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1. Inleiding
Aardwarmtecluster 1 KKP B.V. exploiteert een geothermische installatie waarin aardwarmte wordt
gewonnen. Deze warmte wordt gebruikt door een aantal aanliggende glastuinbouwbedrijven. De
warmte wordt primair gewonnen uit geproduceerd formatiewater, en secundair door de
verbranding van gas dat mee geproduceerd wordt met het formatiewater.
Dit winningsplan is opgesteld om te voldoen aan de verplichtingen vanuit artikel 34, eerste lid, van
de Mijnbouwwet. Het winningsplan begint met een algemene beschrijving van het geothermisch
systeem van Aardwarmtecluster 1 KKP BV in hoofdstuk 2. Daarna volgt een parameterisatie van de
aquifer in hoofdstuk 3. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 een beschrijving gegeven van de
winningsinstallatie aan de productie kant van de warmtewisselaar. Daarnaast worden gegevens
verzameld over het debiet, de injectiedruk en de interferentie met andere mijnbouwactiviteiten. In
vervolg hierop wordt informatie aangeleverd over de operationele condities en het resulterende
warmteproductieprofiel. Hoofdstuk 5 is gewijd aan de eventuele consequenties van
aardwarmtewinning in termen van bodembewegingen: bodemdaling en bodemtrilling.
De definitie van een geothermisch systeem binnen dit winningsplan is:
Het geheel aan geologische en technische componenten, tezamen met de besturings- en
monitoringscomponenten, waardoor het warme productiewater en vervolgens het koude
injectiewater stroomt waarbij het geheel als een gesloten systeem acteert, teneinde
energie/warmte uit deze waterstroom te extraheren.
Dit winningsplan is een aanvulling op het winningsplan dat in februari 2013 is ingediend bij het
Ministerie van Economische zaken in het kader van de winningsvergunning. En een aanvulling op het
Winningsplan dat op 1 maart 2019 is ingediend. In uw schrijven aan de sector op 1 april 2019 heeft
de wetgever aanvullende informatie gegeven over het gewenste format van het winningsplan. Deze
versie van het winningsplan is aangepast op het format zoals u dat op 1 april 2019 verstrekt heeft.

Pagina 4 van 41

1.1 Wettelijk kader
Het winnen van delfstoffen en aardwarmte vanuit een voorkomen geschiedt ex artikel 34, eerste lid,
van de Mijnbouwwet overeenkomstig een winningsplan, dat bij het Ministerie van Economische
Zaken en Klimaat wordt ingediend. Daarbij hoort de volgende omschrijving:
De vergunninghouder wordt verplicht een winningsplan op te stellen. In dat plan zal hij
moeten aangeven op welke wijze en in welk tempo hij de aardwarmte wil winnen. Dit
winningsplan is van belang om te kunnen bezien of de hoeveelheid te winnen aardwarmte,
de wijze en het tempo van winning in lijn zijn met efficiënt planmatig beheer. Tevens kan het
plan worden bezien in het licht van een zorgvuldige winning met het oog op
bodembewegingseffecten: bodemdaling en bodemtrilling.

Het winningsplan betreft enkel die elementen die onder de Mijnbouwwet vallen en die te maken
hebben met de ondergrondse winning en de gevolgen van het winnen van aardwarmte, zoals
beschreven in de Mijnbouwwet, artikel 35. Het bovengrondse systeem valt vergunningtechnisch
onder de WABO danwel het BARMM. Voor de inhoud van een winningsplan voor delfstoffen wordt
nadere invulling van de artikelen 34-38 Mijnbouwwet gegeven in de artikelen 24 en 25 van het
Mijnbouwbesluit (Mbb).
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1.2 Verantwoorde winning, veilig voor mens en milieu
Aardwarmtecluster 1 KKP BV beschikt over een VGM-zorgsysteem vanuit DAGO. Dit Zorgsysteem is
een formeel systeem dat ontwikkeld is om Veiligheid, Gezondheid en Milieu te managen binnen de
organisatie in lijn met het overkoepelende beleid en doelstellingen. Het VGM-beleid en de
doelstellingen zijn terug te vinden in het VGM-zorgplan van Aardwarmtecluster 1 KKP BV. Het VGMzorgsysteem volgt o.a. de onderstaande veiligheid-, gezondheid- en milieukwaliteitsnormen:
•
•
•

ISO 9001:2015.
ISO 14001:2015.
ISO 45001:2018.

De uitvoering van de procedures en instructies vanuit dit VGM-zorgsysteem wordt o.a. gewaarborgd
middels werkinstructies, werkplannen en werkvergunningen. Alle VGM-zorg werkzaamheden
worden gemonitord middels een Jaarplanning, met bijbehorende actielijst en PVA. Alle VGMdocumentatie en bijbehorende risico-inventarisaties en evaluaties worden periodiek geüpdatet.
Veiligheids-protocollen en instructies zijn o.a. vastgelegd in een noodplan en een opstart- en
gebruikdocument.
De integriteit van alle assets en de putten wordt gewaarborgd middels een Asset Integrity
Management Plan en een Well Integrity Management Plan. Het AIMP en WIMP volgen
respectievelijk de normen ISO 55001 en de ISO 16530-2 en zijn onderdeel van het VGMzorgsysteem. Periodiek worden inspecties uitgevoerd, onderdelen gekeurd en wordt onderhoud
gepleegd volgens het AIMP en WIMP. Daarbij wordt extra aandacht besteed aan de elementen die
belangrijk zijn voor het voorkomen of mitigeren van incidenten met risico’s voor veiligheid,
gezondheid en milieu.
Er is periodiek overleg met andere geothermie operators en DAGO om ervaringen, aanbevelingen en
‘best practices’ te bespreken en te delen. Indien van toepassing of meerwaarde, worden
aanbevelingen vanuit DAGO door Aardwarmtecluster 1 KKP BV overgenomen.

1.3 Procedure en Publiekscommunicatie
Aardwarmtecluster 1 KKP BV communiceert proactief met omwonenden en andere stakeholders in
de omgeving. Informatie wordt verschaft via de website en via mondelinge contacten. Daarnaast
worden er regelmatig presentaties gegeven tijdens evenementen en zijn er rondleidingen voor
geïnteresseerden. Tenslotte zijn er in het verleden, rond belangrijke werkzaamheden, nieuwsbrieven
naar de direct omwonende verstuurd.
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2. Locatie en beschrijving van het geothermisch systeem
2.1 Locatie van het geothermisch systeem
Aardwarmtecluster 1 KKP BV is gelegen in het tuinbouwgebied Koekoekspolder, in de gemeente
Kampen, in de Provincie Overijssel. De winningsvergunning is op 26 september 2014 verleend en
geldig voor een periode van 30 jaar. De winningsvergunning heeft een oppervlakte van 5,15 km2. De
coördinaten van de winningsvergunning zijn:

De ligging van de geothermieputten van Aardwarmtecluster 1 KKP BV en de winningsvergunning
Kampen is weergegeven in figuur 1.
In figuur 2 is op een luchtfoto de ligging van de huidige geothermieputten KKP-GT-01 en KKP-GT-02
en het pomphuis weergegeven, inclusief de RD-coördinaten. Vanaf een direct aansluitende locatie
zal naar verwachting in 2020 KKP-GT-03 geboord worden.

Figuur 1: Kaart met winningsvergunning Aardwarmtecluster 1 KKP BV
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Figuur 2: Luchtfoto locatie en pomphuis met coördinaten.

2.2 Beschrijving van geothermisch systeem
Aardwarmtecluster 1 KKP BV voorziet met behulp van een aardwarmtesysteem een aantal
tuinbouwbedrijven in de Koekoekspolder van duurzame warmte voor het op temperatuur houden
van hun tuinbouwkassen. De aardwarmte installatie van Aardwarmtecluster KKP 1 BV is schematisch
weergegeven in Figuur 3 en bestaat in feite uit een productieput (KKP-GT-01) en een injectieput
(KKP-GT-02) met daartussen een gas/water scheider, gasverwerkingsinstallaties (ketel en fakkel) en
een aardwarmtecentrale met filters en warmtewisselaars, waar warmte wordt onttrokken aan het
geproduceerde bronwater. Het bronwater wordt met een pomp teruggebracht in de injectieput. Via
pijpleidingen zijn al deze faciliteiten met elkaar verbonden. Via de warmtewisselaars wordt de
warmte overgedragen aan een transportnet voor levering aan de gebruikerszijde. In 2020 zal een
tweede productieput (KKP-GT-03) worden geboord en worden aangesloten op de aardwarmte
installatie. Deze put is ook weergegeven in figuur 3.

Figuur 3: Schematische weergave en plattegrond van de mijnbouwinstallatie
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.

Figuur 4: Schematische weergave en plattegrond van de mijnbouwinstallatie in de huidige situatie. In 2020 zal een tweede
productieput (KKP-GT-03) worden geboord en worden aangesloten op de aardwarmte installatie.
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3. Beschikbare en gebruikte putten en seismische data
In dit hoofdstuk wordt beschreven welke boringen en seismische data zijn gebruikt voor de
gedetailleerde evaluatie van de ondergrond. Panterra heeft in 2008 een geologisch onderzoek
uitgevoerd voor de Koekoekspolder en in 2010 een well proposal voor de putten van
Aardwarmtecluster 1 KKP BV opgesteld.

3.1 Keuze van de referentieputten en putinformatie
Voor het geologisch onderzoek zijn zeven putten, welke beschikken over tijd-diepte data, in de
database geladen:
•
•
•
•
•
•
•

BRL-01 (+S1)
DRO-01
IJD-01
KAM-01 (+S1)
LNH-01
WAV-08
WYK-15 (+S1)

Baarlo-01 (+sidetrack 1)
Dronten-01
IJsselmuiden-01
Kampen-01 (+sidetrack 1)
Langenholte-01
Wanneperveen-08
De Wijk-15 (+sidetrack 1)

3.2 Seismische gegevens
Er is gebruik gemaakt van 2D seismische surveys, welke zijn ontvangen van de NAM. De data is
aangeleverd in SEGY-formaat met de coördinaat bestanden. Er zijn 5 2D seismische surveys
ingeladen in de database, met een totaal van 104 lijnen. Van de 104 lijnen zijn er slechts 61 gebruikt,
aangezien een aantal lijnen een incompleet coördinatie bestand hebben. Dit betrof echter
lijnen buiten het concessie gebied, dus alle beschikbare data binnen het onderzoek gebied zijn
gebruikt. In Figuur 5 zijn de seismische lijnen weergegeven welke zijn gebruikt voor het
geologisch onderzoek.
De seismische lijnen zijn geladen in het software pakket GeoGraphix Discovery. De polariteit
van de seismiek is Reversed SEGY. Er is aangenomen, dat de seismische data (bijna) zero phase data
is. Eén seismische lijn heeft een 180° fase shift ondergaan, zodat de lijn beter paste met de andere
lijnen in de survey. De oudste seismische survey is uit 1973 en de jongste uit 1988. Dit is één van de
redenen, waarom de surveys onderling verschoven zijn in de tijd-directie. De oudere surveys zijn in
de jaren ’80 door de NAM opnieuw geprocessed en zijn gemigreerd in tijd. De data is verder niet
meer geprocessed. De seismiek heeft een dominante frequentie van ongeveer 40 Hz.
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Figuur 6: Schematische put configuratie KKP-GT-01
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Figuur 7: Schematische put configuratie KKP-GT-02
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3.5 Putintegriteit
De geothermieputten van Aardwarmtecluster 1 KKP BV zijn voorzien van meerdere barrières die
contact tussen enerzijds de vloeistoffen in de put en anderzijds de omgeving voorkomen.
Onderstaande onderdelen zijn geïdentificeerd als put barrières:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

brine
conductor
casing
casing cement
casing with hanger and seal assembly
Liner
Liner cement
Liner hanger + packer
tubing hanger with seals
Christmas tree with valves and Christmas tree connection
wellhead

Deze barrières worden beheerd volgens een Well Integrity Management Systeem conform de ISO
16530-2. Verscheidene tests, inspecties en onderhoudsactiviteiten worden regelmatig uitgevoerd,
om de integriteit van de barrières te monitoren en eventueel aanvullende maatregelen te nemen
om de integriteit te waarborgen. De integriteit van de putten wordt gemonitord door op een
frequente basismetingen en eventueel camera inspecties uit te voeren in de putten.
Corrosieprocessen worden gemonitord met behulp van coupon-, filter- en wateranalyses.

3.6 Aquifer karakteristiek
De geothermieputten van Aardwarmtecluster 1 KKP BV gebruiken de Slochteren zandsteen formatie
als aquifer. De belangrijkste eigenschappen van deze aquifer zijn samengevat in tabel 4 en 5.
In figuur 8 is de ligging van de aquifer weergegeven en in figuur 9 de verhouding tussen
permeabiliteit en porositeit, op basis van putten in de omgeving. In figuur 10 is de diepte van de top
van de aquifer weergegeven, voor de Slochteren formatie. In figuur 11 is de dikte van de aquifer te
zien. De temperatuurgradiënt bedraagt ongeveer 3,1 °C per 100 m, met een
oppervlaktetemperatuur van 10 °C. Dit geeft voor de top van de Slochteren zandsteen formatie in de
Koekoekspolder een temperatuur tussen de 65.5 °C en 70.1 °C.
In 2012 is het geothermische doublet in gebruik genomen. De draw-down van de productieput is
sinds de in gebruik nagenoeg onveranderd. De injectiviteit is sinds het begin van de geothermische
activiteiten substantieel verbeterd. In de periode 2012-2018 is in totaal ongeveer 5,8 miljoen m³
bronwater verpompt. De ontwikkeling van draw-down en injectiedrukken laten zien dat er een
goede connectiviteit is tussen productie- en injectieput.
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Figuur 8: Correlatie-diagram aquifer. Bron: (IF, 2017)

Figuur 9: porositeit-permeabiliteit relatie op basis van boorkernen van de putten in de omgeving. Bron: (Panterra, 2008)
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Figuur 10: Diepte kaart van de top van de Slochteren zandsteen. Bron: (IF, 2017)

Figuur 11: Bruto dikte kaart van de Slochteren zandsteen. Bron: (IF, 2017)
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4. Wijze van winning
4.1 Beschrijving winning
Aardwarmtecluster KKP 1 BV beschikt over een aardwarmte installatie om warm water te
produceren uit de diepe ondergrond (Slochteren formatie) en hiervan de warmte te winnen, om
vervolgens het afgekoelde water weer te injecteren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van
warmtewinning-installatie bestaande uit twee geothermieputten en een aardwarmtecentrale. Bij dit
proces is ook sprake van bijproductie van (lager calorisch) aardgas. Dit aardgas wordt gescheiden van
het water via een ontgasser en verbrand in een gasketel en de vrijkomende warmte wordt voor het
verwarmen van tuinbouwkassen gebruikt. In geval van een storing wordt dit geo-gas afgefakkeld. De
geothermieputten KKP-GT-01 en KKP-GT-02, zijn in september 2011 voltooid (boring). In december
2011 zijn de wellheads en ESP geïnstalleerd. De bovengrondse installatie is in februari 2012
opgeleverd. In 2020 zal een tweede productieput (KKP-GT-03) worden geboord en zal de
aardwarmte installatie bestaan uit drie geothermieputten. In figuur 12 is een schematisch overzicht
van de installatie weergegeven, inclusief de locaties van meetsondes waarmee het debiet, de
temperatuur en drukken worden gemonitord en geregistreerd. In figuur 13 en tabel 10 is
weergegeven wat de aardwarmte installatie tot op heden heeft geproduceerd. Figuur 14, 15 en 16
en tabel 11 en 12 bieden inzicht in de productieprognose voor de komende jaren.

Figuur 12: Schematisch overzicht van de installatie met de meetsondes
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Figuur 16: Grafiek productieprognose 2027-2044

Het gebruik van de putten en de warmte-winningsinstallatie brengt operationele kosten met zich
mee. Daarnaast wordt er rekening gehouden met periodieke onderhoudskosten en
herinvesteringen. De verwachte kosten zijn inzichtelijk gemaakt in Bijlage 4.
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4.2 Duur van winning
Aardwarmtecluster 1 KKP BV is in het bezit van een winningsvergunning voor aardwarmte, welke op
26 september 2014 is verleend. Deze winningsvergunning is geldig voor een periode van 30 jaar, dus
tot 2044.

4.3 Toekomstige ontwikkeling
Er zijn plannen om in 2020 een uitbreiding met een additionele productieput te realiseren en de
bovengrondse productiefaciliteiten aan te passen. Het concept well design van de nieuwe
productieput KKP-GT-03 is bijgevoegd in Bijlage 2.
Om de additioneel te winnen aardwarmte te distribueren zal het warmtenetwerk ook uitgebreid
worden (2019-2021).
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4.4 Interferentie
De gebiedsbegrenzing van de winningsvergunning is door TNO bepaald met behulp van de Franse
methode. Het beïnvloedingsgebied van de geothermieputten van Aardwarmtecluster AKKP 1 BV valt
volledig binnen de contouren van de Winningsvergunning Kampen, zie figuur 17. In figuur 19 en 20 is
de winningsvergunning van Aardwarmtecluster 1 KKP BV weergegeven met de contouren van de
druk- en temperatuurverschillen rondom de bestaande geothermieputten KKP-GT-01 en KKP-GT-02
en de nieuwe put KKP-GT-03.

Figuur 17: Winningsvergunning Kampen van Aardwarmtecluster 1 KKP BV. Aangevraagd (groen) en verleend (paars).
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Binnen de winningsvergunning van Aardwarmtecluster 1 KKP BV is er geen sprake van interferentie
met andere mijnbouwactiviteiten. In de regio is een Opsporingsvergunning voor koolwaterstoffen
van Vermilion Energy Netherlands BV van kracht, genaamd IJsselmuiden. Ten Noordoosten van de
winningsvergunning bevindt zich gasput KAM-01. Deze put is in 1969 geboord voor koolwaterstof
exploratie in de Rotliegend Zandsteen Groep. De put trof geen commerciële hoeveelheden gas aan,
maar wel een water dragende aquifer met goede permeabiliteit. Deze put is geplugd en
geabandonneerd. In figuur 18 is een kaart te zien met de winningsvergunning van
Aardwarmtecluster 1 KKP BV en de omringende mijnbouwactiviteiten.

Figuur 18: kaart mijnbouwactiviteiten in de omgeving
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In figuur 19 en 20 is de verwachte temperatuur- en druk distributie weergegeven in de aquifer na
een periode van 30 jaar, op basis van de nieuwe situatie met drie putten. De reservoirsimulaties zijn
gebaseerd op een continue productie van 260 m3/uur voor een periode van 30 jaar. Beide
reservoirsimulaties zijn opgesteld met behulp van DoubletCalc 2d. De invoerparameters zijn
weergegeven in Bijlage 3.

Figuur 19: Kaart met verwachte temperatuur verdeling na 30 jaar productie.

Figuur 20: Kaart met de verwachte drukverdeling (bar) na 30 jaar productie
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5. Bodembeweging
5.1 Bodemdaling
Bij het huidige aardwarmtesysteem van Aardwarmtecluster 1 KKP BV wordt alle opgepompte water,
direct na afkoeling weer teruggepompt. De gemiddelde verblijfstijd van het geothermische water is
ongeveer 1 uur in de installatie. Dus binnen 1 uur is het opgepompte water weer teruggebracht in
het reservoir. Bij stilstand van de geothermische activiteiten herstelt zich de ‘maagdelijke’ druk
binnen enkele uren. Het niveau van het bronwater in de (stilstaande) put is niet veranderd sinds de
start van het project. Dit houdt in dat in beide putten de reservoir druk de afgelopen 7 jaren niet
veranderd is. Door het gelijk blijven van de druk in de putten, de goede connectiviteit en het stabiel
houden van het bronwatervolume in het reservoir zal er naar verwachting geen verandering aan de
structuur en dimensionering van het reservoir plaatsvinden. Dus zal er in de praktijk geen
bodemdaling plaatsvinden door geothermische activiteiten.
In theorie kan er wel compactie optreden in het reservoir door het thermo-elastisch effect rondom
de injectieput. Ook kan compactie optreden door de drukverlaging rondom de productieputten. De
bodemdaling aan het maaiveld ten gevolge van compactie in het reservoir is berekend met behulp
van DoubletCalc 2d. In figuur 21 is het reservoir met de putten KKP-GT-01 en KKP-GT-02 en de
toekomstige put KKP-GT-03 vereenvoudigd weergegeven. De bodemdaling is het hoogst in het
donkergroene gebied en bedraagt ca. 4 mm. Hierbij is uitgegaan van een productie van 2x 130
m3/uur en een injectie van 260 m3/uur voor een periode van 30 jaar. De invoerparameters zijn
weergegeven in Bijlage 3.

Figuur 21: vereenvoudigde weergave van de aquifer met de putten KKP-GT-01, KKP-GT-02 en KKP-GT-03 en
bodemdaling door productie en injectie.
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De mijnbouwlocatie van Aardwarmtecluster 1 KKP BV bevindt zich niet in een kwetsbaar natuur- of
drinkwatergebied. De geothermieputten doorboren ook geen drinkwater aquifers binnen een
grondwaterbeschermingszone of waterwingebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000 gebied is het
natuurgebied Rijntakken. Dit natuurgebied bevindt zich langs de IJssel ter hoogte van IJsselmuiden,
op ca. 3 km afstand van de mijnbouwlocatie van Aardwarmtecluster 1 KKP BV. In figuur 22 is ter
verduidelijking de winningsvergunning van Aardwarmtecluster 1 KKP BV weergegeven, met de
nabijgelegen natuurgebieden en drinkwatergebieden.

Figuur 22 : Kaart met winningsvergunning Aardwarmtecluster 1 KKP BV en kwetsbare gebieden in de omgeving

Naar verwachting zal er in de praktijk geen bodemdaling door aardwarmtewinning optreden,
doordat er sprake is van drukcommunicatie tussen de putten en doordat de druk in de aquifer zich
bij stilstand hersteld. De theoretische bodemdaling is verwaarloosbaar klein en heeft geen nadelige
gevolgen voor de omgeving. Eventuele bodemdaling ten gevolge van de aardwarmtewinning heeft
dus geen negatieve gevolgen voor natuurgebieden en de waterhuishouding aan het maaiveld.
Omdat er door het geothermie project in het gebied minder CO2 zal worden uitgestoten heeft dit
project een positieve invloed op het klimaat, de natuur en op lange termijn de veiligheid van de
inwoners in het gebied.
Er is in de regio, door de aanwezigheid van een veenpakket, wel sprake van bodemdaling. Dit heeft
te maken met veranderingen in de bodemlaag tot enkele meters onder het maaiveld. Door
natuurlijke processen neemt met name de dikte van het veenpakket af, zoals dat ook in andere
veen-weide gebieden in Nederland plaatsvindt.
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5.2 Bodemtrilling
Doordat het niveau van het bronwater bij stilstand in de putten niet is veranderd sinds de start van
het project, houdt dit in dat in beide putten de reservoirdruk de afgelopen 7 jaren niet veranderd is.
Door het gelijk blijven van de druk in de putten, de goede connectiviteit en het in evenwicht houden
van het bronwatervolume in het reservoir zal er geen verandering aan de structuur of
dimensionering van het reservoir plaatsvinden. Daarnaast zijn de drukverschillen die in het reservoir
optreden door de pompactiviteiten beduidend lager dan de sterkte van het gesteente. De integriteit
van het gesteente in het reservoir wordt niet aangetast door geothermische activiteiten. Dus er zal
geen bodemdaling of bodemtrilling optreden door de geothermische activiteiten.
Om het risico op mogelijke bodemtrillingen systematisch in beeld te brengen is een ‘Quick Scan for
Potential of Inducing Seismicity’ uitgevoerd. In deze quickscan zijn een negental factoren
meegewogen die enige invloed kunnen hebben op het risico van seismiciteit door geothermische
activiteiten. Uit de quickscan blijkt:
De score van de Quickscan (SRA) met betrekking tot het geothermische project in Koekoekspolder
valt in de categorie ‘laag’. Omdat dit project in de categorie laag valt zijn geen aanvullende
onderzoeksstappen nodig om het seismische risico verder te specificeren.
Voor specifieke informatie over de inhoud van de SRA wordt verwezen naar het bijgevoegde rapport
‘Quick Scan for Potential of Inducing Seismicity, 19 juni 2019’.
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Bijlages
Bijlage 1 QuickScan for Potential of Inducing Seismicity (SRA)
Als apart document meegestuurd
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Bijlage 2 Concept design KKP-GT-03
Als apart document meegestuurd
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Bijlage 3 overzicht invoerparameters DoubletCalc 2d
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Bijlage 4 Addendum winningskosten
In het kader van het Winningsplan schrijft de Mijnbouwwet (Mbw), Artikel 35 voor dat er een
beschrijving dient aangeleverd te worden inzake een aantal onderwerpen. In Artikel 35 wordt
specifiek aangegeven welke punten dit betreft:
1. Het winningsplan bevat voor elk voorkomen binnen het vergunningsgebied ten minste een
beschrijving van:
a. de verwachte hoeveelheid aanwezige delfstoffen en de ligging ervan;
b. het aanvangstijdstip en de duur van de winning;
c. de wijze van winning alsmede de daarmee verband houdende activiteiten;
d. de hoeveelheden jaarlijks te winnen delfstoffen;
e. de kosten op jaarbasis van het winnen van de delfstoffen;
f. de bodembeweging ten gevolge van de winning alsmede de daarmee verband
houdende activiteiten en de maatregelen ter voorkoming van schade door
bodembeweging, voorzover het winnen van delfstoffen niet geschiedt in het
continentaal plat, tenzij Onze Minister anders heeft bepaald;
g. de risico’s voor omwonenden, gebouwen of infrastructurele werken of de
functionaliteit daarvan met een risicobeoordeling, voor zover het winnen van
delfstoffen niet geschiedt in het continentaal plat.
In dit addendum wordt specifiek ingegaan op: de kosten op jaarbasis van het winnen van de
delfstoffen. Daarbij is met name gekeken naar de kosten die samenhangen met de winning van de
delfstof ‘aardwarmte’. Daarbij zijn de volgende kosten onderscheiden voor de verschillende
ontwikkelfasen van het project, gedurende de looptijd van de winningsvergunning:
Bestaand doublet (winningskosten)
➢ Uitgaven buizen/tubing en appendages
➢ Uitgaven 2 warmtewisselaars
➢ Uitgaven circulatiepompen
➢ Uitgaven filterunits
➢ Uitgaven werk pompwissel, casing, cable
➢ Uitgaven ESP
➢ Uitgaven injectiepomp
➢ Uitgaven scab-liner in 10 jaar
➢ Uitgaven Inhibitor string
➢ Uitgaven drive/trafo
Additionele productieput (winningskosten)
➢ Uitgaven 2 warmtewisselaars
➢ Uitgaven werk pompwissel, casing, cable
➢ Uitgaven ESP
➢ Uitgaven injectiepomp
➢ Uitgaven scab-liner in 10 jaar
➢ Nieuwe productie tubing
➢ Uitgaven separator/fakkel
➢ inhibitor string
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Warmtepompen
➢ Uitgaven voor elektra
➢ Uitgaven voor onderhoud
Lopende/operationele uitgaven
➢ Logging/controle
➢ Elektra consumptie
➢ Personeelskosten
➢ Administratie/jaarstukken
➢ Inhibitorgebruik
➢ Advieskosten
➢ Kantoorkosten
➢ NORM-afvoerkosten
➢ Huisvestingskosten
➢ Zorgsysteem en metingen en analyses
➢ DAGO -SPG
➢ Verzekering
➢ PR en communicatie kosten
➢ Consumables/filters, etc
➢ Onvoorziene kosten (niet regulier onderhoud)
➢ Abandonnering
Niet meegenomen in deze kosten zijn:
➢ Aanleg- realisatiekosten
➢ Financieringskosten
➢ Rente- en aflossingskosten
➢ Kosten voor exploitatie warmtenet en warmtedistributie
Hieronder is een grafiek te vinden met de te verwachten kosten voor ‘winning’ van de delfstof
‘aardwarmte’ door Aardwarmtecluster 1 KKP BV te IJsselmuiden, gemeente Kampen.
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