
Antwoorden op vragen van SodM 
 
1. Vraag: Graag ontvangen wij een kopie van het Hydreco Geomec protocol dat genoemd 

wordt in 4.2.1  
 

 
  



2. Vraag 2. Hoofdstuk 4.3:  Wat vindt HAL dat de minimale casing dikte moet zijn (4.3.1)? 
• Voor globale corrosie gelde de volgende minima: 

o 10-3/4” 45.5# P110 à 6mm 
o 7” 23# K55 à 4mm 

• In het geval van lokale (put/spleet) corrosie wordt per geval bekeken of de integriteit is 
geborgd. 

 
3. Vraag 3: Er wordt genoemd dat voor het bepalen van de corrosie snelheid, de casing logs 

gerund tijdens realisatie en de casing logs gerund na 2 jaar exploitatie gebruikt worden. 
Zijn dat dan de casing logs van 2010, en toekomstige logs in 2022? Of zijn er nog 
tussentijdse casing logs beschikbaar? Wat is het geplande tijdsinterval voor het runnen 

toekomstige casing logs? 
• In 2017 zijn er casing integrity logs uitgevoerd in de HAG-GT-01 en de HAG-GT-02 putten. Een 

verslag van de status van de putten is gepresenteerd bij SodM op 12-10-2017 (zie 
onderstaande bijlage).  

•  Preventieve casing integrity logs zullen elke 2 tot 5 jaar gemeten worden. De frequentie van 
deze metingen zal afhankelijk zijn van de observaties in de voorgaande casing integrity logs. 
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4. Vraag 4: Welke maatregelen worden door HAL overwogen: 
- gezien het feit dat de putten een enkelwandige verbuizing hebben; 
- gezien het feit dat de verbuizing niet over de gehele lengte gecementeerd is, waardoor 

er diepte-intervallen bestaan waar de casing een enkele barrière vormt, en er stroming 
langs de casing mogelijk is?; 

- in het geval dat er casing integriteit issues worden geconstateerd? 

• De beide putten zullen beschermd worden door het gebruik van corrosie inhibitors.  

• De casing integriteit zal op verschillende manieren gemonitord worden: 
1. KPI metingen zoals debiet, druk en temperatuur worden continue gemonitord. 

Mocht in deze parameters een afwijking in geobserveerd worden, dan zal de 
integriteit van de putten nader onderzocht worden 

2. Elke 3 maanden zullen er watermonsters genomen worden. In deze monsters zal 
gekeken worden naar de samenstelling om corrosie te kunnen detecteren. 

3. Er zullen corrosiecoupons geïnstalleerd worden en elke 3 maanden zullen de 
corrosiecoupons geanalyseerd worden om corrosie binnen de put te kunnen 
achterhalen. 

4. Preventieve casing integrity logs zullen elke 2 tot 5 jaar gemeten worden. De 
frequentie van deze metingen zal afhankelijk zijn van de observaties in de 
voorgaande casing integrity logs. 

                                                                                                                               
5. Graag ontvangen wij een kaart met locaties/dieptes van de permanente peilbuizen, die 

genoemd worden in 4.3.4 

• De genoemde vier permanente peilbuizen worden geïnstalleerd vanuit een verplichting zoals deze 
is opgenomen in de Wabo omgevingsvergunning van de inrichting, Besluit DGKE-WO / 19260430 
als onderstaand verwoord in voorschrift B1 “ter controle van het grondwater zijn op en/of rond de 
inrichting peilbuizen geplaatst: de plaats van deze peilbuizen behoeft de goedkeuring van de 
inspecteur-generaal der mijnen. Het grondwater wordt jaarlijks bemonsterd en geanalyseerd door 
een persoon of instelling die daartoe op grond van het Besluit Bodemkwaliteit is erkend” 
 
 
HAL draagt zorg dat na de bouwactiviteiten maar voor ingebruikname van de aardwarmte 
inrichting de genoemde peilbuizen vanuit de Wabo verplichting zijn geplaatst. Daaraan 
voorafgaand zal een kaart met locaties en diepte van de permanente peilbuizen inclusief een 
verantwoording van aantal en locatie ter goedkeuring worden voorgelegd aan de IGM. In deze 



afweging spelen bodemopbouw en stroomrichting freatisch grondwater en uiteraard ook locatie 
van de injector en producer evenals beoordeling van mogelijke externe grondwater bedreigende 
factoren een afwegingsaspect. Deze verplichting vloeit voort uit de Wabo omgevingsvergunning, 
deze vergunning ziet toe op de milieuaspecten van de aardwarmtewinning. Vanuit de beoordeling 
van voorliggend winningsplan verzoeken wij u dit aspect als onderdeel van de Wabo 
omgevingsvergunning te beschouwen en buiten uw beoordeling te houden. Uiteraard kunt u zodra 
wij het peilbuismonitoringsplan vanuit de Wabo verplichting hebben overlegd aan IGM daar in dat 
kader uw mening over geven. Ter zijde nog de vermelding dat ten gevolge van de bouwactiviteiten 
grondroering plaatsvindt waardoor verstoring van reeds aangebrachte peilbuizen kan ontstaan en 
daarnaast in deze fase nog bevindingen kunnen worden opgedaan die een invloed kunnen hebben 
op het op te stellen monitoringsplan en daarmee samenhangend de locatie van de peilbuizen. 
 
Vermeldenswaardig met betrekking tot deze vraag is tevens dat in het kader van de Wabo 
omgevingsvergunning op en rond de locatie van de inrichting bodemonderzoeken zijn uitgevoerd 
met als doelstelling om de nulsituatie van de bodem en grondwaterkwaliteit ter plaatse vast te 
stellen. Het betreft drie afzonderlijke rapportages. Deze drie zogenaamde nulonderzoeken zijn in 
het kader van de Wabo omgevingsvergunningaanvraag  bijgesloten bij die aanvraag  waarover 
SodM heeft geadviseerd.  
 
Indien gewenst kunnen deze drie rapporten nogmaals worden verstrekt. 
 
 
 
 
 
 
 


