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Eindrapport
 In opdracht van Ministerie LNV, Programma KennisAgenda Aardwarmte, gefinancierd 
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Royal HaskoningDHV
 Onafhankelijk internationaal advies-, ingenieurs-

en projectmanagementbureau met brede expertise
 Consultants, ingenieurs, projectmanagers, 

ontwerpers, milieudeskundigen en technische 
professionals

 Expertise en ervaring van bijna 6.000 
medewerkers in meer dan 150 landen

 Omzet € 620 miljoen
 Leidende organisatie in de olie- en gas sector op 

het gebied van veiligheid, risico’s en milieu 
management



Overzicht geothermie services



Overzicht referenties
 Due Diligences voor Groningen, Pijnacker, Luttelgeest, 

Koekoekspolder
 Vergunningen & RO procedures  Leeuwarden, 

Middenmeer, Parenco
 Locatie- en milieueffecten onderzoeken Utrecht, Den 

Helder, testwater
 Haalbaarheidstudies Radboudumc, Luxemburg, DSM
 Strategisch advies UDG Rotterdam, EBN, Overijssel, 

Noord-Brabant, Utrecht
 Geothermie QRA’s, HAZOP’s en HAZID’s
 Ondersteuning SCAN
 STEP (hergebruik oude gasputten)

Nederland breed en internationaal:

‐ SCAN ondersteuning

‐ Innovatie roadmap geothermie EBN

‐ Play‐based portfoliobenadering EBN

‐ Kenya Geothermal Due Diligence

‐ Feasibility study Luxemburg



Gezamelijk (algemeen) onderzoeksdoel mbt geothermie

Wat is er nodig om geothermie op een veilige, 
verantwoorde en doelmatige manier te ontwikkelen?



Wet- en Regelgeving: conclusies vooraf

 Voldoende ruimte!

 Opmerkelijke verschillen in interpretatie

 ‘koudwatervrees’ iets minder geworden



Bijzondere kenmerken testwater

 Komt tijdelijk vrij als piek

 Circa 3x zouter dan zeewater

 Mogelijk lage natuurlijke radioactiviteit (NORM)

 Mogelijke resten mijnbouwhulpstoffen en koolwaterstoffen



Bijzondere kenmerken testwater

 Komt tijdelijk vrij als piek  buffering/opslag noodzakelijk

 Circa 3x zouter dan zeewater

 Mogelijk lage natuurlijke radioactiviteit (NORM)

 Mogelijke resten mijnbouwhulpstoffen en koolwaterstoffen



Bijzondere kenmerken testwater

 Komt tijdelijk vrij als piek buffering/opslag noodzakelijk

 Circa 3x zouter dan zeewater

 Mogelijk lage natuurlijke radioactiviteit (NORM)

 Mogelijke resten mijnbouwhulpstoffen en koolwaterstoffen

 De meest kenmerkende informatie is bekend (NORM mag/moet specifieker)



Hoe kijken stakeholders daar tegen aan?



Wie zijn die stakeholders? (selectie)
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Hoe kijken stakeholders daar tegen aan?

 SodM vs waterkwaliteitsbeheerders

 Waterkwaliteitsbeheerders onderling

 SodM vs geothermiesector

 Drinkwaterbedrijven



Lozingsnormen boven- en ondergronds

 SodM (>500 m -mv)

 Waterkwaliteitsbeheerders (<500 m -mv: Waterwet)

 Afwegingskader verschilt



Hoe kijken stakeholders daar tegen aan?

 SodM vs waterkwaliteitsbeheerders

 Waterkwaliteitsbeheerders onderling

 SodM vs geothermiesector

 Drinkwaterbedrijven



Eisen aan opslag

 Veiligheid: (on)toegankelijkheid, dampen

 Volume beperkt houden 

 Bodembescherming: monitoring

 Verplaatsbaar?



Verwerkingsopties

 Herinjectie

 Lozing op zout oppervlaktewater

 Lozing op zoet oppervlaktewater

 Afvoer per as



Herinjectie

 Voorkeur vanuit wet- en regelgeving

 Risico voor reservoir



Lozing op zout oppervlaktewater

 Direct

 Indirect via RWZI of effluentleiding van RWZI 

 Beperkte behandeling nodig



Lozing op zout oppervlaktewater

 Direct  zout hoort in de zee

 Indirect via RWZI of effluentleiding van RWZI 

 Beperkte behandeling nodig



Lozing op zoet oppervlaktewater

 Direct  niet reeel

 Indirect via RWZI 



Lozing op zoet oppervlaktewater via RWZI

 Capaciteit (grootte) rwzi  bepaalt toelaatbaar debiet

 Ontvangend oppervlaktewater  bepaalt toelaatbare zoutvracht

 Ontzouting of afvoer per as  als debiet en/of zoutvracht te groot



Zuiveringsopties

 Eenvoudig: alleen deeltjes verwijderen

 Uitgebreider: deeltjes + organische stoffen verwijderen 

 Vergaand: voorgaande + zout



Zuiveringsopties

 Eenvoudig: alleen deeltjes verwijderen

 Uitgebreider: deeltjes + organische stoffen verwijderen  RWZI kan dit ook!

 Vergaand: voorgaande + zout



‘’Wet‐ en regelgeving is gebaseerd op 
ervaringen uit het verleden en sluit daarom
vaak niet aan bij innovatieve oplossingen’’

Pragmatisme vs wet/regel vs uitvoering vs innovatie:



Aanbevelingen

 Afstemming SodM en waterkwaliteitsbeheerders tav toelating stoffen

 Specificeer NORM; getallen ipv ‘laag risico’

 Marktkans: mobiele opslag en zuiveringsinstallaties



Voorbeelden mobiele afvalwaterzuivering; shalegas





Aanbevelingen

 Afstemming SodM en waterkwaliteitsbeheerders tav toelating stoffen

 Specificeer NORM; harde getallen ipv ‘laag risico’

 Marktkans: mobiele opslag en zuiveringsinstallaties

 Beoordeel lozing als tijdelijk en denk buiten de bestaande kaders!

 Trajectbegeleiding door onafhankelijk adviseur



Aanbevelingen

 Afstemming SodM en waterkwaliteitsbeheerders tav toelating stoffen

 Specificeer NORM; harde getallen ipv ‘laag risico’

 Marktkans: mobiele opslag en zuiveringsinstallaties

 Beoordeel lozing als tijdelijk en denk buiten de bestaande kaders! Maatwerk!

 Trajectbegeleiding door onafhankelijk adviseur



Beslisboom
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