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BESLUIT van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holtand
Ondenwero van de veraunningaanvraao
Op 2 april 2010 heeft Nuon Warmte, Westervoortsedijk 73 te Amhem, een vergunning aangevraagd in het kader van de Watenwet. De vergunning is aangevraagd voor het onttrekken en
retoumeren van grondwater ten behoeve van een koude-/warmteopslag voor woningbouwproject
Weideveld-Noord, gelegen ten oosten van de Broekveldselaan en tussen bedrijventen^ein Groote
Wetering en het spoor te Bodegraven. De percelen waarop de koude-/warmteopslag zich zal
bevinden, zijn kadastraal bekend gemeente Bodegraven, sectie H, nummers 462 en 463.
De vergunning wordt aangevraagd voor een onttrekking en retoumering in het gecombineerde
tweede/derde watervoerende pakket. Het maximale onttrekkings- en retoumeringsdebiet bedraagt 110 m^ grondwater per uur, 2.640 m^ per ehnaal en 81.840 m^ per maand. Per jaar zal in
totaal maximaal 1.110.000 m^ grondwater worden onttrokken en geretoumeerd. De onttrekking
en retoumering hebben een permanent karakter.

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1

Onderhavige vergunningaanvraag is door Nuon Warmte tegelijkertijd nnet één soortgelijke vergunningaanvraag in het kader van de Waterwet ingediend. Het betreft hier een nieuw energieopslagsysteem voor het ten zuiden gelegen woningbouwproject Weideveld-Zuid te Bodegraven.
Gezien de ligging van de grondwateronttrekkingen en -retoumeringen ten opzichte van elkaar, is
sprake van overiappende geohydrologische invloedsgebieden.

2596 AW Den Haag

De twee aanvragen worden beide onderbouwd met hetzelfde geohydrologisch rapport (EnergieTram 9 en tius 65
stoppen bi] tiet
provinciehujs. Vanaf
station Den Haag CS is

opslag Weideveld-Noord en Weideveld-Zuid te Bodegraven, Effectenstudie grondwatersystemen,
IF Technology, kenmerit 21.625/55286/PW. 1 april 2010), waarin de geohydrologische effecten
zowel per systeem als in onderiinge samenhang worden treschouwd. Gezien het feit dat voor

het tien minuten lopen.

beide systemen één rapport is opgesteld, gaan wij en/an uit dat de systemen zoveel mogelijk op

De parkeerruimte voor

elkaar zijn afgesteld en onderiinge negatieve effecten zijn geminimaliseerd.

auto's is beperkt.
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ISO-9001-gecertificeerd

MD

PZH-2010-196868920 dd. 26-08-2010

Ons kenmerk
PZH-2010-196868920

'"2'^"j"j^ HOLLAND

Procedure
Voor de behandeling van de aanvraag zijn Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) en Afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer (Wm) van toepassing. Op 28 juni 2010 is het
ontwerp van het besluit ter inzage gelegd. Gedurende zes weken vanaf deze dag heeft eenieder
de op de aanvraag betrekking hebbende stukken kunnen inzien. Gedurende deze periode heeft
eenieder de gelegenheid gehad daartegen bij ons schriftelijke dan wel mondelinge zienswijzen
naar voren te brengen.
Bij deze procedure hebben wij betrokken:
Burgemeester en Wethouders van Bodegraven;
Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland.
Zienswijzen
Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen de ontwerpbeschikking.
Aanvulinq aanvraag
Op 1 juni 2010 hebben wij van IF Technology, namens Nuon Warmte, per e-mail een aanvulling
op de aanvraag ontvangen. In de aanvulling is aangegeven dat de locatie van de koude en
warme bron dient te worden omgewisseld ten opzichte van de aanvraag. Deze omwisseling heeft,
behalve dat de warme en koude bel omwisselen, geen gevolgen voor de effecten op de omgeving. De wisseling van bron is meegenomen bij de verdere behandeling van de aanvraag.
Beschrijving van het project
Algemeen
Voor de klimaatbeheersing van woningbouwproject Weideveld-Noonj, gelegen ten oosten van de
Broekveldselaan en tussen bedrijventen-ein Groote Wetering en het spoor, te Bodegraven, zal
gebnjik worden gemaakt van een koude-Zwarmteopslagsysteem.
Het principe van de koude-Zwarmteopslag is dat in de winter (koude perioden) de bebouwing
wordt verwarmd met in de warme perioden opgeslagen warmte. Gedurende de winter wordt via
de warme bron grondwater onttrokken voor de verwarming. Hierbij staat het grondwater via een
wanntewisselaar warmte af aan de bebouwing. Het afgekoelde grondwater wordt geretoumeerd
via de koude bron. Gedurende de zomer (warme perioden) wordt dan via de koude bron grondwater onttrokken. Dit grondwater wordt gebruikt om de bebouwing te koelen, waardoor het grondwater wordt opgewarmd. Het opgewannde grondwater wordt dan vervolgens geretoumeerd via
de warme bron. De warmteoverdracht tussen het grondwatersysteem en het klimaatsysteem in
de t>ebouwing vindt plaats door middel van een warmtewisselaar. Het koude-Avarmteopslagsysteem zal zodanig worden ingeregeld dat het op Jaarbasis energieneutraal is.
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Voor de locatie van de koude-Zwarmteopslag van woningbouwproject Weideveld-Noord, gelegen
ten oosten van de Broekveldselaan en tussen t»edrijventerrein Groote Wetering en het spoor, te
Bodegraven, wordt venwezen naar bijlage 1 van deze beschikking.
Het koude-Zwarmteopslagsysteem maakt gebruik van het grondwater uit het gecombineerde
tweede/derde waten/oerende pakket. Het systeem zal ondergronds bestaan uit één koude bron
en één warme bron in het gecombineerde tweedeZderde watervoerende pakket met de filters
tussen circa NAP -61 m en NAP -261 m. De bronnen hebben een effectieve filteriengte van circa
40 m. De afstand tussen de koude en warme bron bedraagt circa 300 m. De wanne en koude
bron zijn verbonden door transportleidingen. Voor de locatie van de bronnen wordt venwezen
naar bijlage 2 van deze beschikking.
Het grondwatercircuit (pompput, transportleidingen en retourput) wordt luchtdicht en onder een
overdmk ten opzichte van de atmosfeer gehouden. Hierdoor komt het grondwater niet in contact
met de lucht of met het oppervlaktewater.
De toepassing van het koude-Zwarmteopslagsysteem levert een besparing op van het aardgasverbruik ten opzichte van een conventioneel systeem. Tevens wordt de uitstoot van CO2 en NO^
beperkt. Gemiddeld wordt per jaar 2.361 MWh in de tiodem opgeslagen. De gemiddelde hoeveelheid ontladen energie in de winter bedraagt 2.361 MWh. In een gemiddeld jaar bedraagt de besparing in primair aardgasverbruik circa 228.000 m^ aardgasequivalenten. De reductie van uitstoot van koolstofdioxide (CO2) en stikstofoxiden {NO^ bedraagt op jaarbasis respectievelijk
350 ton en 740 kg.
Bodemopbouw en geohydrologie
Het maaiveld ter plaatse van de locatie ligt op circa NAP -1,1 m. Met ttehulp van de Grondwaterkaart van Nederiand, Regis, boortïeschrijvingen van boringen uit het archief van TNO Bouw en
Ondergrond via DINOLoket en gegevens van gerealiseerde energieopslagsystemen in de omgeving is de bodemopbouw ter plaatse t)eschreven. In tabel 1 is een geohydrologische schematisatie van de bodemopbouw weergegeven. In deze tabel zijn ook het dooriaatvermogen (kD in
m^/d) van de waten/oerende lagen en de hydraulische weerstand tegen verticale stroming (c in
dagen) van de scheidende lagen opgenomen.
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Tabel 1 Geohydrologische schematisatie
Diepte (circa, m

Lithologie

Geohydrologie

Bodem parameter

Klei, veen, teem, zeer fijn

Deklaag

kD= lOOmVdag

Lo.v. NAP)
-1,1M0t-11

tot matig fijn zand
-11 tot -35
-35 tot -61

c = 800 dagen

Fijn tot zeer grof zand

Eerste watervoerende pakket

kD = 560 m^/dag

Leem, klei. fijn tot matig

Eerste sctieidende laag

c = 2.300 dagen

k D = 1.800 m^/dag

grof zand
-61 tot-125

Matig fijn tot uiterst grof

Gecombineerd tweede/derde

zand met kleilagen

watervoerende pakket

-125 tot-156

Klei en matig grof zand

Lokale scheidende laag

c = 1,500 dagen

-156 tot-261

Zeer fijn tot matig grof

Gecombineerd tweede/derde

kD = 600 m^/dag

zand met kleilagen

watervoerende pakket

Kteilagencomptex

Tweede scheidende laag. hier

>-261

c = - dagen

beschouwd als tiydrologische
basis
Het maaiveld bevindt zich op circa -1,1 m ten opzichte van NAP.
Met behulp van Regis en gegevens uit peilbuizen in de omgeving zijn de freatische grondwaterstand en stijghoogten in de verschillende watervoerende pakketten (gemiddelde, gemiddeld
laagste en gemiddeld hoogste waarden) bepaald. Tevens is de grondwaterstromingsrichting en
-snelheid in de watervoerende pakketten berekendZbepaald. De gegevens over de freatische
grondwaterstand en de stijghoogten in de watervoerende pakketten zijn opgenomen in tabel 2.

Tabel 2 Gegevens freatische grondwaterstand en stijghoogten watervoerende pakketten
GLG/GLS '

Gemiddelde grondwater- GHG/GHS **

(m t o . v . NAP) stand/s tijg hoogte

Stromingsrichting en

{m t o . v . NAP) -snelheid (m per jaar)

(m t.o.v. NAP)
Deklaag

-2,5

-2,2 è -2,3

-2,0

Niet bekend

Eerste water-

Niet bekend

-2,85

Niet bekend

Niet bekend

-3,5

-3.25

-3,0

NW, 5

voerende pakket
Gecombineerd
tweede/derde
watervoerende
pakket
Gemiddeld Laagste Grondwaterstand/Stijghoogte: gemkldelde van de drie laagste gemeten waarden
per jaar, over een periode van ten minste acht jaar.
"

Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand/Stijghoogte: gemiddelde van de drie hoogste gemeten waarden
per jaar. over een periode van ten minste acht jaar.
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