDGEKEURDE PROJECTEN 

 

Deze MER notitie heeft betrekking op het uitvoeren van de diepboring. Als het gaat om 

cumulatie dient gekeken te worden naar andere projecten in de omgeving die zich in de 

boorfase bevinden. 

 

Naar verwachting zal er geen sprake zijn van vergelijkbare projecten die zich in de boorfase en 

in de directe omgeving bevinden. 

 GEBRUIK VAN NATUURLIJKE HULPBRONNEN 

 

Tijdens het boorproces wordt gebruik gemaakt van elektra voor het voeden van de boortoren 

en alle overige voorzieningen. Er is geen sprake van direct gebruik van natuurlijke 

hulpbronnen en van lokale uitstoot ten gevolge hiervan. Wel is er sprake van uitstoot ten 

gevolge van voertuigbewegingen (diesel) van en naar de locatie. De boorspoeling (ook wel 

boorvloeistof genoemd) zal worden aangeleverd en indien nodig verdund, daarvoor wordt 

gebruik gemaakt van natuurlijke hulpbronnen in de vorm van leiding- en/of osmosewater. De 

hoeveelheden zijn echter sterk afhankelijk van het verloop van het boorproces en de feitelijke 

samenstelling van de lagen die doorboord worden. Deze vloeistof wordt aangemaakt om de 

boorkop te koelen, het boorgruis naar de oppervlakte te brengen en tegendruk te geven op 

het doorboorde materiaal. Een (klein) deel van de boorspoeling gaat in het proces verloren en 

de rest zal uiteindelijk worden afgevoerd naar een erkend verwerker. Gedurende het 

boorproces wordt de boorvloeistof zo veel mogelijk hergebruikt door het boorgruis uit de 

oplossing te zeven/centrifugeren. 

 

De mogelijke effecten van de werkzaamheden op de flora en fauna op en rondom de 

boorlocatie zijn geïnventariseerd door middel van een ecologische quickscan. De conclusie uit 

dit rapport (zie bijlage 2) is dat binnen het plangebied en/of de directe omgeving daarvan geen 

beschermde diersoorten van de Wet natuurbescherming voorkomen. Het plangebied heeft 

aannemelijk geen essentiële betekenis voor soorten die behoren tot het beschermingsregime 

habitatrichtlijnsoorten, vogelrichtlijnsoorten of overige soorten. Vleermuizen maken mogelijk 

gebruik van de planlocatie tijdens het foerageren en migreren. De locatie en omgeving ervan 

worden incidenteel betreden door algemene amfibieën en zoogdieren. Op de planlocatie zijn 
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geschikte nestlocaties voor algemene broedvogels aanwezig. De planlocatie maakt geen 

onderdeel uit van een Natura 2000-gebied, Wetland, Nationaal Park of Natuurnetwerk 

Nederland. Gelet op de aard van de werkzaamheden en de afstand tot het Natura 2000-

gebied ‘De Rijntakken’ (2,5 kilometer) en is van externe werking geen sprake. 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. 

 PRODUCTIE VAN AFVALSTOFFEN 

 

Alle tijdens de werkzaamheden vrijkomende afvalstoffen (zoals huishoudelijk afval en cuttings) 
worden gescheiden ingezameld en afgevoerd naar een daartoe bevoegde verwerker. 
Boorvloeistof wordt waar mogelijk hergebruikt en indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, wordt 
ook dit afgevoerd naar een erkend verwerker. Afvalstoffenregistratie vindt plaats door het 
boorbedrijf met controle door SodM. 
 
Hemelwater wordt tijdens de werkzaamheden samen met het overige afvalwater, in overleg 
met de gemeente, gedoseerd naar het riool afgevoerd. Nadat de inrichting in bedrijf is gesteld, 
zal het schone hemelwater naar het oppervlaktewater worden afgevoerd. 

 VERONTREINIGING EN HINDER 

 

Het uitvoeren van de diepboring is voor wat betreft hinder en verontreiniging onder te 
verdelen in twee hoofdfasen, namelijk het op- en afbouwen van de boortoren en het 
uitvoeren van de boring zelf. 
 
Tijdens het opbouwen van de toren is eventuele hinder met name gekoppeld aan de 
voertuigbewegingen. Voor het opbouwen (en later het afbouwen) van de toren zal er sprake 
zijn van 80 vrachtwagens verdeeld over een periode van ongeveer 9 dagen. De bewegingen 
vinden in hoofdzaak gedurende de dag- en avondperiode plaats. Dit valt samen met de vele 
transportbewegingen in het gebied en de doorgaande weg naar nabijgelegen bestemmingen. 
Vanaf een aangrenzend glastuinbouwbedrijf dat gebruik maakt van dezelfde toegangsweg 
vinden bovendien al transportbewegingen plaats. 
 

Tijdens het boren zelf is sprake van minder voertuigbewegingen, tot een maximum van 4 per 

dag. Ook hier worden de transporten zo veel mogelijk gedurende de dag- en avondperiode 

gepland. 

 

Alle werkzaamheden vinden plaats boven een vloeistofkerende vloer, waardoor 

verontreinigingen naar oppervlaktewater en/of bodem worden voorkomen. Buiten de uitstoot 

van voertuigen is er bovendien geen sprake van enige uitstoot naar de lucht tijdens het boren. 

Bij het testen van de geboorde bron, wordt gedurende 1 à 2 dagen eventueel vrijkomend gas 

(vergelijkbaar met aardgas) afgefakkeld. 

 

Er zal daarnaast sprake zijn van enige lichtuitstoot. Vanuit veiligheidsoverwegingen is het 

noodzakelijk dat de boorlocatie 24 uur per dag goed verlicht is. Bij het richten van de 

verlichting wordt uitstraling naar het omliggende gebied zoveel mogelijk beperkt. De locatie 

wordt echter voor een deel begrensd door een glastuinbouwbedrijf van één van de 

participanten waardoor lichtuitstoot naar woningen zeer beperkt zal zijn. 
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Ervaringen binnen andere, vergelijkbare geothermieprojecten leren dat geluidoverlast tijdens 

het boren, na het eventueel nemen van voldoende maatregelen, beperkt zal zijn. In de 

geluidnotitie (bijlage 6) zijn de diverse bronnen in kaart gebracht en doorgerekend richting de 

omliggende woningen. Op basis van deze uitgangspunten kan worden voldaan aan de normen 

zonder afschermende maatregelen. Mocht toch sprake zijn van overschrijdingen zal een 

geluidwand worden geplaatst, opgebouwd uit zeecontainers. 

 RISICO VAN ZWARE ONGEVALLEN EN/OF RAMPEN DIE RELEVANT ZIJN VOOR HET PROJECT  
 

Bij elk aardwarmteproject dat in uitvoering gaat, wordt op basis van geologische gegevens een 

zogenaamde kwantitatieve risico analyse (QRA) opgesteld. Dit betreft een analyse van de 

risico’s die spelen bij het boren naar grote diepte resulterend in een 10-6/jaar risicocontour. 

 

Conclusie: 
Uit de QRA (zie bijlage 4) blijkt dat de 10-6

 contour zich geheel binnen de boorlocatie bevindt. 
Er zijn geen (beperkt) kwetsbaar objecten (Besluit externe veiligheid inrichtingen, artikel 1) 
aanwezig. 
 
Binnen het invloedsgebied van de boring zijn geen woningen of andere kwetsbare objecten 
aanwezig. Zowel aan de eisen omtrent groepsrisico als het plaatsgevonden risico wordt 
voldaan. Hiermee wordt voldaan aan de wetgeving met betrekking tot extern risico. geen 
(beperkt) kwetsbare objecten bevinden. 
 

De ligging van de locatie maakt het daarnaast niet waarschijnlijk dat externe rampen 

(aardbevingen, overstromingen) van invloed kunnen zijn op de voortgang en de veiligheid van 

het project. 

 RISICO'S VOOR DE MENSELIJKE GEZONDHEID 

 

Er is geen sprake van specifieke risico's van de boring voor de menselijke gezondheid 

veroorzaakt 

door bijvoorbeeld waterverontreiniging of luchtvervuiling. De asfaltvloer is vloeistofdicht, 

zodat afvalwater niet in het oppervlaktewater kan terecht komen. De boorinstallatie zal onder 

reguliere omstandigheden elektrisch worden aangedreven, zodat luchtvervuiling tot een 

minimum wordt beperkt.  
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 Locatie van de projecten 

 BESTAANDE EN GOEDGEKEURD LANDGEBRUIK 

 
De boorlocatie ligt in de gemeente Kampen, Provincie Overijssel, in het glastuinbouwgebied 
Koekoekspolder. In het bestemmingsplan ‘Glastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014’, 
vastgesteld op 4 november 2015 met identificatie NL.IMRO.0166.00991062-GU02, staat 
aangegeven dat het beoogde perceel bestemd is voor agrarische glastuinbouw.  
 

 
Afbeelding 2.: Schermafdruk bestemmingsplankaart boorlocatie (bron: ruimtelijke plannen.nl) 

 
Uit Hoofdstuk 2 Bestemmingsplanregels, artikel 3.3.1 blijkt dat aardwarmte-energiebedrijven 
voor de levering van energie aan glastuinbouwbedrijven uit aardwarmte is opgenomen in de 
bestemmingsomschrijving.  
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 NATUURLIJKE HULPBRONNEN 

 
Natuurlijke hulpbronnen die binnen het project gebruikt worden (water en bodem) zijn 
vernieuwbaar. De relatieve rijkdom aan en de kwaliteit en het regeneratievermogen van de 
natuurlijke hulpbronnen zijn van dit project vergelijkbaar met de omgeving (Agrarisch 
Glastuinbouw). 

 HET OPNAMEVERMOGEN VAN HET NATUURLIJKE MILIEU 

 
De boorlocatie bevindt zich in relatief dunbevolkt agrarisch (glastuinbouw)gebied. De 

projectlocatie (rode cirkel) valt niet samen met het natuurnetwerk (voorheen de ecologische 

hoofdstructuur) zoals uit onderstaande kaarten blijkt. Het (op ca. 2,5 km) dichtst bijgelegen 

Natura 2000 gebied betreft de Rijntakken (ten zuid-westen). 

 

 
Afbeelding 3.: Schermafdruk kaart Natuurnetwerk Overijssel (bron: www.overijssel.nl) 
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Voortoets stikstofdepositie 
 
Een onderdeel van de MER aanmeldingsnotitie en van de onderbouwing bij de 

omgevingsvergunning is het aspect stikstof. Het project is grofweg in 2 fases te verdelen, 

namelijk de boorfase en de exploitatiefase. Tijdens de boorfase wordt met behulp van een 

boortoren een nieuwe bron geboord. Dit is de fase waarvoor een MER beoordeling verplicht 

is. In de exploitatiefase wordt warmte gewonnen uit het water dat vanuit de diepe 

ondergrond naar boven wordt gepompt. Hierbij zal grotendeels gebruik gemaakt worden van 

de bestaande installaties. 

 

Normaliter wordt bij een aanmeldingsnotitie de uitstoot door middel van de AERIUS calculator 

doorgerekend. Na de uitspraak van de Raad van State kan deze methodiek echter niet meer 

gebruikt worden en zijn alle activiteiten in principe vergunningsplichtig bij enig effect op een 

Natura2000 gebied. Op 27 juni 2019 heeft de Minister van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit (drs. Schouten) vervolgens een brief verzonden aan de Tweede Kamer met 

daarin een weergave van de stand van zaken ten aanzien van het Programma Aanpak Stikstof 

(PAS).  Hierin staat tevens aangegeven dat er mogelijkheden zijn om voor een project, 

bijvoorbeeld door salderen, aan te tonen dat een stikstofeffect wordt voorkomen (geen 

negatief effect). 

 

Voor de uitbreiding van het project Koekoekspolder is daartoe een berekening gemaakt (zie 

bijlage) waarin de toenames in stikstofemissie worden afgewogen tegen de afnames als gevolg 

van het project. De berekening is gesplitst in de twee fases van het project. 

 

In de boorfase is er in hoofdzaak sprake van uitstoot vanwege voertuigbewegingen en een 

mogelijk gebruik van een noodaggregaat. Vóór de ontwikkeling van de mijnbouwlocatie was er 

sprake van een glastuinbouwbedrijf waar uitstoot plaats vond vanuit een stookinstallatie (de 

referentiesituatie). De vermeden uitstoot vanuit de betreffende gasgestookte ketelinstallatie 

dient als compensatie in de boorfase. De balans valt positief uit, wat betekent dat de totale 

stikstofuitstoot ten gevolge van het uitvoeren van deze fase afneemt. 

 

In de productiefase wordt circa 20 MW aan warmte uit de ondergrond gewonnen en 

gedistribueerd naar de nabijgelegen glastuinbouwbedrijven. Op deze bedrijven wordt deze 

warmte ingezet ter vervanging van warmte die door middel van stookinstallaties (meestal 

wkk’s)  wordt opgewekt. Bij de productie van aardwarmte komt een geringe hoeveelheid 

geogas mee naar boven. Dit gas wordt nuttig gebruikt in de stookinstallatie(s) die binnen het 

mijnbouwwerk zal worden geplaatst (wkk). Hierbij is sprake van stikstofuitstoot in combinatie 

met de uitstoot van enkele voertuigen per dag. 

De warmteontvangende bedrijven zullen echter veel minder aardgas gaan gebruiken voor de 

verwarming van hun bedrijven. Hierdoor neemt de stikstofuitstoot sterk af. Ook hier is sprake 

van een positieve balans, de uitstoot neemt af. 

 

Effecten ammoniak ten opzichte van stikstof 

Het depositiegedrag van ammoniak (NH3) ten opzichte van stikstofoxiden (NOx) is verschillend.  
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Er is met name verschil in de depositiesnelheid waardoor NH3 een (veel) groter effect heeft op 

relatief nabijgelegen natuurgebieden. In de balansberekening wordt hier rekening mee 

gehouden.  

 

Conclusie 

In beide fases is er sprake van een afname van stikstofemissie (NH3 & NOx) waardoor er door 

het uitvoeren van het project geen negatief stikstofeffect zal optreden in de omliggende 

natuurgebieden. Hiermee is aannemelijk gemaakt dat er bij deze activiteiten geen sprake is 

van belangrijke negatieve milieugevolgen.  

 Soort en kenmerken van het potentiële effect 

 ECOLOGIE, FLORA & FAUNA 

Aard van het effect 

De werkzaamheden die worden verricht op de projectlocatie hebben potentieel invloed op de 

daar aanwezige flora en fauna. Het perceel waar de boorlocatie wordt ingericht en waar de 

nieuwe boring gesitueerd gaat worden, bestaat uit grasland. 

  

Onderzoek en het verminderen van effecten 

Zoals in 2.3 reeds aangegeven is een ecologische quickscan uitgevoerd, resulterend in een 

conclusie dat er binnen de onderzoekslocatie geen beschermde soorten als beschreven in de 

Wet Natuurbescherming zijn aangetroffen.  

 BODEM & OPPERVLAKTEWATER 

Aard van het effect 

Tijdens het uitvoeren van de boorwerkzaamheden wordt gewerkt met stoffen die niet in de 

bodem of het oppervlaktewater mogen geraken. 

 

Onderzoek en het verminderen van effecten 

Voorafgaand aan de werkzaamheden is een bodemonderzoek (bijlage 3) uitgevoerd om de 

kwaliteit van de bodem te bepalen. Enerzijds om vast te stellen of er vanuit milieuhygiënisch 

oogpunt belemmeringen zijn met betrekking tot het uitvoeren van het project, anderzijds om 

de nul-situatie voor aanvang van de werkzaamheden vast te leggen. Dit laatste maakt het 

mogelijk om achteraf vast te stellen of de werkzaamheden eventueel tot bodemvervuiling 

hebben geleid. Geconcludeerd wordt dat er in de bovengrond een licht verhoogde 

concentratie aan PAK is gecontateerd. Verder zijn in de boven- en ondergrond geen verhoogde 

gehalten gemeten. In het grondwater zijn eveneens geen verhoogde gehalten gemeten. 

Vanuit milieuhygiënisch oogpunt zijn er geen belemmeringen voor de realisatie van een 

aardwarmtebron. 

 

Om de kans op het optreden van verontreinigingen van bodem of oppervlaktewater te 

minimaliseren wordt de boorlocatie als vloeistofkerende voorziening (asfalt) aangelegd. Het 

bassin voor de opvang van formatiewater tijdens de welltest wordt uitgevoerd met een dubbel 

uitgevoerd bassinzeil. 
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 ARCHEOLOGIE 

Voorafgaand aan de werkzaamheden is, vanwege de voorgenomen boorwerkzaamheden, 

vastgesteld of sprake is van archeologische verwachtingen. 

 

Aard van het effect 

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. 
 

   
Afbeelding 4.: Schermafdruk Cultuurhistorische waardenkaart van de Provincie Overijssel 

 CULTUURHISTORIE 

Aard van het effect 

Bij ruimtelijke ingrepen dienen cultuurhistorische waarden eveneens in ogenschouw te 

worden genomen 

 

Onderzoek en het verminderen van effecten 

Binnen de huidige bestemming van het perceel is het bebouwen van de gronden reeds 

mogelijk. Cultuurhistorisch is dat bij het vaststellen van het bestemmingsplan reeds 

afgewogen. De Cultuurhistorische waardenkaart  (beleidskaart) van de Provincie Overijssel 

omschrijft het gebied als rivierenlandschap zijnde IJsseldelta. Onderstaande kaart die 

veenontginning en zeekleilandschappen weergeeft duidt de locatie aan als droogmakerij. 
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Geconcludeerd wordt dat er geen sprake is cultuurhistorische belemmeringen voor de 

uitbreiding van de bestaande aardwarmte installatie. 

 GELUID 

Aard van het effect 

De werkzaamheden zullen geluid produceren die potentieel overlast kunnen veroorzaken in 

de directe omgeving. Enerzijds het geluid dat afkomstig zal zijn van het boren zelf, maar ook 

het geluid van de voertuigen die de locatie aan zullen doen. 

 

Onderzoek en het verminderen van effecten 

In het BARMM staan grenswaarden aangegeven voor wat betreft het te produceren geluid (zie 

tabel I). 

 
 

Voor zover bekend zal gebruik gemaakt worden van de boortoren Vario-Rig van Drilltec voor 

het uitvoeren van de werkzaamheden. Om een beeld te krijgen of het überhaupt mogelijk is 

om te voldoen aan de bovenstaande normen is in een notitie een geluidberekening gemaakt 

op basis van de gegevens van de geluidproductie van de Vario Rig. Uit de geluidberekening 
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(bijlage 6) blijkt dat na het nemen van maatregelen door middel van het plaatsen van 

containers voldaan kan worden. 

 

Een groot voordeel is overigens dat de boortoren sowieso zal draaien op elektra in plaats van 

dieselgeneratoren wat de geluidbelasting aanzienlijk vermindert. 

 LICHT 
Aard van het effect 

Lichtuitstraling kan hinder veroorzaken naar de omgeving. Dit kan zowel betrekking hebben op 

omwonenden als op de rondom de locatie aanwezige fauna. Een goede verlichting is echter 

tijdens de werkzaamheden essentieel vanuit veiligheidsoogpunt. 

 

Onderzoek en het verminderen van effecten 

Nabij de projectlocatie zijn woningen van derden aanwezig die direct hinder kunnen 

ondervinden van de verlichting. Vanwege de assimilatieverlichting van de nabijgelegen 

glastuinbouwbedrijven is reeds sprake van een verhoogd achtergrond lichtemissie niveau. Om 

overlast voor de aanwezige fauna en de woningen te beperken wordt gewerkt conform de 

voorschriften die in het BARMM al zijn opgenomen in artikel 15: 

• 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. 
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 EXTERNE VEILIGHEID 

Aard van het effect 

Voorafgaand aan de uitvoering van de boringen wordt de impact ervan op de externe 

veiligheid bekeken. De werkzaamheden zelf nemen een bepaald risico met zich mee, maar er 

wordt ook gekeken naar de veiligheidsaspecten van het mogelijk aanboren van 

gasvoorkomens en eventueel aanwezige risicovolle activiteiten in de omgeving. 

 

Onderzoek en het verminderen van effecten 

Zoals in 2.6 reeds aangegeven is er een QRA opgesteld die de risico’s tijdens de uitvoering van 

de boringen in beeld brengt en berekend, resulterend in een 10-6/jaar risicocontour. De QRA 

is bijgevoegd, zie bijlage 4. Deze contour is getoetst op de aanwezigheid van kwetsbare 

objecten. De risico’s die worden beoordeeld hebben met name betrekking op de theoretische 

mogelijkheden voor aanboren van gasvoorkomens en het daardoor vrijkomen hiervan. 

 

De QRA is uitgevoerd op basis van de Handleiding Risicoberekeningen BEVI [versie 3.3], 

uitgegeven door het RIVM. Deze methode is aangevuld met het “recept voor uitvoeren van 

een QRA voor warmwaterputten” en het “Interim addendum HRB voor mijnbouw”. De 

effectmodellering en risicoberekeningen wordt uitgevoerd met behulp van het software 

pakket Safeti-NL (6.54). 

 

Tijdens het boren wordt overigens gebruik gemaakt van diverse veiligheidssystemen om ook 

bij het eventueel aanboren van deze gasvoorkomens de risico’s klein te houden. Zo wordt er 

tijdens het boren bij een tussen-sectie en bij het reservoir een BOP (Blow Out Preventer) op de 

put geplaatst om deze in geval van een calamiteit te allen tijde af te kunnen sluiten. 

 

Uit de berekeningen blijkt dat er geen (beperkt) kwetsbare objecten binnen de 10-6 contour 

aanwezig zijn. In onderstaande afbeelding is dit weergegeven. 

 

 
Afbeelding 7.: Risicocontouren 
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Daarnaast is op de Risicokaart Nederland (bron: IPO) te zien dat er op of nabij het perceel 

(rode cirkel) geen sprake is van ondergrondse buisleidingen en/of opslag van gevaarlijke 

stoffen.  

 

  
Afbeelding 8.: Uitsnede risicokaart Nederland 
 

Uit de melding bij het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) blijkt dat ter plaatse van 

de beoogde locatie waar de diepboring wordt verricht geen sprake is van de aanwezigheid van 

gevaarlijke buisleidingen en/of kabels. De locaties van de in de nabijheid gelegen kabels en 

leidingen zijn bekend en zolang de grondbewerkingen binnen deze contour plaatsvinden is de 

veiligheid gewaarborgd. 

 BODEMBEWEGING 

Aard van het effect 

Bij werkzaamheden in de (diepe) ondergrond en het daarop volgende winnen van warmte 

bestaat potentieel het risico op bodemdaling. 

 

Onderzoek en het verminderen van effecten 

Anders dan bij de winning van delfstoffen als olie en gas is er bij warmtewinning geen sprake 

van uitname van volume. Het water dat omhoog wordt gepompt, wordt na afkoeling weer in 

dezelfde laag teruggebracht. In het winningsplan is hier aandacht aan besteed, de kans op 

bodemdaling is te verwaarlozen. 

 VERKEER 

Aard van het effect 

Ten behoeve van de opbouw en afbouw van de boortoren en gedurende de werkzaamheden 

zelf zal er sprake zijn van voertuigbewegingen in de vorm van vrachtwagens en 

personenauto’s van de werknemers. Dit leidt potentieel tot overlast voor de omgeving. 
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Onderzoek en het verminderen van effecten 

Diverse ontsluitingsroutes zijn bekeken. De meest efficiënte route om vanaf de snelweg A50 

bij de projectlocatie te komen is de afslag 31 Kampen-Zuid/IJsselmuiden te nemen, de N764 

richting IJsselmuiden, de Zwolseweg, Oosterlandenweg, Veilingweg, Oudendijk naar de 

Hartogsweg nabij 4 IJsselmuiden. 

 

 
Afbeelding 9.: Route vrachtverkeer naar projectlocatie (bron: Google.nl)  

 

Deze route betreft een doorgaande route, de eventuele overlast voor omwonenden is relatief 

beperkt. De betreffende route naar IJsselmuiden wordt dagelijks door vele vrachtwagens 

gebruikt. De impact van de extra bewegingen is beperkt. 

 

Er bevindt zich geen dichte begroeiing die het zicht bij het verlaten van de boorlocatie 

belemmerd. 

 

 Eindconclusie 
 

Op grond van het voorgaande wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van belangrijke 

nadelige gevolgen voor het milieu zoals bedoeld in artikel 7.17 Wet milieubeheer en zou een 

milieueffectrapportage niet nodig zijn. Opgemerkt wordt dat deze beoordeling formeel bij het 

bevoegd gezag ligt. 


