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Betreft : Mijnraadadvies instemming winningsplan Andijk (aardwarmte)
Bij brief van 2 april 2020 heeft u de Mijnraad advies gevraagd over de aanvraag
instemming winningsplan Andijk van ECW Geo Andijk B.V. (hierna: ECW) van 11 april
2019.
De
•
•
•
•
•
•

Mijnraad heeft kennisgenomen van de hierover uitgebrachte adviezen van:
TNO Adviesgroep Economische Zaken (TNO-AGE) (13 december 2019);
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) (16 januari 2020);
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (18 maart 2020);
de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) (17 maart 2020);
de provincie Noord-Holland (-);
de gemeente Medemblik (23 maart 2020).

Bij dit advies heeft de Mijnraad gekeken naar de volledigheid en de kwaliteit van het
ingediende winningsplan, en naar de onderlinge samenhang en balans tussen
winningsplannen en uitgebrachte adviezen. De Mijnraad geeft in zijn advies geen
uitputtende behandeling van het winningsplan en de adviezen, maar gaat met name in
op die aspecten die de Mijnraad van belang acht voor het geven van aanvullende
overwegingen, dan wel voor het onderstrepen, nuanceren of verbinden van
opmerkingen of aanbevelingen in de adviezen.
Advies
De Mijnraad adviseert de minister om onder voorwaarden in te stemmen met de
winningsplan Andijk. De Mijnraad heeft daarbij de volgende opmerkingen.
Gebiedsoverschrijding
TNO-AGE rapporteert dat zij bij doublet Andijk II modelmatig een
grensoverschrijding van 1°C zien na 25 jaar productie. Dit is eerder dan de
vergunde 35 jaar. De Mijnraad adviseert in deze de vergunninghouder te verzoeken
om binnen een redelijke termijn, maar tenminste voordat er 75 miljoen m3 water

(25 jaar productie met 350 m3/uur) geproduceerd is door het doublet Andijk II, een
evaluatie aan te leveren met de modellering van de verbreiding van de
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