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1. INTRODUCTIE 

1.1 Achtergrond 

Geothermie oftewel aardwarmte betreft energie in de vorm van warmte uit de diepe ondergrond. 
Geothermie is – vanwege besparing op aardgasgebruik en géén CO2 uitstoot – een duurzame 
energiebron met potentie. Het rijk zet daarom richting 2030 in op het stimuleren van het gebruik van 
aardwarmte. De ambitie is om in 2030 een geothermieproductie van 15 PJ te halen. Hiervoor zal het 
aantal nieuwe geothermie-installaties per jaar moeten verdubbelen. Eén project kan één 
tuinbouwbedrijf of 3000 woningen van warmte voorzien (Ministerie I&W en Ministerie EZK, 2018). 
 
De toepassing van geothermie bevindt zich in Nederland nog in een vroege fase van ontwikkeling. In 
juni 2014 is de Vereniging van Geothermie Operators genaamd DAGO (“Dutch Association 
Geothermal Operators”) opgericht. DAGO1 behartigt de collectieve belangen van geothermie 
operators in Nederland en draagt bij aan de ontwikkeling van geothermie als duurzame vorm van 
energievoorziening in Nederland. Een veilig en verantwoorde werkwijze voor mens en milieu staat 
daarbij voorop. Dit doet DAGO door het delen van kennis en kunde en het aangaan van actieve 
dialoog en samenwerkingen met belanghebbenden. DAGO heeft momenteel 30 leden, variërend van 
operators in de verkenningsfase, operators met een werkend doublet tot portfolio operators die 
meerdere doubletten op verschillende locaties beheren. 
 
Het gebruik van mijnbouwhulpstoffen (in de boorfase en voor een effectief putbehoud in de 
winningsfase) is op dit moment nog noodzakelijk in de geothermie. De sector heeft behoefte aan 
beter inzicht van de wettelijke kaders van de toepassing van mijnbouwhulpstoffen, de 
maatschappelijke wensen ten aanzien van transparantie en milieu-impact en praktische 
instrumenten hoe daar efficiënt en effectief invulling aan te geven als geothermie operator. De 
sector heeft behoefte om dat eenduidig te doen als vergelijkbare sectoren (zoals de olie- en 
gaswinning waar ook geboord wordt met mijnbouwhulpstoffen) en in goede afstemming met 
bevoegde gezagen en toezichthouders. 
 
DAGO heeft Jongerius Consult benaderd haar hierin via een project te ondersteunen. Die vraag heeft 
via de Kennisagenda Aardwarmte in dit onderzoeksrapport geresulteerd. Het project sluit goed aan 
bij de missie van Jongerius Consult die zich richt op veilig gebruik van chemische producten op de 
werkvloer en in de keten door efficiënte en effectieve implementatie van de Europese wetgeving van 
gevaarlijke stoffen (REACH en CLP). Dit rapport is openbaar beschikbaar gesteld na akkoord van de 
begeleidingscommissie en de accordering vanuit de Kennisagenda Aardwarmte.  

1.2 Doel 

Het doel van dit project is om vanuit een grondige inventarisatie van de wettelijke kaders voor de 
toepassing van mijnbouwhulpstoffen, de maatschappelijke wensen, milieu-impact en praktische 
aanpak vanuit de olie en gaswinning, een efficiënt, effectief en praktisch Chemical Management 
Systeem (CMS) op te zetten voor toepassing van mijnbouwhulpstoffen door operators in de 
geothermie. 
 
Het project is primair bedoeld om geothermie operators in Nederland een praktische chemical 
management aanpak te bieden hoe verantwoord om te gaan met mijnbouwhulpstoffen die aansluit 
bij de chemical management aanpak in vergelijkbare sectoren. Het rapport is ook bedoeld om 
betrokken partijen te informeren hoe de geothermie operators op een eenduidige en praktische 
manier verantwoord om kunnen gaan met mijnbouwhulpstoffen. 

 
1 Vanaf 1 januari 2021 is Geothermie Nederland de naam voor de nieuwe brancheorganisatie 
voor geothermie die vanaf 1 januari 2021 van start gaat. De bestaande organisaties Platform 
Geothermie (2002) en DAGO (2014) gaan op in deze nieuwe organisatie.  



  

Kennisagenda Aardwarmte - Concept rapport  4 
Verantwoord gebruik mijnbouwhulpstoffen in geothermie (22-01-2021) 

1.3 Aanpak 

Het project is uitgevoerd door Jongerius Consult en is actief ondersteund door een representatieve 
werkgroep van geothermie operators vanuit DAGO. Het project is tussentijds getoetst in een 
begeleidingscommissie met vertegenwoordigers van DAGO, NOGEPA (de Nederlandse Olie en Gas 
Exploratie en Productie Associatie), EBN (Energiebeheer Nederland) en Sytze Huizinga 
(onafhankelijke corrosie consultant). De toezichthouder (Staatstoezicht op de Mijnen; SodM) is 
geïnformeerd over het project en haar beoogde doelstellingen. 
 
De relevante achtergrond rond het gebruik van mijnbouwhulpstoffen in de geothermie is beschreven 
in het eerste deel van het rapport: 
• Maatschappelijk belang geothermie (hoofdstuk 2); 
• Gebruik mijnbouwhulpstoffen in de geothermie (hoofdstuk 3); 
• Wettelijk kader (hoofdstuk 4). 
 
Hoe de operator geothermie vanuit die achtergrond te ondersteunen met het verantwoord gebruik 
van mijnbouwhulpstoffen is beschreven in het tweede deel van rapport: 
• Inventarisatie van relevante hulpmiddelen (hoofdstuk 5): 

- NOGEPA Chemical Management Tool (CMT); 
- DAGO Veiligheid Gezondheid en Milieu (VGM) managementsysteem. 

• Voorstel opzet Chemical Management Systeem (CMS) voor operator geothermie (hoofdstuk 6): 
- CMS opzet voor geothermie, gebaseerd op NOGEPA CMT in aansluiting op DAGO VGM; 
- Pilot met voorgestelde CMS opzet bij operators geothermie. 

• Conclusies op basis van de bevindingen van het project en aanbevelingen hoe deze verder 
opgepakt kunnen worden binnen de sector (hoofdstuk 7). 

1.4 Disclaimer 

De informatie in dit document is uitsluitend bedoeld als leidraad voor operators geothermie en 
andere stakeholders. Hoewel de informatie te goeder trouw wordt verstrekt en is gebaseerd op de 
meest accurate informatie die momenteel beschikbaar is, is de implementatie hiervan op eigen risico 
en verantwoordelijkheid van de gebruiker. 
 
Er worden geen verklaringen gedaan of garanties gegeven met betrekking tot de volledigheid of 
juistheid van de informatie en voorgestelde CMS aanpak. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard 
door Jongerius Consult, noch door enig lid van werkgroep en begeleidingscommissie voor schade van 
welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van en / of het vertrouwen op de verstrekte 
informatie. 
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2. MAATSCHAPPELIJK BELANG GEOTHERMIE  

2.1 Introductie 
 
Nederland staat voor een uitdagende energietransitie. De Rijksoverheid wil dat in 2020 14% van alle 
gebruikte energie in Nederland uit duurzame bronnen komt en in 2030 minimaal 27%. De 
doelstelling is om in 2050 een bijna volledige duurzame energievoorziening te hebben en de uitstoot 
van CO2 80-95% te verlagen ten opzichte van 1990. Dit vanwege het verder tegengaan van 
klimaatverandering. Ook spelen afnemende beschikbaarheid van fossiele brandstoffen en de 
afhankelijkheid van internationale energieleveranciers een rol. 
 
Voor een duurzame energievoorziening moet het energiegebruik zoveel mogelijk geminimaliseerd 
worden en gebruik gemaakt worden van hernieuwbare bronnen voor warmte, koude, 
elektriciteit en mobiliteit. Geothermie biedt een bron van hernieuwbare warmte (Platform 
geothermie, 2019b). In het Klimaatakkoord (Ministerie EZK, 2019-1) is voor geothermie een 
belangrijke rol vastgelegd in de verduurzaming van de warmtevoorziening in Nederland. Het aandeel 
geothermie kan uiteindelijk oplopen tot 23% van de totale warmtevraag in 2050 (Platform 
Geothermie, 2018). 
 
Dit hoofdstuk geeft een samenvatting van hoe geothermie werkt (§ 2.2), waar het wordt gebruikt (§ 
2.3), wat de voordelen ervan zijn (§ 2.4), ), wat de potentiële risico’s zijn (§ 2.5) en hoe geothermie 
verantwoord toegepast kan worden (§ 2.6). Een overzicht van betrokken partijen in Geothermie is 
opgenomen in Bijlage 1. 

2.2 Hoe werkt geothermie? 
 
Om de warmte uit de aarde te halen, worden waterhoudende aardlagen (aquifer) aangeboord (zie 
Figuur 1). Uit deze aquifers wordt het warme zoute water opgepompt en de warmte wordt 
overgedragen aan het warmtenet via een warmtewisselaar. Het opgepompte water zit in een 
gesloten systeem en komt niet in aanraking met het water dat circuleert richting eindgebruiker. Het 
afgekoelde water wordt vervolgens weer teruggepompt (geïnjecteerd) in de aquifer en warmt weer 
op door de constante hitte uit de aardkern. Een geothermie-installatie bestaat daarom uit minimaal 
twee putten (één doublet): tenminste één put wordt gebruikt voor het oppompen van warm water 
(de producer) en tenminste één put wordt gebruikt voor het injecteren van afgekoeld water (de 
injector). Bovengronds staan deze putten enkele meters uit elkaar maar ondergronds bevinden de 
uiteinden van beide putten zich op 1 tot 2 kilometer afstand van de elkaar om te snelle doorbraak 
van uitgekoeld water te voorkomen en de levensduur te optimaliseren (Platform Geothermie, 2018). 
 

 
Figuur 1. Visualisatie hoe geothermie werkt 
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Er bestaan diverse manieren waarop de warmte uit de ondergrond gebruikt kan worden, afhankelijk 
van de diepte en ingezette technieken (zie Figuur 2). In Nederland zijn de volgende technieken van 
toepassing (Platform Geothermie, 2018): 
 
• Warmte Koude Opslag (WKO); een buffer techniek om warmte of koude (< 40°C) in de ondiepe 

ondergrond (tot 500 meter) op te slaan. Hierbij wordt een overschot aan warmte of kou 
opgeslagen in de bodem voor inzet in een periode met een grote warmtevraag (in de winter) of 
een grote koude vraag (in de zomer). 

• Hoge Temperatuur Opslag (HTO); een buffer techniek om warmte (60 - 90°C) op te slaan in de 
diepere ondergrond (± 500 meter). Hierbij wordt een overschot aan warmte opgeslagen (in de 
zomer) om beschikbaar te zijn wanneer nodig (met name in de winter). 

• Aardwarmte (geothermie), is bestaande warmte die wordt gewonnen uit aardlagen op dieptes 
tussen 500 en 4.000 meter. Op kleinere diepte (tot 1.000 meter) zijn de temperaturen (30 - 
40°C) met de huidige technieken niet altijd hoog genoeg voor direct gebruik, waardoor er een 
warmtepomp nodig is om de temperatuur te verhogen tot de gewenste waarden. Vanaf 2.000 
meter kunnen hogere temperaturen worden gewonnen tussen de 70 en 100 °C. Geothermie kan 
aardgas vervangen in bijvoorbeeld de glastuinbouw, de industrie of voor het verwarmen van 
gebouwen. 

• Ultra Diepe Geothermie (UDG) wordt gewonnen op een diepte van meer dan 4.000 meter. UDG 
is een manier om warmte te produceren met temperaturen boven de 120 °C. De warmte zou 
gebruikt kunnen worden als warmte in industriële processen of voor het opwekken van 
elektriciteit. Een belangrijk verschil tussen geothermie en UDG is dat er meer ondergrond data 
beschikbaar is en meer ervaring is met boren op dieptes minder dan 4.000 meter door olie- en 
gasboringen (>3.000 boringen op land in Nederland). De kennis over de ultradiepe ondergrond is 
veel beperkter; er zijn circa zeven boringen geweest dieper dan 4.000 meter. Hierdoor is het 
verkrijgen van meer kennis over de diepe ondergrond en innovatie belangrijker voor deze 
techniek. 

 
Figuur 2. Verschillende vormen van geothermie 
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Door de productie van aardwarmte koelt op de lange termijn (30-40 jaar) de ondergrond lokaal af. 
Hoe lang dit precies duurt, is afhankelijk van de lokale ondergrond (diepte, dikte van de laag en het 
debiet). In Frankrijk zijn de doubletten – die een jaar of 40 geleden aangelegd zijn – ontworpen op 
een doorbraaktijd van 30 jaar.  
 
De hersteltijd van een doublet bedraagt, afhankelijk van de omstandigheden, ongeveer even lang als 
de productietijd. Wanneer een gebied zodanig is afgekoeld dat de productie wordt gestopt, is door 
een nieuwe put te boren de winning van aardwarmte voort te zetten. Al naar gelang de situatie kan 
vanaf dezelfde productielocatie een nieuw doublet geboord worden, die ondergronds net even 
anders is georiënteerd. Het bestaande warmtenet kan dan in gebruik blijven. Is dit niet mogelijk, dan 
is een nieuwe locatie nodig om een nieuw doublet te boren (Platform geothermie, 2019c). 

2.3 Waar wordt geothermie gebruikt? 
 
In mei 2018 hebben DAGO, Stichting Warmtenetwerken, EBN en Stichting Platform Geothermie in 
samenwerking met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijkrelaties het Masterplan Aardwarmte gepresenteerd (Platform Geothermie, 2018). Hierin 
staan de ambities voor de geothermiesector voor 2030 en 2050 en de aanpak die daarvoor nodig is 
beschreven.  

Volgens de ambities van het Masterplan zou de huidige 0,5 % bijdrage van geothermie aan het totale 
energieverbruik in 2030 zijn gestegen naar 5% en uiteindelijk 23% in 2050. Dat komt neer op meer 
dan 200 PJ, geproduceerd door 700 geothermiedoubletten (zie Figuur 3). 
 

     
Figuur 3. Ambities van het Masterplan Aardwarmte. 

Eind 2019 waren er in Nederland 24 doubletten, waarvan 20 operationeel, die samen 5,6 PJ (Peta 
joule) aan warmte hebben geleverd. Dat levert een besparing van 168 miljoen m3 aardgas en een 
300.000 ton lagere CO2 uitstoot (zie Figuur 4). 
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Figuur 4. Productiecijfers aardwarmte in 2019. 

Op een plattegrond op de website van Platform Geothermie staan alle plekken in Nederland waar al 
geothermie gewonnen wordt (Platform Geothermie, 2019d). Een overzicht van de opsporings- en 
winningsvergunningen voor geothermie is te vinden op de website van het Nederlands Olie- en 
Gasportaal (NLOG, 2019). 

2.4 Voordelen van geothermie 
 
Duurzame bron van energie 
 
De aarde is een grote warmtebron, waarin jaarlijks zo’n 1015 Peta joule (PJ) warmte wordt 
gegenereerd. Ter vergelijking: het totale energieverbruik in Nederland in 2017 was 3156 PJ. Deze 
warmte komt continu vrij door radioactief verval van elementen in de mantel en korst van de aarde. 
Geothermie is daarom te classificeren als een hernieuwbare energiebron: de energie uit de bron 
wordt voortdurend vervangen. (Platform geothermie, 2019c). 
 
De definitie van duurzaamheid is echter breder: een energiebron is duurzaam als het aan de 
behoefte van nu beantwoordt zonder concessies te doen aan de behoeftes van de toekomstige 
generaties. Hiervoor is het belangrijk dat de geothermie veilig voor mens en milieu kan worden 
toegepast en dat voldaan wordt aan wettelijke verplichtingen en dat de risico’s goed beheerst 
worden. 
 
Betaalbare en betrouwbare bron voor warmte en/of energie 
 
Geothermie kan een betaalbare en betrouwbare bron zijn om te voldoen aan de warmtebehoefte 
en/of energievoorziening in de glastuinbouw, gebouwde omgeving en industrie. De initiële 
investeringen voor het opzetten en beheren van de geothermie-installatie worden terugverdiend 
door de opbrengst van geleverde warmte / energie en reductie van kosten aan fossiele brandstoffen 
(met name aardgas) die anders gebruikt zouden worden voor de winning van warmte / energie. 
 
Bijdrage aan de energietransitie en klimaatdoelstellingen 
 
Op 28 juni 2019 heeft het kabinet het klimaatakkoord (Ministerie EZK, 2019-1) gepresenteerd en is 
begonnen met de uitvoering. In het akkoord staan meer dan 600 afspraken om de uitstoot van 
broeikasgassen tegen te gaan.  
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De relevante afspraken op hoofdlijnen waar geothermie een rol kan spelen zijn:  
• In 2030 komt 70 procent van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Dat gebeurt met 

windturbines op zee, op land en met zonnepanelen op daken en in zonneparken. Tegelijk groeit 
de vraag naar elektriciteit. Omdat de stroomvoorziening meer afhankelijk wordt van het grillige 
weer zijn veel maatregelen nodig om de levering betrouwbaar te houden; 

• In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af zijn. Dat 
betekent isoleren en gebruikmaken van duurzame warmte en elektriciteit. Er moet flink wat 
gebeuren, maar daar is 31 jaar de tijd voor. Als eerste stap moeten in 2030 de eerste 1,5 miljoen 
bestaande woningen verduurzaamd zijn. 

• In 2050 is de industrie circulair en stoot vrijwel geen broeikasgas meer uit. De fabrieken draaien 
dan op duurzame elektriciteit uit zon en wind of energie uit aardwarmte, waterstof en biogas. 
De grondstoffen komen uit biomassa, reststromen en -gassen. De restwarmte gebruikt de 
industrie zelf of levert die aan de tuinbouw of gebouwen en woningen. De industrie is dan naast 
gebruiker van energie ook producent en buffer van energie. 

 
Geothermie kan bijdragen aan bovengenoemde klimaatdoelstellingen door als alternatieve bron te 
dienen voor fossiele brandstof (aardgas) in de warmtevoorziening voor glastuinbouw, gebouwde 
omgeving en industrie. Daarnaast draagt het bij aan de reductie van CO2-emissies. De verwachtte 
groei van geothermie staat beschreven in het masterplan geothermie (zie § 2.3). 
 

2.5 Potentiële risico’s geothermie 
 
Naast de duidelijke voordelen is het ook zaak inzicht te hebben in de mogelijke risico’s van 
geothermie. In principe is de boorfase één van de meest risicovolle fasen. Het betreft immers het 
penetreren van veelal nog niet eerder door boring onderzochte ondergrond. Daarbij kunnen 
bijvoorbeeld koolwaterstoffen worden aangetroffen onder druk. In de olie- en aardgaswinning zijn 
solide protocollen ontwikkeld om hier veilig voor mens en milieu mee om te kunnen gaan. Deze 
protocollen zijn direct van toepassing op boringen met een geothermie oogmerk. 
 
Een goed overzicht van de mogelijke risico’s is uitgewerkt door de provincie Gelderland (Provincie 
Gelderland, 2019). Dit is verder aangevuld vanuit het door SodM in 2017 gepubliceerde Staat van de 
Sector Geothermie (SodM, 2017-1). 
 
Putlekkage en morsen aan het oppervlak 
 
Tijdens een geothermieproject kan lekkage van verschillende soorten vloeistoffen plaatsvinden. 
Lekkage kan bovengronds plaatsvinden, door morsen of lekkage bij opslag of tijdens transport van 
boorvloeistof, testwater, stimulatievloeistof of additieven om corrosie tegen te gaan (inhibitoren). 
Ook kan een geothermieput beschadigd raken door bijvoorbeeld corrosie, waardoor lekkage van het 
verpompte formatiewater met toegevoegde inhibitoren vanuit de put naar het grondwater kan 
optreden.  
 
De kans op bovengrondse lekkage is zeer beperkt wanneer de juiste maatregelen worden genomen. 
Putlekkage bij geothermie is nog niet gedetecteerd. Wel lieten wanddiktemetingen van putten in 
2016 zien dat de wanddikte van een tweetal productieputten onverwacht snel was afgenomen, 
waardoor reparaties uitgevoerd moest worden. Bij deze putten werden echter niet de juiste 
maatregelen getroffen.  
 
Seismiciteit (aardbevingen) 
 
Een aardbeving treedt op als de spanning op een breuk zodanig toeneemt dat er verschuiving 
plaatsvindt langs een breukvlak. In Nederland komen van nature aardbevingen voor nabij actieve 
breuken. Bij geothermie ontstaat kans op een geïnduceerde aardbeving door het boorproces of in de 
operationele fase door injectie van vloeistoffen nabij breuken. De vloeistoffen zijn het afgekoelde 
productiewater dat terug geïnjecteerd wordt of vloeistoffen die gebruikt wordt bij het boren van de 
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nieuwe put. Omdat er bij geothermie netto geen stoffen uit de ondergrond worden onttrokken, is 
het mechanisme dat kan leiden tot een beving anders dan bij gaswinning. 
 
Voor Nederlandse conventionele geothermie projecten die produceren uit goed doorlaatbare lagen 
en op afstand van actieve breukzones is het seismisch risico naar verwachting laag. In 10 jaar is één 
geothermie project door SodM stilgelegd na het optreden van een lichte beving in de omgeving. De 
exacte aanleiding van deze beving is niet vastgesteld, omdat deze plaatsvond in een gebied met een 
bepaalde natuurlijke seismiciteit. 
 
Er bestaat momenteel nog geen model dat met voldoende zekerheid en nauwkeurigheid 
geïnduceerde aardbevingen door aardwarmtewinning kan voorspellen. Hiervoor moet meer inzicht 
verkregen worden over het ontstaan van geïnduceerde aardbevingen. Daarnaast bestaat op dit 
moment op meerdere plekken in Nederland een onvoldoende gedetailleerd beeld van de 
ondergrond, dit worden witte vlekken genoemd. EBN en TNO doen op deze plekken onderzoek naar 
de diepe ondergrond in SCAN (Seismische Campagne Aardwarmte Nederland) met als doel de 
potentie van aardwarmte te bepalen. 
 
Warmte-uitstraling 
 
Een geothermiesysteem transporteert water dat een hogere temperatuur heeft dan de ondiepe 
grondlagen. De put warmt op en door warmte-uitstraling zullen de ondiepe grond en het grondwater 
rondom de put ook opwarmen. Bij conventionele geothermie ligt de temperatuur van het 
productiewater meestal tussen de 70 en 90 °C en bij ultradiepe geothermie boven de 120 °C.  
Het water in de injectieput is afgekoeld naar 30 tot 50 °C. Daarom zal opwarming voornamelijk 
plaatsvinden rondom de productieput. 
 
Een significante opwarming zou invloed kunnen hebben op de dichtheid en stroming van 
grondwater. Dit kan leiden tot vermenging van ondiep zoet en dieper zout water en verplaatsing van 
verontreinigingen. 
 
Er zijn nog geen effecten van warmte-uitstraling bij geothermie aangetoond. Uit ervaring van andere 
sectoren is bekend dat opwarming van grondwater vanaf een bepaalde grenswaarde effect heeft op 
de chemische en microbiologische samenstelling. Warmte-uitstraling vanuit een geothermieput is 
aannemelijk. Echter, de kans dat het grondwater dusdanig opwarmt waardoor dit effect heeft op de 
kwaliteit van het grondwater is onbekend.  
 
Omgevingseffecten en arbeidsveiligheid 
 
Overlast voor de omgeving kan plaatsvinden tijdens de boor en operationele fasen van een 
geothermie project. Er bestaat kans op geluids- en lichtoverlast tijdens boor- en 
onderhoudswerkzaamheden en door transport, evenals kans op vrijkomen van fijnstof en gassen.  
Geluids-, licht- en gasemissies kunnen leiden tot overlast bij omwonenden. Personeel kan worden 
blootgesteld aan beperkte radioactieve straling tijdens onderhoud aan installaties waar licht 
radioactieve elementen op neer zijn geslagen. Er kan letselschade bij personeel ontstaan door 
aanraking met hete oppervlakken, heet water of gas.  
 
Tenslotte zullen ook de risico’s van de toepaste mijnbouwhulpstoffen moeten worden onderkend en 
beheerst. Hier speelt het veiligheidsinformatieblad van de leverancier een essentiële rol. Dit wordt 
expliciet meegenomen in de verdere uitwerking van dit project door invulling te geven aan de REACH 
verplichtingen van zowel de leverancier als de gebruiker van de mijnbouwhulpstoffen om dit veilig te 
doen vanuit de (risicoanalyse) informatie vanuit REACH. 
 
Daarnaast kan er onverwachts gas, olie of water onder hoge druk worden aangeboord, wat in 
uitzonderlijke gevallen kan leiden tot een plotselinge uitstroom aan het oppervlak: een blow-out. Bij 
een blow-out bestaat risico op milieuvervuiling en arbeidsveiligheid. De effecten zijn kleiner dan bij 
een blow-out bij olie en gas.  
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Onderkenning risico’s en veiligheidscultuur in de sector 
 
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft op 12 juli 2017 voor de eerste keer een Staat van de 
Sector Geothermie gepubliceerd (SodM, 2017-1).  
 
In haar begeleidende brief (SodM, 2017-2) gaf SodM aan van mening te zijn dat veiligheids- en 
milieurisico’s onvoldoende onderkend worden door de sector die over het algemeen een matig 
ontwikkelde veiligheidscultuur kent. Ook wet- en regelgeving zou niet goed worden nageleefd. De 
sector werd beoordeeld alsnog onervaren, beperkt in omvang en zou kennis onvoldoende delen. 
 
Het rapport gaat uitgebreid in op de jonge status van de sector en focus van de eerste geothermie 
projecten op het vervangen van de huidige, veelal fossiele energievoorziening door een goedkoper 
alternatief. SodM vroeg zich af of er een groter risico op incidenten was die mogelijk te wijten zijn 
aan het gebruik van inferieure materialen of aan de inzet van onvoldoende gekwalificeerd personeel. 
 
Het rapport vormt een belangrijk uitgangspunt voor de sector en betrokken stakeholders om zaken 
te verbeteren en anders aan te pakken. In 2021 wordt een update van de Staat van de Sector 
Geothermie door SodM verwacht. 
 

2.6 Verantwoorde toepassing geothermie 
 
Een verantwoorde toepassing van geothermie om bij te dragen aan de energietransitie en 
klimaatdoelstellingen zal samen moeten gaan met een goede onderkenning en beheersing van de 
risico’s voor mens en milieu. 
 
Daarbij moet er, zoals aangegeven door SodM in haar begeleidend brief bij de Staat van de Sector 
Geothermie (SodM, 2017-2), voldoende aandacht zijn voor het feit dat de risicoperceptie en 
risicoacceptatie ook nog samen kunnen hangen met maatschappelijke sentimenten die verschillend 
zullen zijn bij de belangen en inzichten van verschillende stakeholders. Ook de media kunnen hier 
een belangrijke rol spelen. 
 
Het drinkwaterplatform, als initiatief van de Nederlandse drinkwaterbedrijven en hun 
branchevereniging, maakt zich zorgen over de risico’s van geothermie voor drinkwaterbronnen. In 
haar overzicht van de voor- en nadelen van geothermie pleiten ze voor een uitsluiting van 
geothermie in drinkwatergebieden en duidelijke regels en strenge eisen voor de vergunning voor 
geothermiesystemen (Drinkwaterplatform, 2020). 
 
Door zorgvuldig handelen, extra inspanning om te voldoen aan wet- & regelgeving en transparante 
communicatie speelt de sector hier zelf een belangrijke rol in.  
 
Ontwikkelingen die een verantwoorde toepassing van geothermie mogelijk maken zijn: 
 
Aangepaste vergunningverlening voor geothermie & gebiedsgericht beleid 
 
SodM had in haar beoordeling van de sector in 2017 aanbevelingen opgenomen richting aanpassing 
van de Mijnbouwwet, om beter gebiedsgericht beleid mogelijk te maken en een efficiënter 
vergunningverlening voor geothermie mogelijk te maken (SodM, 2017-2). 
 
Deze aanbevelingen zijn voor zover bekend volledig meegenomen in het wetsvoorstel tot aanpassing 
van de mijnbouwwet (Ministerie EZK, 2019-2). Deze bevat een vergunningaanvraagprocedure die 
beter afgestemd is op de geothermie en rekening houdt met het gebiedsgerichte beleid. 
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Maatregelen tegen risico op putlekkage en morsen 
 
Lokale overheden, zoals de provincie Gelderland, stellen boringvrije zones in rondom 
waterwingebieden en vragen extra maatregelen om putlekkage en morsen aan het oppervlak te 
voorkomen (Provincie Gelderland, 2019). Te denken valt aan: 
• Meerwandige putconstructie over diepte van grondwater lagen; 
• Toepassen van duurder corrosiebestendiger putmateriaal (kunststof of hoogwaardig staal); 
• Overwegen doelmatig gebruik van corrosie inhibitoren; 
• Frequente registratie van wanddikte afname om corrosie vroegtijdig te detecteren; 
• Juiste bovengrondse opslag met lekdetectie; 
• Vloeistofdichte vloer en milieugoten tegen morsen op boorlocatie. 
 
Maatregelen tegen risico op aardbevingen 
 
EBN en TNO doen onderzoek naar de diepe ondergrond in SCAN (Seismische Campagne Aardwarmte 
Nederland) op plekken waar dit onvoldoende duidelijk is. Lokale overheden investeren in 
gedetailleerde kartering van de ondergrond. Operators voeren locatie specifieke seismische risico- 
en gevarenanalyse uit om aardbevingskans te bepalen. Het is belangrijk om bij geplande 
injectieputten rekening te houden met bekende breuklijnen. 
 
Maatregelen tegen risico op warmte-uitstraling 
 
Lokale overheden kunnen investeren in gedetailleerde modellering van grondwaterstroming in de 
ondiepe ondergrond verbetert voorspelling van effecten en draagt bij aan doelmatige mitigatie. 
Grondwatermonitoring nabij putten kan bijdragen om opwarming te kwantificeren en eventuele 
effecten te detecteren. Gebruik van alternatieve putmaterialen kan overwogen worden bij nieuwe 
putontwerpen om warmte-uitstraling te vertragen (bv glass-reinforced epoxy i.p.v. metaal). 
 
Maatregelen tegen omgevingseffecten en arbeidsveiligheid 
 
DAGO behartigt de collectieve belangen van geothermie operators in Nederland. Een structureel 
veilige en verantwoorde winning van aardwarmte, voor zowel mens als milieu, heeft de hoogste 
prioriteit voor DAGO. DAGO heeft een Gedragscode Omgevingsbetrokkenheid bij 
aardwarmteprojecten ontwikkeld. Het doel van de gedragscode is eenduidige afspraken hoe de 
omgeving wordt betrokken bij plannen voor nieuwe aardwarmteprojecten. Hiervoor werken DAGO 
en haar leden onder andere aan goede, heldere en begrijpelijke informatievoorziening en aan een 
goede verstandhouding met de buurt door samen te werken en zo zorg te dragen voor goede lokale 
inpassing van de projecten. Het DAGO Veiligheid Gezondheid en Milieu (VGM) zorgsysteem (zie § 
5.2) is opgezet om de geothermie operators te ondersteunen goed om te gaan met de 
omgevingseffecten en arbeidsveiligheid. 
 
Tenslotte zullen ook de risico’s van de toepaste mijnbouwhulpstoffen moeten worden onderkend en 
beheerst. Hier speelt het veiligheidsinformatieblad van de leverancier een essentiële rol. Informatie 
over de veilige toepassing van de mijnbouwhulpstoffen zoals beschreven in het leverancier 
veiligheidsinformatieblad zal zorgvuldig door de operators geothermie beoordeeld moeten worden 
dat ze voldoen aan REACH en om de juiste maatregelen te nemen om dit veilig en verantwoord te 
doen. Dit is een kerndoelstelling van dit project.  
 
Verbetering veiligheidscultuur in de sector 
 
SodM heeft in de Staat van de Sector aanbevolen om als sector kennis en ervaring uit de olie- en 
gassector beter te benutten en ook eigen veiligheidsstandaarden te ontwikkelen (SodM, 2017-2). Dit 
laatste is de kern missie van DAGO, die industriestandaards ontwikkelt en deelt met geothermie 
operators via het DAGO integrale Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Zorgsysteem. Het DAGO 
integrale VGM Zorgsysteem is opgezet om de operator geothermie te ondersteunen met het 
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opzetten en beheer van haar eigen zorgsysteem tot verantwoorde en veilige toepassing van 
geothermie en het voldoen aan wet- en regelgeving (zie § 5.2).  
 
Via dit project zal de in de olie- en gas ontwikkelde Chemical Management Tool door NOGEPA (zie § 
5.3) ingezet wordt als uitbreiding op het DAGO VGM Zorgsysteem om de operators geothermie beter 
te ondersteunen met de wettelijke toetsing van de toe te passen mijnbouwhulpstoffen. 
 
In de pilot fase zal extra aandacht zijn voor de praktische uitvoerbaarheid van de chemical 
management aanpak en mogelijkheden voor de operator geothermie om beter geïnformeerd keuzes 
te kunnen maken aangaande de verantwoorde en veilige toepassing van mijnbouwhulpstoffen op 
basis van de leverancier informatie en communicatie en de wettelijke verplichtingen. 
 
Dit rapport en bijbehorende Chemical Management Tool (CMT) zullen beschikbaar zijn voor alle 
operators geothermie en/of andere geïnteresseerden om bij te dragen aan de verantwoorde 
toepassing van mijnbouwhulpstoffen in de geothermie. DAGO heeft de ambitie om de CMT na 
afronding van dit kennisagenda project te integreren in het DAGO VGM Zorgsysteem.  
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3. GEBRUIK MIJNBOUWHULPSTOFFEN IN GEOTHERMIE 

3.1 Introductie 

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de nut en noodzaak van de toepassing van mijnbouwhulpstoffen in de 
geothermie. 
 
Het hoofdstuk begint met een beschrijving van het gebruik van mijnbouwhulpstoffen in de boorfase 
(§ 3.2), in de operationele fase (§ 3.3) en tijdens onderhoud (§ 3.4) en sluit af met hoe te komen tot 
een verantwoorde toepassing in de geothermie (§ 3.5). 

3.2 Toepassing mijnbouwhulpstoffen in de boorfase 
 
Het boren is één van de meest kritische en risicovolle mijnbouwprocessen bij het aanleggen van een 
doublet voor aardwarmtewinning. Om aardwarmte te kunnen winnen, wordt een verbinding 
gemaakt tussen de bovengrond en de diepe ondergrond. In de boortoren bevindt zich een boorkop - 
een soort beitel van verschillende diameter. De boorkop wordt aangedreven door een motor en 
boort zich door de ondergrondse lagen (zoals zand, klei en gesteente).  
 
Tijdens het boren wordt een boorvloeistof gebruikt. Dit is een mengsel van water met kleideeltjes en 
eventueel worden specifieke chemicaliën (“mijnbouwhulpstoffen”) toegevoegd. De boorvloeistof 
heeft vier functies: 
• het koelen van de boorkop; 
• het naar boven voeren van de “cuttings” (weg geboorde gesteente) en boorgruis; 
• tegendruk leveren in het boorgat, zodat deze niet instort; 
• het tegenhouden van andere vloeistoffen of eventuele gassen in het gesteente, zodat deze niet 

het boorgat instromen. 
 
Het boorbedrijf meet de samenstelling van de boorvloeistof continue en stelt deze zo nodig bij zodat 
het alle functies kan dienen en de veiligheid tijdens het boren kan waarborgen. De optimale 
samenstelling wordt bepaald door het boorbedrijf en is afhankelijk van de lokale geologie en de 
eigenschappen van het reservoirgesteente. (Platform Geothermie, 2019e). 
 
De hoofdbestanddelen zijn water (>90%), zand of keramische korrels (0-10%) en chemicaliën (1-2%). 
De chemicaliën zijn nodig om wrijving te verminderen en om bacteriegroei en aantasting van de 
putbuizen tegen te gaan. In tabel 1 is een overzicht opgenomen van de eigenschappen en functies 
van de mogelijk gebruikte chemicaliën in de boorfase (Platform geothermie, 2019f). 
 
De mijnbouwhulpstoffen mogen alleen toegepast worden in de boorfase indien ze voldoen aan de 
Europese REACH & CLP wetgeving en gerapporteerd zijn naar SodM conform de mijnbouwregeling 
en in de omgevingsvergunning conform WABO (zie hoofdstuk 4). 
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Tabel 1. Overzicht van chemicaliën die mogelijk gebruikt kunnen worden in de boorfase. 

Karakterisering Voorbeelden  Functie 
Opvulmiddel Zand (proppant) Voorkomt het sluiten van de gemaakte 

openingen en houdt zo de verbeterde 
waterstroom in stand 

Gel-polymeren Natuurlijke organische 
macromoleculen (Guar-
gum) 

Voor een goed transport van het zand het 
gesteente in; Ook gebruikt als 
verdikkingsmiddel en stabilisator in de 
voedingsmiddelenindustrie 

Gel stabilisatoren Natriumchloride Houdt de gel in stand 
Gel brekers Zuren en/of 

oxidatiemiddelen 
Verlaagt de viscositeit van de vloeistoffen zodat 
deze, na afzetting van het opvulmiddel, weer 
op te pompen zijn 

Biociden Glutaaraldehyde Voorkomt aangroei van bacteriën 
Viscosifiers Boraatzouten Houdt de viscositeit bij veranderende 

temperaturen in stand 
Zuren Citroenzuur of 

mierenzuur 
Voorkomt neerslagen (metaaloxiden) en helpt 
met het oplossen van mineralen. 

Modderzuur (“mud 
acid”) of waterstof 
fluoride-zout zuur 

Het kan sommige silicaten en componenten 
oplossen in de boorsuspensie en is ontwikkeld 
om schade door kiezelhoudende modder te 
behandelen 

Fluid-loss-
additieven 

Zand/leem Voorkomt eventuele verliezen naar het 
gesteente 

Smeermiddelen Polymeren, poly-
acrylamiden 

Verlaagt de wrijving tijdens het pompen van de 
vloeistoffen. 

Surfactant 
(oppervlakte-
spanningsverlagers) 

Isopropanol (secondaire 
alcohol) 

Zorgt voor een zo laag mogelijke 
oppervlaktespanning tussen het gesteente en 
de vloeistof. Zorgt ervoor dat de weestand voor 
het inpompen en weer uitstromen van de 
stimulatievloeistof zo gunstig mogelijk is. 

Zuurgraad (pH) 
stabilisatoren 

Natriumcarbonaat 
(soda); Kaliumcarbonaat 

Houdt een juiste zuurgraad in stand (buffering). 

 
Na enkele honderden meters boren, wordt steeds een stalen mantelbuis in het boorgat geplaatst. 
Deze mantelbuis wordt rondom met cement aan het gesteente gehecht. Zo boort men steeds een 
stukje verder naar het ondergrondse doel. Tijdens het boren worden meerdere verbuizingen 
(“casings”) en cementlagen aangebracht die het grondwater beveiligt tegen vervuiling door 
boorvloeistof, formatiewater en eventueel aanwezige olie en gas. 
 
De reservoirkwaliteit van de huidige doubletten in Nederland is goed genoeg om voldoende water te 
kunnen produceren en injecteren. Aardwarmtebedrijven kunnen eventueel beslissen om in de 
boorfase technieken toe te passen (stimulatie) om de doorlaatbaarheid van gesteente te vergroten, 
zodat de aardwarmte makkelijker gewonnen kan worden. Stimulatie onder hoge druk waarbij 
“fractures” in het gesteente worden gemaakt (ook wel “fracking” genoemd) vindt voor zover bekend 
tot nu toe in de aardwarmte niet plaats. Stimulatie kan ook onder lagere druk plaatsvinden door 
injectie van zuur om de permeabiliteit van het gesteente te verhogen (ook wel “zuurjob” genoemd). 
Hierbij zal (een deel van) het zuur worden terug geproduceerd (als “acid-returns”) naar de 
oppervlakte en daar worden opgevangen om schade aan de installatie te voorkomen. 
 
Als een aardwarmtebedrijf wil gaan stimuleren, moet zij een werkprogramma, een veiligheids- en 
gezondheidsdocument en een milieumelding indienen bij SodM. SodM toetst dan of het stimuleren 
veilig wordt toegepast en welke chemicaliën de onderneming gebruikt. Wat betreft de toe te passen 
chemicaliën, moeten ondernemingen zich houden aan de Europese wet- en regelgeving. Voor 
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stimuleren betreft dit met name REACH. Dat zal door SodM getoetst worden aan de hand van het 
aan te leveren chemicaliënoverzicht conform de mijnbouwregeling (zie hoofdstuk 4). 
 

3.3 Toepassing mijnbouwhulpstoffen in de operationele fase 
 
Als de boorfase succesvol is afgerond zal de geothermische installatie in haar operationele fase 
komen. Het behoud van de integriteit van de productie en injectie putten in het doublet wordt dan 
het grootste aandachtspunt voor het aardwarmtebedrijf. 
 
Zoals in detail uitgewerkt in een recente studie vanuit de Kennisagenda Aardwarmte 2019 en 
uitgevoerd door Witteveen en Bos ( (Witteveen+Bos, 2019), kan de geothermie-installatie te maken 
krijgen met een aantal degraderende processen die zouden kunnen leiden tot afname van de 
warmtecapaciteit / debiet van het doublet en/of zouden kunnen leiden tot andere ongewenste 
risico’s, zoals lekkage van formatiewater / chemicaliën naar omringende grondlagen: 
 
• Corrosie van het buismateriaal. Het geothermische water (“formatiewater”) bevindt zich in 

principe in een gesloten systeem en wordt omhoog gepompt met een “Electrical Submersible 
Pump” (ESP), waarna via een warmtewisselaar warmte aan de omgeving wordt afgegeven. Het 
geproduceerde formatiewater heeft een gangbare temperatuur van tussen de 60 °C - 100 °C en 
is rijk aan koolstofdioxide, methaan, eventueel H2S, zouten en metalen. De concentratie zout en 
gassen variëren onder andere met de diepte van het winningsgebied en het type reservoir. In de 
regel is hoe dieper het reservoir, hoe hoger de zout en gasconcentratie. De samenstelling van 
het formatiewater in combinatie met de relatief hoge temperaturen en CO2 druk kan resulteren 
in corrosie van het ijzerhoudende buismateriaal. 

 
• Scaling. De mineralen in het formatiewater kunnen onder invloed van temperatuur, pH en/of 

(CO2) druk precipiteren en een neerslag vormen (“scales”). De meest voorkomende scales zijn 
carbonaten en silicaten. Scaling kan zowel positieve als negatieve gevolgen hebben voor een 
geothermische installatie: 
- voorkomen van corrosie door het aanbrengen van een beschermende laag: een “scale”; 
- verlagen van capaciteit van de put door versmalling van openingen; 
- Verhinderen van een goede werking van corrosie inhibitoren. 

 
• Biofouling met aangroei van organisch materiaal op het buismateriaal. Het formatiewater 

bevindt zich in principe in een anaeroob systeem. Daarin aanwezige microben kunnen onder 
specifieke condities tot aangroei leiden. Indien er zuurstof in het formatiewatersysteem zou 
kunnen komen, bijvoorbeeld in de opstartfase, kan er in principe ook aerobe biofouling 
optreden. Bovendien is het mogelijk dat microben van buiten een niet steeds volledig afgesloten 
systeem binnenkomen en aanleiding tot aangroei geven. Behalve een verlaging van capaciteit 
van de put door versmalling van de opening, kunnen sommige anaerobe organismes onder 
ander het corrosieve en zeer giftige waterstofsulfide (H2S) gas vormen.  

 
Voor langdurige duurzame winning van warmte is het dan ook noodzakelijk om een goede 
beheersing te bieden tegen bovenstaande degraderende processen.  
 
Dit begint met een goed putontwerp en juist gebruik van de geothermie installatie (zie § 3.5). In de 
meeste van de huidige Nederlandse geothermie installaties is een continue toevoeging van een lage 
dosering corrosieremmers (“inhibitor”) noodzakelijk om de degraderende processen te beheersen 
en de putintegriteit te borgen (zie tabel 2). Met de nieuwe put-ontwerpen, waar “glass re-inforced 
epoxy” (GRE) binnen coating binnen de pijpleidingen gebruikt wordt, lijkt de toepassing van 
corrosieremmers in de operationele fase niet meer nodig te zijn.  
 
Tabel 2.  Chemicaliën die mogelijk gebruikt worden tijdens de operationele geothermie fase 
      (Witteveen+Bos, 2019) 



  

Kennisagenda Aardwarmte - Concept rapport  17 
Verantwoord gebruik mijnbouwhulpstoffen in geothermie (22-01-2021) 

Karakterisering Voorbeelden  Functie 
Corrosieremmers 
(“inhibitor”) 

Corton CK990-G en FX2099 als 
“groenere” variant die beter 
biologisch afbreekbaar zijn 

Vorming van een laag 
(film) op het buismateriaal 
zodat deze afgeschermd 
wordt van het oxiderende 
formatiewater. 

CGW80007 en CRW83133 als 
“groenere” variant 

 
De mijnbouwhulpstoffen mogen alleen toegepast worden in de operationele fase indien ze voldoen 
aan de Europese REACH & CLP wetgeving en gerapporteerd zijn naar SodM conform de 
mijnbouwregeling en in de omgevingsvergunning conform WABO (zie hoofdstuk 4). 
 

3.4 Toepassing mijnbouwhulpstoffen tijdens onderhoud (“work-over”) 
 
Tijdens de operationele fase is het mogelijk dat er onderhoudswerkzaamheden aan een geothermie 
put noodzakelijk is. Het kan zijn dat de binnenkant van de casing eerst schoongemaakt dient te 
worden om de voor deze werkzaamheden noodzakelijke tools aan te brengen in de put. Eventuele 
scales (lood en/of kalkafzetting) dienen dan eerst verwijderd te worden (zie tabel 3). 
 
Tabel 3. Chemicaliën die mogelijk gebruikt worden tijdens onderhoud. 

Karakterisering Voorbeelden  Functie 
Schoonmaken put 
 

Azijnzuur (>99,5%). 
Zoutzuur of waterstof chloride 
(25-37 %) 

Verwijderen van kalkaanslag (oplossen 
van calcium- en magnesium carbonaat) 

Waterstof perioxide 35 < 50% Accelerator van zuurreacties. Door 
combinatie van azijnzuur en 
waterstofperoxide kunnen ook lood 
afzettingen verwijderd worden. 

Corrosie inhibitor Ci-36 Ook tijdens onderhoudswerkzaamheden 
gebruikt, om te voorkomen dat metaal 
niet aangetast wordt door het gebruik van 
de diverse zuren 

 
De mijnbouwhulpstoffen mogen alleen toegepast worden in de work-over indien ze voldoen aan de 
Europese REACH & CLP wetgeving en gerapporteerd zijn naar SodM conform de mijnbouwregeling 
en in de omgevingsvergunning conform WABO (zie hoofdstuk 4). 
 

3.5 Verantwoorde toepassing mijnbouwhulpstoffen 
 
Zoals aangegeven in § 3.2, worden in de geothermie tijdens de boorfase mijnbouwhulpstoffen 
gebruikt om het boorproces te faciliteren of mogelijk te maken. De optimale samenstelling wordt 
bepaald door het boorbedrijf en is afhankelijk van de lokale geologie en de eigenschappen van het 
reservoirgesteente. Bij elk gebruik zullen de mijnbouwhulpstoffen moeten voldoen aan REACH & CLP 
en gerapporteerd zijn naar SodM. 
 
Figuur 5 toont de resultaten van de risicoanalyse van de operationele geothermiefase door middel 
van de vlinderdas (“bow tie”) methode door DAGO in 2018.  
• Centraal in de vlinderdas staat het verlies van putintegriteit als belangrijkste ongewenste 

gebeurtenis (“top event”) die zich zou kunnen voordoen vanuit de verschillende gevaren / 
bedreigingen tijdens de operationele geothermiefase.  

• Links staan de bedreigingen en preventieve beheersmaatregelen of beheer barrières (“lines of 
defense”) aangegeven voor de geothermie operator. De “lines of defense” zullen in eerste 
instantie zo veel mogelijk vormgegeven moeten worden door technische maatregelen (m.n. in 
het ontwerp van de putinstallatie), vervolgens door organisatorische maatregelen en uiteindelijk 
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indien nog noodzakelijk door toepassing van risico-reducerende hulpstoffen (zoals 
corrosieremmers).  

• Als de ongewenste gebeurtenis zich voor zou doen, staan rechts van de vlinderdas de mogelijke 
consequenties weergegeven. Daar staan dan ook de mogelijke herstel- of beschermmaatregelen 
/ herstelbarrières weergegeven om de consequenties te herstellen of minimaliseren. 

 

 
Figuur 5. “Bow Tie” risicoanalyse van de geothermie in de operationele fase (DAGO, 2018) 

Vanuit de Kennisagenda Aardwarmte 2019 is door Witteveen en Bos recent een studie uitgevoerd 
over de (milieu) impact van mijnbouwhulpstoffen (“inhibitoren”)  (Witteveen+Bos, 2019).  
 
In Nederland en de buurlanden wordt actief gekeken hoe de putintegriteit in de ontwerpfase verder 
is te optimaliseren, waarbij materiaalkeuze en (veelvoudige) beschermingslagen van cement zorgen 
voor het opzetten van gedegen beheer barrières. Het op dit moment in de Nederlandse geothermie 
gebruikte buismateriaal bestaat uit koolstofstaal (zoals c1010, L80 (casings) en laagwaardig K55 
(“surface casings”) in combinatie met een continue toediening van corrosie inhibitoren. Er wordt 
onderzoek gedaan naar buismateriaal van chroom bevattend staal (zoals 13Cr staal) of andere 
materialen, coating, “glass re-inforced epoxy” (GRE) en composiet, waarbij uiteindelijk 
corrosieremmers / inhibitoren niet meer nodig zouden zijn (Witteveen+Bos, 2019). Voor andere 
onderdelen van een installatie, bijv. de warmtewisselaars, wordt vaak al roestvast staal toegepast 
(zoals 18Cr-8Ni staal). Het onderzoek naar een duurzamer en betaalbaar/rendabel putontwerp is nog 
in volle gang en vormt de belangrijkste mogelijkheid om het gebruik van hulpstoffen in de 
operationele fase te minimaliseren c.q. te reduceren.  
 
Het buismateriaal van de huidige Nederlandse doubletten is echter nog van staal gemaakt die 
aangetast kan worden door het formatiewater, zodat een continue toevoer van corrosieremmers / 
inhibitoren (“chemisch”) vooralsnog nodig zal blijven om de putintegriteit te behouden 
(Witteveen+Bos, 2019).  
 
De corrosie-inhibitoren die in Nederland worden toegepast vallen in de categorie van synthetische 
gemengde inhibitoren. Deze inhibitoren zijn niet milieu eigen en daardoor ook niet milieu neutraal, 
zoals bijvoorbeeld sommige kathodische inhibitoren (zink zouten) dat wel zijn. Een inhibitor bestaat 
niet uit één bestanddeel, maar is in werkelijkheid een samenstelling van verschillende stoffen. Het 
zijn mengsels conform REACH & CLP. De studie van Witteveen en Bos beschrijft hoe de selectie en 
dosering van mijnbouwhulpstoffen ter behoud van putintegriteit in nauwe samenwerking met de 
leveranciers kan plaatsvinden. Actieve monitoringprogramma’s kan de hoeveelheid toegepaste 
hulpstoffen reduceren (Witteveen+Bos, 2019).  
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De inhibitor wordt doorgaans aangeleverd in IBC’s (“Intermediate Bulk Container”). Deze IBC’s 
worden opgeslagen in een daartoe geschikte opslag container. Een inhibitor installatie bestaat o.a. 
uit een voorraadtank en een aantal doseerpompjes. De voorraad tank wordt op gezette tijden 
opgevuld vanuit de voorraad. De inhibitor wordt middels een inhibitorlijn continue gedoseerd aan 
het geothermische productiewater en biedt dan een bescherming stroomafwaarts. In Nederland 
wordt momenteel een minimale concentratie van 4 ppm (“parts per million”) en een maximale 
concentratie van 20 ppm gedoseerd. De inhibitor wordt tegenwoordig zo diep mogelijk in de 
productieput gedoseerd om de beste en volledige bescherming van de put te verkrijgen. 
 
Het onderzoek van Witteveen en Bos concludeert dat inhibitoren uitgaande van de nu toegepaste 
materialen, door hun beschermende werking tegen corrosie een positief effect op het milieu 
hebben, omdat de kans op lekkages uit de geothermie-installaties als gevolg van corrosie wordt 
gereduceerd. Daarbij wordt ook neerslag van radioactief lood in de bovengrondse installaties 
gereduceerd (Witteveen+Bos, 2019). 
 
Uit de analyse van mitigerende maatregelen komen een aantal aanbevelingen om nauwkeuriger om 
te gaan met de inhibitoren en wordt aanbevolen meer onderzoek te doen naar toepassing van meer 
corrosiebestendige materialen, waardoor de dosering van inhibitoren naar verwachting beperkt kan 
worden (Witteveen+Bos, 2019).  
 
Een verder gaande optimalisatie van het putontwerp zou in theorie tot een volledige reductie van 
inhibitoren moeten kunnen leiden, maar het is onduidelijk of en wanneer een dergelijk duurzaam en 
betaalbaar putontwerp beschikbaar is waar geen inhibitoren nodig zouden zijn. Zo lang een dergelijk 
duurzaam/rendabel alternatief nog niet beschikbaar is en de bestaande geothermie-installaties nog 
operationeel zijn, zullen mijnbouwhulpstoffen dus noodzakelijk zijn in de operationele geothermie 
fase. Het is daarom zaak om concrete invulling te geven aan de aanbevelingen tot mitigerende 
maatregelen zoals genoemd in bovenstaand rapport.  
 
Het DAGO integrale Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Zorgsysteem (zie § 5.2) is recentelijk 
uitgebreid met aanbevelingen voor ontwerp en beheersmaatregelen voor behoud van de 
putintegriteit. Dit bevat ook duidelijke instructies hoe de inhibitor dosering te monitoren en te 
controleren.  
 
Zo lang mijnbouwhulpstoffen noodzakelijk zijn om geothermie als duurzame oplossing te kunnen 
toepassen, is het belangrijk om als operator geothermie extra aandacht te besteden aan de 
verantwoorde en veilige toepassing van de mijnbouwhulpstoffen conform de vigerende wet- en 
regelgeving ter bescherming van mens en milieu. Dit project heeft dan ook als doel om operators 
geothermie een praktische chemical management aanpak te bieden hoe verantwoord om te gaan 
met mijnbouwhulpstoffen onder de Europese REACH wetgeving en de Nederlandse 
mijnbouwwetgeving die aansluit bij de chemical management aanpak in vergelijkbare sectoren. 
 
Een beter begrip van het wettelijk kader en een concrete chemical management aanpak, al dan niet 
gekoppeld aan het DAGO VGM systeem, biedt de operator geothermie meer houvast om zelf ook 
beter keuzes te maken tot een verantwoorde en veilige toepassing van de mijnbouwhulpstoffen ter 
bescherming van mens en milieu. 
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4. WETTELIJK KADER 

4.1 Introductie 
 
De mijnbouwhulpstoffen in de winning van aardwarmte in Nederland dienen te voldoen aan 
de Europese wetgeving van chemische producten (zie § 4.2) en Nationale wetgeving (zie § 4.3) 
om verantwoord te kunnen worden toegepast in de geothermie. 
 
Per wetgeving wordt de referentie en link aangeven die door de geothermie operator intern 
opgeslagen en geborgd kan worden in haar interne chemical management aanpak. De 
essentie en meest belangrijke verplichtingen in relatie tot de levering en toepassing van 
mijnbouwhulpstoffen in de geothermie worden kort samengevat. Deze samenvatting heeft 
geen intentie om compleet te zijn. Hiervoor zijn links aangegeven waar aanvullende 
informatie ingewonnen kan worden over de specifieke wettelijke verplichtingen door de 
geothermie operator. 
 
Tenslotte wordt per wetgeving kort aangegeven hoe de operator geothermie ondersteund 
gaat worden bij de praktische implementatie van de wettelijke verplichtingen voor het 
verantwoord toepassen van mijnbouwhulpstoffen via de in het project ontwikkelde Chemical 
Management Tool voor geothermie (CMT Geothermie) zoals uitgewerkt in hoofdstuk 6. 

4.2 Europese wetgeving 
 
De kern van de Europese wetgeving van chemische producten wordt gevormd door twee 
belangrijke EU-verordeningen die direct van kracht zijn in alle EU-landen, te weten de REACH 
verordening (zie § 4.2.1) en de CLP-verordening (zie § 4.2.2). Daar waar de 
mijnbouwhulpstoffen een biocide werking hebben is ook de BPR-verordening van toepassing 
(zie § 4.2.3). 

4.2.1 REACH Verordening 

Titel Verordening (EG) 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 
december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en 
beperkingen ten aanzien van chemische stoffen. 

Referentie (REACH, 2006) 

Link echa.europa.eu/nl/regulations/reach/legislation  

Essentie De “Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)” 
verordening bepaalt de verplichtingen voor de Europese leverancier en gebruiker tot 
veilig gebruik mijnbouwhulpstoffen (mens en milieu).  

Relevantie 
Geothermie 

• Mijnbouwhulpstoffen zijn mengsels of stoffen volgens de wettelijke 
productdefinities van REACH & CLP. 

• Fabrikanten / Importeurs van stoffen op zich of in mengsels zijn verantwoordelijk 
voor de registratie van de stof(fen) onder REACH. In principe moet iedere 
Fabrikant / Importeur een eigen registratienummer per stof hebben als bewijs dat 
ze hun registratie hebben afgerond voor de geïdentificeerde toepassingen in de 
keten. Een Fabrikant / Importeur kan zich beroepen op bepaalde uitzonderingen 
van registratie (bv dat ze minder dan 1 ton per jaar maken en/of importeren). 
  

Noot. Een registratiedossier wordt opgesteld voor de toepassing van tussenstof 
onder strikte beschermmaatregelen (“intermediate under strictly controlled 
conditions”) of voor specifieke toepassingen (“full dossier”). In het eerste geval is de 
downstreamgebruiker verantwoordelijk om de stof alleen als tussenproduct onder 

https://echa.europa.eu/nl/regulations/reach/legislation
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strikte beschermmaatregelen te gebruiken. In het tweede geval is de Registrant 
verantwoordelijk voor het veilig gebruik van de gevaarlijke stoffen via 
toepassingsgerichte blootstellingsscenario’s. De blootstellingsscenario’s (“exposure 
scenario’s”) worden beheerd in het chemisch veiligheidsrapport welke onderdeel is 
van het registratiedossier. De blootstellingsscenario’s worden toegevoegd als bijlage 
aan het veiligheidsinformatieblad (VIB) van de geregistreerde stof (“uitgebreid VIB”).  
 
Noot. REACH Art 5 stelt geen registratie, geen markt. Dit houdt in dat de Europese 
leverancier mijnbouwhulpstoffen moet zorgen dat alle stoffen in de 
mijnbouwhulpstof voldoen aan de registratieverplichtingen voor de toepassing in de 
geothermie conform REACH (inclusief mogelijke uitzonderingen) en de geothermie 
operator zal dat actief moeten controleren. De Registranten, registratienummers en 
registratiedossier gegevens zijn te controleren op de ECHA-website. Dit is verwerkt 
in de praktische CMT-tool. 

Noot. SodM hanteert momenteel strikt toezicht op het naleven van de in het VIB 
voorgeschreven beschermingsmiddelen. Eventuele verdere uitwerking van een VIB in 
een Werkplekinstructiekaart (WIK) is aan te raden. 

• REACH bevat een aanpak van zeer ernstige zorg stoffen (“substances of very high 
concern”; sVHC) die van belang kan zijn voor de toepassing van 
mijnbouwhulpstoffen. De leverancier wordt geacht de aanwezigheid op en 
mogelijke implicatie voor de toepassing te beoordelen van de volgende sVHC 
lijsten: 
− De kandidaat lijst voor autorisatie (REACH Art 59): 

echa.europa.eu/nl/candidate-list-table  
− De autorisatielijst (REACH Annex XIV): echa.europa.eu/nl/authorisation-list  
− De lijst van beperkingen (REACH Annex XVII): echa.europa.eu/nl/substances-

restricted-under-reach 

• De Europese leverancier mijnbouwhulpstoffen is verantwoordelijk voor 
aanlevering van een REACH Compliant veiligheidsinformatieblad (VIB) van 
mijnbouwhulpstoffen, inclusief registratie van de stoffen op zich of in het mengsel 
conform de REACH criteria en identificatie van de relevante sVHC.  

 
Noot. Voor geregistreerde stoffen voor de mijnbouwtoepassing dienen dus relevante 
blootstellingsscenario’s bijgevoegd te zijn aan het uitgebreide VIB. Stoffen met 
alleen een registratie als tussenproduct zijn niet bruikbaar voor de geothermie. Voor 
mengsels moeten de blootstellingsscenario’s verwerkt worden tot veilig gebruik van 
het mengsel. Er is nog geen eenduidige procedure hoe dat te doen, waardoor in veel 
mengsel VIB deze verplichting nog niet (volledig) is doorgevoerd. 
 
• De geothermie operator die mijnbouwhulpstoffen van een Europese leverancier 

koopt is downstreamgebruiker (eindgebruiker) van de mijnbouwhulpstof. 

• De geothermie operator is verantwoordelijk voor het veilig gebruik van het 
mengsel / stof conform de leverancier VIB. Dit doet hij o.a. door: 
− Organiseren ontvangst, opslag, beoordeling en archivering van de 

leverancier VIB(s) 
− Uitvoeren en documenteren van een REACH Compliance check op het 

leverancier VIB. Kritische problemen moeten worden opgelost met de 
leverancier; 

− Uitvoeren en documenteren van een “use compliance check (UCC)” 
conform REACH art 37-39 indien het om een uitgebreid VIB van een 
geregistreerde stof gaat: 
 Hierin beoordeelt hij of zijn toepassing(en) is gedekt door de 

relevante blootstellingsscenario(s) bijgevoegd aan het uitgebreide VIB 

https://echa.europa.eu/nl/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/nl/authorisation-list
https://echa.europa.eu/nl/substances-restricted-under-reach
https://echa.europa.eu/nl/substances-restricted-under-reach
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en of hij veilig werkt volgens de voorgeschreven 
veiligheidsmaatregelen in het relevante blootstellingsscenario;  

 “Non Compliances” in de UCC moeten door de geothermie operator 
opgelost worden. Dit kan bv door te vragen aan de leverancier om het 
onberekende of onvolledige blootstellingsscenario toe te voegen of 
aan te passen en na te sturen als update van het uitgebreide VIB. Het 
kan ook door zelf te zorgen voor het opstellen van een eigen 
blootstellingsscenario of zich te beroepen op zekere uitzonderingen. 
In dat geval moet de geothermie operator formeel wel een melding 
doen aan ECHA dat ze zich beroepen op het eigen 
blootstellingsscenario of uitzondering. 

 De UCC moet binnen 12 maanden volledig door de geothermie 
operator zijn afgerond na ontvangst van het uitgebreide VIB.  
 

• De geothermie operator is verantwoordelijk om te beoordelen of de stoffen op 
zich of in de mijnbouwhulpstof gebonden zijn aan een restrictie (stof staat op de 
lijst van beperkingen; REACH Annex XVII) of aan een autorisatieverplichting (stof 
staat op de autorisatielijst; REACH Annex XIV). 
 

• Let op! Indien de geothermie operator mijnbouwhulpstoffen van een niet Europese 
leverancier koopt is hij in principe importeur van de stoffen op zich of in het 
mengsel. Als importeur is hij zelf verantwoordelijk voor de registratie van deze 
stof(fen) conform REACH indien meer dan 1 ton per jaar wordt geïmporteerd en de 
stof niet uitgezonderd is voor registratie. Als de niet Europese leverancier kan 
aantonen dat hij een enige vertegenwoordiger (“Only Representative”) in Europa 
heeft aangesteld conform REACH Art 8 en deze een geldige registratie heeft 
uitgevoerd voor de toepassingen van de geothermie operator en hier bewijs voor 
aanlevert aan de geothermie operator, is de operator wederom alleen 
downstreamgebruiker en geen Importeur. Hij heeft dan geen eigen 
registratieplicht. 

Aanvullende 
informatie 

• ECHA Website: echa.europa.eu/nl/regulations/reach/understanding-reach 
• Rijksoverheid NL: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gevaarlijke-

stoffen/vraag-en-antwoord/wat-is-reach 
• Rijksoverheid NL: www.chemischestoffengoedgeregeld.nl 
• SodM: www.sodm.nl/onderwerpen/gebruik-chemicalien 

Aanwijzingen 
operator 
geothermie  

• Check en download de geconsolideerde versie van REACH via de ECHA Website in 
het Engels en in het Nederlands en sla die intern als onderdeel van het interne 
Chemical Management Systeem (CMS) op. De huidige geconsolideerde REACH 
versie is van 28-4-2020. 

• Implementeer de voorgestelde CMT Geothermie (zie hoofdstuk 6) om invulling te 
geven aan de REACH verplichtingen als operator geothermie: 
− Opslag, beoordeling en archivering leverancier VIB van mijnbouwhulpstoffen 
− Uitvoering en documentatie REACH Compliance check mijnbouwhulpstoffen, 

inclusief verificatie registratiestatus, SVHC check (identificatie sVHC, 
autorisatielijst en/or restrictielijst) en processen consequenties; 

− Uitvoering en documentatie “use compliance check” voor de uitgebreide VIB 
(met blootstellingsscenario’s) van mijnbouwhulpstoffen. 

Noot. De REACH verplichtingen als importeur zijn geen onderdeel van de CMT-tool. 

 

https://echa.europa.eu/nl/regulations/reach/understanding-reach
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gevaarlijke-stoffen/vraag-en-antwoord/wat-is-reach
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gevaarlijke-stoffen/vraag-en-antwoord/wat-is-reach
http://www.chemischestoffengoedgeregeld.nl/
http://www.sodm.nl/onderwerpen/gebruik-chemicalien
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4.2.2 CLP Verordening  

Titel Verordening (EG) 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 
december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en 
mengsels. 

Referentie (CLP, 2008) 

Link echa.europa.eu/regulations/clp/legislation  
 

Essentie De “Classification, Packaging & Labelling (CLP)” verordening bepaalt de indeling en 
etikettering verplichtingen voor mijnbouwhulpstoffen in Europa. De CLP Verordening 
is de Europese implementatie van het “Globally Harmonised System (GHS)” van de 
Verenigde Naties. Vanuit CLP worden stoffen en mengsels op een 
gestandaardiseerde manier ingedeeld op gevaren voor mens, milieu en fysisch 
chemische gevaren. Indien ingedeeld volgens de CLP-criteria, worden de gevaren (H-
zinnen en pictogrammen) en voorzorgsmaatregelen (P-zinnen) op een eenduidige en 
gestandaardiseerde wijze weergegeven op het verpakkingsetiket en in de rubrieken 
2 en 3 van het VIB.  

Relevantie 
Geothermie 

• Mijnbouwhulpstoffen zijn mengsels of stoffen volgens de wettelijke 
productdefinities van REACH & CLP 

• De Europese formuleerder / importeur van mijnbouwhulpstoffen is 
verantwoordelijk voor de juiste indeling van de mijnbouwhulpstof (als mengsel of 
stof) conform de CLP Annex 1. De leverancier van de mijnbouwhulpstof is 
verantwoordelijk voor de juiste verpakking en verpakkingsetiket conform de CLP-
criteria. 

• Fabrikanten / Importeurs van stoffen op zich of in mengsels zijn verantwoordelijk 
voor indiening van een CLP Notificatie (CLP Art 39-42) via REACH-IT aan ECHA. 
Indien de stof is geregistreerd, is impliciet voldaan aan deze CLP Notificatieplicht. 

• De Europese formuleerder / importeur van mijnbouwhulpstoffen als gevaarlijk 
mengsel (met een CLP-etiket) zijn verantwoordelijk voor opname van een unieke 
formule identificatie (UFI) op de verpakking en de indiening van een “Poison 
Centres Notification” (PCN) voor de gif centra aan ECHA (CLP Art 45; CLP Annex 
VIII). De deadline voor deze nieuwe verplichting is 1-1-2021 voor beroepsmatig 
gebruik en 1-1-2024 voor industrieel gebruik. 
 

• De geothermie operator die mijnbouwhulpstoffen van Europese leverancier koopt 
is downstreamgebruiker (eindgebruiker) van de mijnbouwhulpstof.  

• De geothermie operator is verantwoordelijk voor de beoordeling van het CLP-
etiket. De CLP-etiketinformatie dient gelijk te zijn in rubriek 2 van het leverancier 
VIB als op de verpakking. Hij hoeft niet te controleren of de CLP Notificatie door 
de leverancier is uitgevoerd. Vanaf de bovengenoemde deadlines voor CLP Art 45 
zal hij ook een geldige UFI op de verpakking van de mijnbouwhulpstoffen die 
aangeleverd worden als een gevaarlijke mengsels opgenomen moeten vinden. 
 

• Let op. Indien de geothermie operator mijnbouwhulpstoffen van niet Europese 
leverancier koopt is hij in principe zelf importeur van de stoffen op zich of in het 
mengsel. Als importeur is hij zelf verantwoordelijk voor de indeling en etikettering 
conform CLP. Tevens zal hij binnen een maand na de import een CLP Notificatie 
conform CLP Art 39-42 moeten indienen naar ECHA via zijn eigen REACH-IT 
systeem en moet hij zorgdragen voor de UFI en PCN-notificatie indien het om een 
gevaarlijk mengsel gaat. 
 

https://echa.europa.eu/regulations/clp/legislation
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Aanvullende 
informatie 

• ECHA Website: echa.europa.eu/nl/regulations/clp/understanding-clp 
•  Rijksoverheid NL: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gevaarlijke- 

stoffen/etiketten-gevaarlijke-stoffen  
• Rijksoverheid NL: www.chemischestoffengoedgeregeld.nl 
• SodM: www.sodm.nl/onderwerpen/gebruik-chemicalien 

Aanwijzingen 
operator 
geothermie 

• Check en download de geconsolideerde versie van de CLP via de ECHA Website in 
het Engels en in het Nederlands en sla die intern als onderdeel van het interne 
Chemical Management Systeem (CMS) op. De huidige geconsolideerde CLP-versie 
is van 1-5-2020. 

• Implementeer maatregelen op locatie om invulling te geven aan de CLP-
verplichtingen als operator geothermie: 
− Praktische beoordeling op locatie dat het CLP-etiket op de verpakking 

hetzelfde is als die op het leverancier VIB.  
− Procesmatige beoordeling of voldaan wordt aan CLP Art 45 (aanwezigheid UFI 

na de relevante deadline). Dit zal ter zijner tijde geïmplementeerd kunnen 
worden als uitbreiding van de kritische check van de leverancier VIB in de CMT 
Geothermie wanneer de kritische deadline voor de leveranciers van 
mijnbouwhulpstoffen gepasseerd is en operators een geldige UFI moeten 
kunnen vinden op het gevarenetiket / VIB. 

Noot. De beoordeling van de CLP-verplichtingen zijn geen expliciet onderdeel van de 
CMT-tool. Het is aan de geothermie sector hoe gedetailleerd het door de leverancier 
voorgestelde CLP-etiket op het veiligheidsinformatieblad wordt gecontroleerd (b.v. 
als onderdeel van de kritische check van het leverancier VIB in de CMT Geothermie). 

Noot. De afgeleide Arbo en milieuverplichtingen op basis van de gevaaridentificatie / 
beoordeling CLP-etiket vallen buiten de scope van de CMT-tool 

 
4.2.3 BPR Verordening 

Titel Verordening (EU) 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 
2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden. 

Referentie (BPR, 2012) 

Link echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/legislation  
 

Essentie De “Biocidal Product Regulation (BPR)” verordening bepaalt de verplichtingen voor de 
Europese leverancier en gebruiker tot veilig en verantwoord gebruik van 
mijnbouwhulpstoffen met een biocidewerking.  

Relevantie 
Geothermie 

• Bepaalde mijnbouwhulpstoffen hebben een toepassing die valt onder de biociden 
definitie (BPR Art 3.1) 

• In de operationele fase van een geothermie installatie kunnen biociden van de 
product soort conform BPR Bijlage V: PT21 “Aangroeiwerende middelen” 

• De Europese leverancier mijnbouwhulpstoffen als biocide is verantwoordelijk voor 
de toelating van de biocide in Nederland.  

• Werkzame stoffen moeten worden goedgekeurd voordat een toelating kan worden 
verleend voor een biocide die deze stoffen bevat.  

• Biociden kennen een toelating van de Unie of zullen aangevraagd moeten worden 
voor nationale toelating via R4BP 3. De bevoegde autoriteit van de lidstaat 
beoordeelt de aanvraag en neemt binnen 365 dagen een beslissing over de 
toelating. 

• ECHA beheert een lijst met goedgekeurde werkzame stoffen op de ECHA-website 
   echa.europa.eu/information-on-chemicals/biocidal-active-substances 

https://echa.europa.eu/nl/regulations/clp/understanding-clp
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gevaarlijke-stoffen/etiketten-gevaarlijke-stoffen
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gevaarlijke-stoffen/etiketten-gevaarlijke-stoffen
http://www.chemischestoffengoedgeregeld.nl/
http://www.sodm.nl/onderwerpen/gebruik-chemicalien
https://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/legislation
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/biocidal-active-substances
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• ECHA beheert een lijst van leveranciers met een goedgekeurd stof dossiers 
echa.europa.eu/information-on-chemicals/active-substance-suppliers  

• ECHA beheert een lijst met de toegelaten biociden op de EU-markt 
   echa.europa.eu/information-on-chemicals/biocidal-products  
• In Nederland beoordeelt het College voor de toelating van 

gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) of gewasbeschermingsmiddelen 
en biociden veilig zijn voor mens, dier en milieu voordat ze worden verkocht. 

• Het Ctgb beheert een databank met alle Ctgb toelatingen: toelatingen.ctgb.nl  
 

• Geothermie operator die mijnbouwhulpstoffen met biocide werking van 
Europese leverancier koopt is eindgebruiker van de mijnbouwhulpstof. Hij is 
verantwoordelijk voor verificatie dat de biocide toegelaten is voor zijn 
toepassing in Nederland 

• Let op! Indien Geothermie operator mijnbouwhulpstoffen als biocide van niet 
Europese leverancier koopt die niet gedekt is door een geldige toelating is hij in 
principe importeur van de biocide en dient zelf zorg te dragen voor de toelating 
alvorens hij hem mag gebruiken 

Aanvullende 
informatie 

• ECHA Website: echa.europa.eu/nl/regulations/biocidal-products-regulation/ 
understanding-bpr 

• Rijksoverheid NL: 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bestrijdingsmiddelen/biociden 

•  Ctgb: www.ctgb.nl/over-ctgb 

Aanwijzingen 
operator 
geothermie 

• Check en download de geconsolideerde versie van de BPR via de ECHA Website in 
het Engels en in het Nederlands en sla die intern als onderdeel van het interne 
Chemical Management Systeem (CMS) op. De huidige geconsolideerde BPR-versie 
is van 20-11-2019. 

• Implementeer het voorgestelde CMT Geothermie (zie hoofdstuk 6) om invulling te 
geven aan de BPR-verplichtingen als operator geothermie: 
− Verificatie juiste BPR-registratie van de mijnbouwhulpstof als biocide zoals 

aangemeld door de leverancier van de biocide. 
 
Noot. De BPR-verplichtingen als importeur zijn geen onderdeel van de CMT-tool. 

 
4.3 Nederlandse wetgeving 

  
De Nederlandse wetgeving die relevant is voor de toepassing van mijnbouwhulpstoffen in de 
geothermie is te vinden in de wet milieubeheer, als kaderwet voor milieubescherming (zie § 
4.3.1). De specifieke winningsvergunning en rapportageverplichtingen staan beschreven in de 
mijnbouwwet, aangevuld door het mijnbouwbesluit en de mijnbouwregeling (zie § 4.3.2). 
Daarnaast zijn van belang de vergunningsverplichtingen vanuit de WABO (zie § 4.3.3) en het 
activiteitenbesluit en bijbehorende activiteitenregeling waarin het Nederlandse zeer 
zorgwekkende stoffen (ZZS) beleid is opgenomen (zie § 4.3.4). 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt momenteel aan de Omgevingswet. De 
Omgevingswet bundelt en moderniseert in één wet alle wetten voor de leefomgeving. De 
verplichtingen vanuit de Mijnbouwwet en de Wet Milieubeheer zullen deels opgaan in de 
Omgevingswet. De verplichtingen vanuit de WABO, het activiteitenbesluit, de 
activiteitenregeling en daarmee het Nederlandse ZZS beleid zullen geheel of grotendeels 
opgaan in deze nieuwe Omgevingswet.  

 

 

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/active-substance-suppliers
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/biocidal-products
https://toelatingen.ctgb.nl/
https://echa.europa.eu/nl/regulations/biocidal-products-regulation/understanding-bpr
https://echa.europa.eu/nl/regulations/biocidal-products-regulation/understanding-bpr
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bestrijdingsmiddelen/biociden
http://www.ctgb.nl/over-ctgb
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Een andere belangrijke ontwikkeling is dat er een wetsvoorstel “wijziging van de 
Mijnbouwwet” opgesteld is door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hierin 
wordt de vergunningsaanpak voor opsporen en winnen van aardwarmte losgekoppeld van de 
vergunningsaanpak voor olie en gas en beter aangepast op de specifieke business case van 
aardwarmte (Ministerie EZK, 2019-2). 

De nieuwe Omgevingswet en aangepaste Mijnbouwwet zijn nog in ontwikkeling, en treden 
naar verwachting in werking in 2021. De implicaties van deze belangrijke wettelijke wijzingen 
voor de operator geothermie worden nader uitgewerkt door DAGO in de leidraad aanvraag 
omgevingsvergunning (DAGO, 2019-1). Voor dit rapport is bewust gekozen om alleen de 
verplichtingen vanuit de huidige Nederlandse wetgeving op te nemen. Duidelijk mag zijn dat 
deze gehele paragraaf ter zijne tijd grondig herzien moet worden als de Omgevingswet en 
aangepaste Mijnbouwwet in hun definitieve vorm bekend en operationeel zijn. 

4.3.1 Wet Milieubeheer (Wm) 

Titel Wet Milieubeheer (Wm). Wet van 13 juni 1979, houdende regelen met betrekking tot 
een aantal algemene onderwerpen op het gebied van de milieuhygiëne. 

Referentie (Wm, 2019) 

Link wetten.overheid.nl/BWBR0003245/2019-11-14 

Essentie De Wet milieubeheer (Wm) is een kader- of raamwet. De Wm legt in grote lijnen vast 
welke wettelijke instrumenten er zijn om het milieu te beschermen. De Wm geeft 
algemene regels voor verschillende onderwerpen, van stoffen en afvalstoffen tot 
handhaving, openbaarheid van milieugegevens en beroepsmogelijkheden. De nadere 
uitwerking op detailniveau wordt geregeld via algemene maatregelen van bestuur 
(AmvB’s) en ministeriële regelingen.  

Relevantie 
Geothermie 

• De Wet Milieubeheer omvat veel onderwerpen die relevant kunnen zijn voor de 
operator geothermie. Deze samenvatting focust zich op de relevante bepalingen 
voor de toepassing van mijnbouwhulpstoffen. 

• In hoofdstuk 9 van het Wm staan de bepalingen die betrekking hebben op stoffen en 
producten. 

• Door titel 9.3 worden de verplichtingen van de REACH verordening verankerd in de 
Nederlandse wetgeving. Dit samen met de uitvoeringswet EG-verordening 
registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (Uitvoeringswet REACH, 
2008) en de ministeriële regeling “besluit instelling bureau REACH” (Besluit Bureau 
REACH, 2008). De verplichtingen voor de geothermie operator onder REACH staan 
beschreven in § 4.2.1. 

• Door titel 9.3a worden de verplichtingen van de CLP-verordening verankerd in de 
Nederlandse wetgeving. Dit samen met de Mandaatregeling handhaving CLP 
(Mandaatregeling CLP, 2014). De verplichtingen voor de geothermie operator onder 
CLP staan beschreven in § 4.2.2. 
 

Noot. De specifieke vergunningsverplichtingen voor de geothermieoperator staan in 
de mijnbouwwet (zie § 4.3.2) en de WABO (zie § 4.3.3). 

Noot. De verankering van de BPR-verordening in de Nederlandse wetgeving is in de 
wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wet biociden, 2007), inclusief wijziging 
van deze wet in 2013 en verschillende gerelateerde besluiten en ministeriele 
regelingen. De verplichtingen voor de geothermie operator onder BPR staan 
beschreven in § 4.2.3. 

Aanvullende 
informatie 

• Infomil: www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/wet-milieubeheer  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/2019-11-14
http://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/wet-milieubeheer
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Aanwijzingen 
operator 
geothermie 

• Implementeer het voorgestelde CMT Geothermie (zie hoofdstuk 6) om invulling te geven 
aan de REACH verplichtingen als operator geothermie (zie § 4.2.1). 

 

 
4.3.2 Mijnbouwwet (Mbw), Mijnbouwbesluit (Mbb) en Mijnbouwregeling (Mbr) 

Titel Mijnbouwwet (Mbw). Wet van 31 oktober 2002, houdende regels met betrekking tot het 
onderzoek naar en het winnen van delfstoffen en met betrekking tot met de mijnbouw 
verwante activiteiten. 

Mijnbouwbesluit (Mbb). Besluit van 6 december 2002, houdende regels ter 
uitvoering van de Mijnbouwwet. 

Mijnbouwregeling (Mbr). 

Referentie Mijnbouwwet:   (Mbw, 2017).  
Mijnbouwbesluit:   (Mbb, 2016).  
Mijnbouwregeling:  (Mbr, 2014) 

Link Mijnbouwwet:   wetten.overheid.nl/BWBR0014168/2017-01-01 
Mijnbouwbesluit:  wetten.overheid.nl/BWBR0014394/2016-01-01 
Mijnbouwregeling: wetten.overheid.nl/BWBR0014468/2014-02-22 

Essentie Opsporings- en winningsvergunning verplichtingen voor Nederlandse operators van 
aardwarmte, inclusief rapportageverplichting voor de toepassing van 
mijnbouwhulpstoffen. 

Relevantie 
Geothermie 

• De Mijnbouwwet, met als bevoegd gezag het ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat, is de leidende wetgeving voor geothermie. De Mijnbouwwet is van 
toepassing voor olie en gasboringen onder de 100 meter en voor 
geothermieboringen onder de 500 meter. 

• De Mijnbouwwet (Mbw) is in meer detail uitgewerkt in het Mijnbouwbesluit (Mbb) 
en de Mijnbouwregeling (Mbr).  

• De Mijnbouwwet regelt mijnbouw specifieke zaken, terwijl andere (algemene) zaken 
zo veel mogelijk worden overgelaten aan andere bestaande wetgeving, zoals de Wet 
Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO; zie § 4.3.3) en de Wet Milieubeheer 
(Wm; zie § 4.3.1). Ook zijn er afspraken over de zogenaamde 'bijvangst' 
(meekomende koolwaterstoffen, aardgas).  

 
• De Mijnbouwwet (Mbw Art 6 – 24) geeft aan dat een opsporingsvergunning nodig is 

vóór het doen van de eerste boring. Als deze succesvol blijkt te zijn, is na de tweede 
boring en de testfase de opsporingsvergunning om te zetten in een 
winningsvergunning. Bevoegd gezag is het Ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat. 

 
• Na het verkrijgen van de opsporingsvergunning moet het aardwarmtebedrijf bij 

SodM een zogenaamd boorprogramma indienen. Het boorprogramma moet 
volgens de mijnbouwregeling (Mbr Art. 8.2.1.1.2.m) een opgave bevatten van de 
bij de aanleg van het boorgat te gebruiken hulpstoffen, bijvoorbeeld chemicaliën 
in de boorvloeistof, hun hoeveelheden alsmede een beschrijving van het gebruik 
van die chemicaliën waaruit blijkt dat wordt voldaan aan: 

 
- de REACH verordening en de bij of krachtens titel 9.3 van de Wet milieubeheer 

voor de uitvoering van die verordening gestelde voorschriften; 
- de CLP-verordening en de bij of krachtens titel 9.3a van de Wet milieubeheer 

voor de uitvoering van die verordening gestelde voorschriften en 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0014168/2017-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0014394/2016-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0014468/2014-02-22
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- de biociden verordening en de bij of krachtens de Wet 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden voor de uitvoering van die 
verordening gestelde voorschriften; 
 

Noot. Het aardwarmtebedrijf dient daartoe het chemicaliënoverzicht in te vullen en 
aan te leveren zoals beschikbaar gesteld door SodM op haar website, zie bijlage 2 
(SodM, 2015). Het aardwarmtebedrijf wordt geacht aan te kunnen tonen dat de te 
gebruiken mijnbouwhulpstoffen voldoen aan REACH (zie § 4.2.1), CLP (zie § 4.2.2) en 
indien van toepassing BPR (zie § 4.2.3) 

Noot. Voor de offshore productie van olie en gas bestaan aanvullende 
rapportageverplichtingen voor gebruik en lozing van chemicaliën op zee (Mbr 
hoofdstuk 9.2) waarvoor SodM de relevante formulieren en format voor het 
chemicaliënoverzicht ook op haar website beschikbaar heeft gesteld. In aanvulling op 
wat ook voor de toepassing op land moet gemeld worden, moet er tevens een 
beoordeling en registratie door een externe partij plaats vinden onder toezicht van 
SodM. Dit geschiedt momenteel door het in Engeland gevestigde “Centre for 
Environment, Fisheries and Aquaculture Science” (Cefas). Dit is niet van toepassing 
voor de aardwarmtebedrijven die alleen op land werken. 

• Voor het oprichten of in werking hebben van een mijnbouwwerk is ook een 
mijnbouwmilieuvergunning nodig (Mbw Art 40; Mbr § 1.2 en Mbr § 1.3). Conform de 
Mbw Art 40.1 en WABO Art 2.1, moet dit voor het oprichten en in werking hebben 
van geothermielocaties geregeld worden via de WABO-vergunning (zie § 4.3.3).  
 

• Na het verkrijgen van een winningsvergunning is het tot en met de inwerkingtreding 
van de wijziging van de Mijnbouwwet (Ministerie EZK, 2019-2) verplicht om een 
winningsplan op te stellen. Het winningsplan gaat in op de wijze en duur van de 
winning, de verwachte of de gewonnen hoeveelheden delfstoffen of aardwarmte en 
de verwachtingen over bodembeweging en hoe schade als gevolg van 
bodembeweging wordt voorkomen. Onderdelen van het winningsplan zijn: 
- de verwachte hoeveelheid aanwezige warmte en de ligging ervan; 
- het aanvangstijdstip en de duur van de winning; 
- de wijze van winning alsmede de daarmee verband houdende activiteiten; 
- een opgaaf van de samenstelling en hoeveelheden delfstoffen en andere 

stoffen (bijvangst en chemicaliën) die jaarlijks bij de winning in de ondergrond 
worden teruggebracht 

- de hoeveelheden jaarlijks te winnen warmte; 
- de kosten op jaarbasis van het winnen van de warmte; 
- de bodembeweging ten gevolge van de winning alsmede de daarmee verband 

houdende activiteiten en de maatregelen ter voorkoming van schade door 
bodembeweging; 

- de risico’s voor omwonenden, gebouwen of infrastructurele werken of de 
functionaliteit daarvan met een risicobeoordeling. 

• De minister laat het winningsplan toetsen aan de Mijnbouwwet. Hij wint hiervoor 
advies in over het winningsplan bij SodM, de Mijnraad en de Technische commissie 
bodembeweging. Ook provincies, gemeenten en waterschappen hebben adviesrecht 
bij het winningsplan. De minister kan de instemming ook onder beperkingen 
verlenen of daaraan voorschriften verbinden 

 
Noot. Zoals vastgesteld door SodM in de Staat van de Sector Geothermie (SodM, 
2017-1) is er een periode geweest dat het onduidelijk was of er winningsplannen voor 
de geothermie ingediend / beoordeeld moesten worden. In december 2018 is het 
verzoek van EZK naar de sector geweest om winningsplannen in te dienen. Alle 
operators geothermie hebben een winningsplan ingediend. 
 
• Informatie over reeds aangevraagde en vergunde licenties en de procedures is te 

vinden op het Nederlands Olie- en Gasportaal: www.nlog.nl  

http://www.nlog.nl/
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• Op grond van de Mijnbouwwet (Mbw Art 123-125; Mbb § 7.3; Mbr Art 11) moeten 

mijnbouwbedrijven, waaronder bedrijven die zich bezighouden met het winnen 
van aardwarmte, gegevens verstrekken aan de overheid. De uitvoerder dient per 
kalendermaand gegevens aan te leveren. Het gaat dan primair om de gewonnen 
hoeveelheden aardwarmte en mee geproduceerde delfstoffen en om 
hoeveelheden geïnjecteerde inhibitor (in liters).  

 
• Het format van de data-aanlevering is gestandaardiseerd. De standaard is voor 

aardwarmte uitgewerkt in het Excel spreadsheet 'Aardwarmte Productiecijfers'   
(TNO, 2016-2) en in de notitie 'Aanlevering productiegegevens aardwarmte' (TNO, 
2016). De sheet bevat een exportfunctie om de ingevulde gegevens in een 
standaard xml formaat naar TNO als beheerder te mailen. 
 

Noot. Ten aanzien van de gebruikte mijnbouwhulpstoffen richt de maandelijkse 
rapportage zich dus alleen op de hoeveelheid in de injectieput ingebrachte inhibitor 
(liter). De toepassing en hoeveelheden van andere mijnbouwhulpstoffen hoeven 
blijkbaar niet maandelijks gerapporteerd te worden in geval van 
aardwarmtewinning. 
 
Noot. Op dit moment doorloopt een aardwarmtebedrijf hetzelfde administratieve 
vergunning proces als een mijnbouwmaatschappij die olie of gas wilt opsporen en 
winnen. In de praktijk is echter gebleken dat de gefaseerde manier van 
vergunningverlening relevant voor de olie- en gaswinning niet goed past bij 
aardwarmteprojecten. Dit is ook geconstateerd door SodM in haar rapport ‘Staat van 
de Sector Geothermie’ (SodM, 2017-1). Het Ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat bereidt op dit moment een wetswijziging van de Mijnbouwwet voor waarin de 
vergunningverlening wordt aangepast aan de situatie bij geothermie (Ministerie EZK, 
2019-2). Tot de inwerkingtreding van deze wetswijziging geldt het proces zoals 
bovenstaand beschreven op basis van de huidige Mijnbouwwet. 
 
Noot. Zie opmerking aan begin van § 4.3 over de in ontwikkeling zijnde nieuwe 
Omgevingswet die medio 2021 de Mbw gedeeltelijk gaat vervangen. 
 

Aanvullende 
informatie 

• EBN: hoewerktaardwarmte.nl/info/wet-en-regelgeving/mijnbouwwet  
• NLOG: www.nlog.nl/administratieve-procedures  
• SodM: www.sodm.nl/onderwerpen/aardwarmte 

• DAGO VMG-Zorgsysteem (DAGO, 2018) 

Aanwijzingen 
operator 
geothermie 

• Check en up-to-date houden van de ontwikkelingen aangaande de Mbw, Mbb en Mbr 
via de links op wetten.overheid.nl en sla die intern als onderdeel van het interne 
Chemical Management Systeem (CMS) op. 

• Organiseer de noodzakelijke vergunningsverplichtingen en beheerdocumenten vanuit 
de Mijnbouwwetgeving met behulp van de gestandaardiseerde aanpak en 
hulpmiddelen vanuit het DAGO VGM Zorgsysteem (DAGO, 2018) 

• Implementeer het voorgestelde CMT Geothermie (zie hoofdstuk 6) om invulling te 
geven aan de Mijnbouwwet verplichtingen aangaande de toe te passen 
mijnbouwhulpstoffen als operator geothermie: 
− Het veilig en verantwoord gebruik van mijnbouwhulpstoffen door kritische 

beoordeling & documentatie van de leverancier VIB, inclusief REACH compliance 
check (zie § 4.2.1) en BPR-compliance check (zie § 4.2.3) 

Noot. De vergunningsverplichtingen en af te stemmen chemicaliënoverzicht met SodM 
(zie Bijlage 2) en de maandelijkse rapportage vanuit Mbb § 7.3 zijn geen onderdeel van de 

https://hoewerktaardwarmte.nl/info/wet-en-regelgeving/mijnbouwwet
http://www.nlog.nl/administratieve-procedures
http://www.sodm.nl/onderwerpen/aardwarmte
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CMT-tool. De CMT-tool is met name opgezet om de geothermie operator een hulpmiddel 
te geven om de onderliggende REACH Compliance checks van de toe te passen 
mijnbouwhulpstoffen uit te voeren en te documenteren. 

 
4.3.3 Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) 

Titel Wet van 6 november 2008, houdende regels inzake een vergunningstelsel met 
betrekking tot activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving en inzake 
handhaving van regelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving (Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht) 

Referentie (WABO, 2018) 

Link wetten.overheid.nl/BWBR0022830/2018-04-05  

Essentie Omgevingsvergunning verplichtingen voor Nederlandse operators van aardwarmte. 

Relevantie 
Geothermie 

• De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) regelt de 
omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning 
voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. 

• Naast de opsporings- en winningsvergunning conform de Mijnbouwwet (zie § 4.3.2) 
zal bij de gemeente een omgevingsvergunning (WABO) moeten worden aangevraagd 
voor de aanleg van de boorlocatie, het pomphuis met de bijbehorende permanente 
installaties zoals de ontgasser, het leidingwerk en een eventuele waterbuffer.  

• De WABO maakt het mogelijk om, binnen één geothermie project, met één 
omgevingsvergunning verschillende activiteiten (bouw, aanleg, oprichten, gebruik) 
uit te voeren. 
 

• In de omgevingsvergunning wordt ten aanzien van de toe te passen 
mijnbouwhulpstoffen het volgende gevraagd te rapporteren: 
- Aanduiding welke grond- en hulpstoffen bij de mijnbouwactiviteit worden 

toegepast en welke bijproducten en eindproducten er vrijkomen.  
- Van de producten moet de naam, kenmerkende gegevens, hoeveelheid in 

opslag, type opslag en verbruik worden vermeld. 
 

Noot. Specifieke mijnbouwhulpstoffen om te rapporteren zijn onder andere 
corrosieremmer, emulsiebreker en boorvloeistof. Bijproducten zijn o.a. condensaat, 
kwik of zwavel. 
 
Noot. De WABO-vergunning wordt afgegeven op het bij de initiële aanvraag 
ingediende inhibitor. Indien je van inhibitor verandert, wijzig je in feite één van de 
voorwaarden uit de vergunning. Het is aan te raden om een wijziging van inhibitor ten 
opzichte van de vergunning te melden aan het bevoegd gezag. 
 
Noot. Verder wordt er met betrekking tot de mijnbouwhulpstoffen in de WABO-
omgevingsvergunning specifiek gevraagd om: 

- de locatie voor de opslag van stoffen op een milieuplattegrond; 
- veiligheidsinformatiebladen van de grond- en hulpstoffen (SDS / REACH 

documentatie); 
 

- aangeven of en zo ja welke preventieve maatregelen worden getroffen en/of onderzoek 
wordt verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen zoals b.v. onderzoek gericht op 
grondstof-, hulpstof-, en productkeuze, toepassing van schone technologie, nieuwe 
productieprocessen of bedrijfsvoering, proces geïntegreerde maatregelen en dergelijke. 

- aangeven of er voorschriften en/of procedures aanwezig zijn die aangeven welke 
maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene 
lozingen zoals b.v. morsen bij op- en overslag van grond- en hulpstoffen, lekkage van 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0022830/2018-04-05
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verpakkingen, falen van apparatuur en transportvoorzieningen, storingen in 
(zuivering)technische voorzieningen, proefdraaien, schoon- en herstelwerkzaamheden e.d.     

 
• Bedrijven en particulieren kunnen voor vragen over de WABO en 

omgevingsvergunningen terecht bij hun eigen gemeente. 
• Voor het digitaal indienen is er het Omgevingsloket online (OLO) 

Noot. Zie opmerking aan begin van § 4.3 over de in ontwikkeling zijnde nieuwe 
Omgevingswet die medio 2021 de WABO wet in zijn geheel gaat vervangen. 

Aanvullende 
informatie 

• INFOMIL: www.infomil.nl/onderwerpen/integrale-regels/wet-algemene  
• OLO: www.omgevingsloket.nl 

• DAGO VMG-Zorgsysteem (DAGO, 2018) 

Aanwijzingen 
operator 
geothermie 

• Check en up-to-date houden van de ontwikkelingen aangaande de WABO via de link op 
wetten.overheid.nl en sla die intern als onderdeel van het interne Chemical 
Management Systeem (CMS) op. 

• Organiseer de noodzakelijke vergunningsverplichtingen en beheerdocumenten vanuit 
de WABO met behulp van de gestandaardiseerde aanpak en hulpmiddelen vanuit het 
DAGO VGM Zorgsysteem (DAGO, 2018) 

• Implementeer het voorgestelde CMT Geothermie (zie hoofdstuk 6) om invulling te 
geven aan de Mijnbouwwet verplichtingen aangaande de toe te passen 
mijnbouwhulpstoffen als operator geothermie: 
− Opslag, beoordeling en archivering leverancier VIB van mijnbouwhulpstoffen 
− Het veilig en verantwoord gebruik van mijnbouwhulpstoffen door kritische 

beoordeling & documentatie van de leverancier VIB, inclusief REACH compliance 
check (zie § 4.2.1) en BPR-compliance check (zie § 4.2.3) 

Noot. De WABO-vergunningaanvraag is geen onderdeel van de CMT-tool. 

 
4.3.4 Activiteitenbesluit (Ab) en Activiteitenregeling (Ar) 

Titel Activiteitenbesluit milieubeheer (Ab). Besluit van 19 oktober 2007, houdende algemene 
regels voor inrichtingen. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer. 

Activiteitenregeling milieubeheer (Ar). Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 9 november 2007, nr. DJZ2007104180, 
houdende algemene regels voor inrichtingen. Regeling algemene regels voor 
inrichtingen milieubeheer. 

Referentie Activiteitenbesluit milieubeheer: (Ab, 2019) 
Activiteitenregeling milieubeheer: (Ar, 2018) 

Link Activiteitenbesluit milieubeheer: wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2019-01-01  
Activiteitenregeling milieubeheer: wetten.overheid.nl/BWBR0022830/2018-04-05 

Essentie Toetsing en indien van toepassing eliminatie / minimalisatieverplichting van Zeer 
Zorgwekkende Stoffen (ZZS) bij aanvraag / revisie van de milieuvergunning vanuit het 
nieuwe Nederlandse ZZS beleid. 

Relevantie 
Geothermie 

• In het Activiteitenbesluit (Ab) en de Activiteitenregeling (Ar) staan de wetsartikelen 
over milieuregels waaraan bedrijven moeten voldoen. Het uitgangspunt is om zoveel 
mogelijk bedrijven die invloed op het milieu hebben onder algemene regels te 
brengen. Het achterliggende doel is het verminderen van de administratieve lasten 

http://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale-regels/wet-algemene
http://www.omgevingsloket.nl/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2019-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0022830/2018-04-05
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voor zowel bedrijven als overheden. De meeste bedrijven die onder het besluit 
vallen hebben bijvoorbeeld geen milieuvergunning nodig. 

• Alle bedrijven in Nederland vallen onder het Ab & Ar, behalve als ze geen 
'inrichting' zijn. Afhankelijk van het soort bedrijf, het 'type inrichting', is het 
Activiteitenbesluit geheel of gedeeltelijk van toepassing. Het Activiteitenbesluit 
maakt onderscheid in drie typen inrichting: type A, B en C. 

• Een aardwarmtebedrijf is een inrichting onder de Wet Milieubeheer en valt onder 
type C 

 
• Het Ab & Ar vormen de wettelijke basis voor het Nederlandse ZZS beleid dat is 

gericht op het voorkomen of beperken van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) in de 
leefomgeving.  

• Het ZZS-beleid onderscheidt naast de ZZS lijst (welke een invulling is van de 
wettelijke verplichtingen vanuit het Ab en Ar) ook een P-ZZS lijst (Potentiële ZZS) 
welke stoffen zijn die mogelijke ZZS kunnen worden (als invulling van aanvullende 
Kamervragen; maar niet opgenomen in het Ab en Ar).  

• Er zijn nog veel onduidelijkheden in de Nederlandse markt (zowel bij de 
vergunningsaanvrager als beoordeelaars) hoe concreet invulling te geven aan het 
Nederlandse ZZS beleid bij nieuwe en aanpassingen van vergunningen. De verwachting 
van overheden is dat zowel de ZZS als de P-ZZS geïdentificeerd en beoordeeld 
moeten worden in het vergunning aanvraag / revisieproces. Er is meer 
achtergrondinformatie over de ZZS Aanpak voor emissies naar lucht en voor 
emissies naar water en de verwachtingen aangaande P-ZZS op de Infomil website. 

• Het rapport gaat daarom in op de eerste en belangrijk stap om geothermie 
operator te ondersteunen met identificatie van de (P-)ZZS in de 
mijnbouwhulpstoffen middels een beoordeling van de veiligheidsinformatiebladen 
en indien relevant interactie met de leveranciers.  
 

• Het RIVM beheert en publiceert de ZZS lijst en P-ZZS lijst als hulpmiddelen voor de 
uitvoering van het ZZS-beleid. 
ZZS Lijst (RIVM):    rvszoeksysteem.rivm.nl/ZZSlijst/TotaleLijst  
P-ZZS Lijst (RIVM): rvszoeksysteem.rivm.nl/ZZSlijst/PotentieleZZSlijst  
 

• De geothermie operator wordt geacht te monitoren of er ZZS of P-ZZS aanwezig 
zijn in de mijnbouwhulpstoffen die gebruikt worden. Indien er een 
milieuvergunning aangevraagd / gereviseerd dient te worden, zal de aanpak ter 
voorkoming / minimalisatie van ZZS-emissies naar verwachting afgestemd moeten 
worden. 
 

Noot. Het Nederlandse ZZS beleid staat los van het Europese “Substance of Very High 
Concern (sVHC) beleid vanuit REACH. Hoewel de definitie van een ZZS, als zijnde een stof 
die voldoet aan één of meer van de criteria en voorwaarden bedoelt in REACH Art 57 (Ab 
Art 2.3.b), hetzelfde is als de definitie van een sVHC onder REACH, zijn er grote verschillen 
in scope en aanpak tussen het NL ZZS beleid en de EU sVHC aanpak.  

Noot. Het Nederlandse ZZS Beleid, wat veel verder gaat dan het EU sVHC beleid, wordt 
ook gedreven door de aandacht voor aanwezigheid van chemische stoffen in het 
oppervlaktewater en mogelijk drinkwater vanuit de media en de politiek.  

Noot. Zie opmerking aan begin van § 4.3 over de in ontwikkeling zijnde nieuwe 
Omgevingswet die medio 2021 de Ab en Ar in zijn geheel gaat vervangen. 

Aanvullende 
informatie 

• Infomil: www.infomil.nl/onderwerpen/integrale-regels/activiteitenbesluit  
• Infomil: Handleiding ZZS naar lucht www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/zeer-

zorgwekkende/lucht/ 
• Infomil: Handleiding ZZS naar water www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-

water/handboek-water/thema-s/zzs/aanpak-zzs/ 

https://rvszoeksysteem.rivm.nl/ZZSlijst/TotaleLijst
https://rvszoeksysteem.rivm.nl/ZZSlijst/PotentieleZZSlijst
http://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale-regels/activiteitenbesluit
http://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/zeer-zorgwekkende/lucht/
http://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/zeer-zorgwekkende/lucht/
http://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/handboek-water/thema-s/zzs/aanpak-zzs/
http://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/handboek-water/thema-s/zzs/aanpak-zzs/
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• Infomil: Aanpak P-ZZS www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/zeer-
zorgwekkende/potentieel-zzs/ 

• RIVM: rvs.rivm.nl/stoffenlijsten/Zeer-Zorgwekkende-Stoffen 

Aanwijzingen 
operator 
geothermie 

• Check en up-to-date houden van de ontwikkelingen aangaande de Ab en Ar via de link 
op wetten.overheid.nl en sla die intern als onderdeel van het interne Chemical 
Management Systeem (CMS) op. 

• De huidige opzet van de CMT focust zich op de REACH verplichtingen. Voorstel om in 
het beoordelingsproces van de leverancier VIB ook een (P-)ZZS-beoordeling mee te 
nemen: 
− Verificatie en procesmatige afstemming aanwezigheid P-ZZS en ZZS in de 

mijnbouwhulpstoffen op basis van de leverancier VIB en indien relevant een 
actieve interactie met de leverancier 

Noot. De verdere verplichtingen indien er (P-)ZZS geïdentificeerd worden (bv 
gedurende de vergunning aanvraag / revisie) zijn geen onderdeel van de CMT-tool. 

 
 
  

http://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/zeer-zorgwekkende/potentieel-zzs/
http://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/zeer-zorgwekkende/potentieel-zzs/
https://rvs.rivm.nl/stoffenlijsten/Zeer-Zorgwekkende-Stoffen
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5. HULPMIDDELEN 

5.1 Introductie 

Dit hoofdstuk beschrijft de beschikbare relevante hulpmiddelen om de operator geothermie te 
ondersteunen met het verantwoord gebruik van mijnbouwhulpstoffen in de geothermie.  
 
Het DAGO Veiligheid Gezondheid en Milieu (VGM) Zorgsysteem, dat door DAGO ontwikkeld en 
beheerd wordt om haar leden een praktisch hulpmiddel te geven hoe te voldoen aan wet- & 
regelgeving tot een verantwoorde toepassing van geothermie is beschreven in §5.2. 
 
In § 5.3 wordt de NOGEPA Chemical Management Tool (CMT) beschreven, die door NOGEPA 
ontwikkeld en beheerd wordt om haar leden een praktisch hulpmiddel te geven om de REACH 
Compliance check te organiseren vanuit de veiligheidsinformatiebladen en communicatie met 
leveranciers. Dit als invulling van de on site REACH Compliance check van de toegepaste 
mijnbouwhulpstoffen in de onshore / offshore winning van olie en/of gas zoals gerapporteerd naar 
bevoegd gezag conform de mijnbouwwetgeving.  
 
In § 5.4 is een analyse opgenomen van een logische en efficiënte opzet van het Chemical 
Management Systeem (CMS) voor de geothermie operator als combinatie van een aangepaste CMT 
Geothermie en inpassing in het DAGO VGM Zorgsysteem. 
 
Noot 
 
NOGEPA heeft de CMT beschikbaar gesteld om te mogen worden gebruikt voor dit project “as is” en 
onder eigen verantwoordelijkheid en zonder verwijzing naar NOGEPA. De intentie van NOGEPA is om 
DAGO te ondersteunen om zo veel mogelijk dezelfde aanpak van de wettelijke verplichtingen van 
mijnbouwhulpstoffen toe te passen om een eenduidige aanpak te kunnen laten zien naar bevoegd 
gezag. NOGEPA neemt deel aan de begeleidingscommissie om de gemeenschappelijke werkbaarheid 
van de CMT-aanpak in beide sectoren zoveel mogelijk te borgen. Benadrukt moet worden dat voor 
bevoegd gezag (SodM) de uiteindelijke implementatie van de wettelijke verplichtingen door 
operators in de olie en gaswinning respectievelijk in de geothermie, de individuele 
verantwoordelijkheid van de desbetreffende bedrijven is en zal blijven. 
 

5.2 DAGO Veiligheid Gezondheid en Milieu (VGM) Zorgsysteem 

Het DAGO integrale Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Zorgsysteem, is gebaseerd op geldende 
wet- & regelgeving en gangbare ISO-normeringen als ISO 9001:2015 (kwaliteit), ISO 14001:2015 
(milieu) en ISO 45001:2018 (Arbo). Het DAGO VGM Zorgsysteem is zodanig specifiek voor 
geothermie opgezet dat het de gangbare ISO-normen ingevuld heeft in een eenduidige structuur die 
uitbreidbaar is en een kapstok vormt voor andere onderwerpen, managementsystemen en 
industriestandaards (zie Figuur 6).  
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Figuur 6. Opzet DAGO Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Zorgsysteem 

Naast de min of meer algemene VGM-normen ISO 90001, ISO 14001 en ISO 45001 kunnen in het 
DAGO VGM Zorgsysteem dus ook verwijzingen naar andere normeringen opgenomen worden die bij 
de winning van aardwarmte van belang zijn.  
 
Zo zijn recentelijk de volgende uitbreidingen en aanpassingen opgenomen: 
 
• ISO 16530-2:2014. Putintegriteit voor de gebruiksfase (Engelstalig). Bevat de eisen en methoden 

voor de olie- en gasindustrie om de integriteit van de put te beheren tijdens de operationele 
fase van de put. De operationele fase is van de overdracht van de put na de bouw tot de 
overdracht voorafgaand aan het afsluiten (“abandonneren”) van de put. Op termijn zal het 
document omgezet worden naar de actueel geldende ISO 16530-1, die de volledige levenscyclus 
beschrijft van putontwerp tot en met de abandonneren van de put. 

• ISO 55000:2014-serie. Assetmanagement - Overzicht, principes en terminologie (Engelstalig). 
Het specificeert de eisen voor een assetmanagementsysteem binnen de context van de 
organisatie. Deze internationale norm kan worden toegepast op alle soorten assets en door alle 
organisaties ongeacht hun aard of omvang. 

 
Mogelijke toekomstige uitbreidingen en aanpassingen van het DAGO VGM Zorgsysteem zijn: 
 
• ISO 26000:2010. Richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties 

(Nederlandstalig). De internationale richtlijn voor MVO (Maatschappelijke Verantwoordelijkheid 
van Organisaties) biedt ondersteuning voor implementatie van MVO. In 2017 heeft de ISO 
“Technical Management Board” (TMB) besloten dat ISO 26000 de komende jaren ongewijzigd 
de internationale standaard voor MVO blijft. 

• ISO 27048:2012. Stralingsbescherming - Dosisschatting voor de controle van werkers bij 
inwendige blootstelling aan straling (Engelstalig). Het specificeert de minimumvereisten voor de 
evaluatie van gegevens van de monitoring van werknemers die beroepsmatig worden 
blootgesteld aan het risico van interne besmetting door radioactieve stoffen. 

• Een Chemical Management Aanpak voor de verantwoorde inzet van mijnbouwhulpstoffen 
conform vigerende wet- en regelgeving en maatschappelijke verwachtingen ontbreekt 
momenteel nog. 
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Het DAGO VGM Zorgsysteem wordt centraal in de sector beheerd en waar nodig aangevuld of 
aangepast met en voor de geothermie operators die aangesloten zijn bij DAGO. Het bestaat uit: 
• Het DAGO VGM Zorgsysteem, basisdocument (MS Word bestand, in het Nederlands).  
• Het DAGO VGM Zorgsysteem, “high level structure” (MS Excel bestand, deels in het Engels en 

deels in het Nederlands). De ISO 9001 en ISO 14001 zijn in 2015 herzien door de NEN. Hierbij zijn 
de normen in de nieuwe voor ISO-managementsystemen geldende structuur gegoten (de 
zogenoemde “high level structure”). 

 
Het DAGO VGM Zorgsysteem wordt beschikbaar gesteld aan (aspirant) leden van DAGO. De 
geothermie operator dient zelf zijn eigen versie van het VGM-Zorgsysteem te maken vanuit een 
kopie van beide DAGO-documenten onder opname van zijn eigen naam op de relevant gemarkeerde 
plaatsen. Daarnaast zullen de onderliggende werkdocumenten en formulieren specifiek gemaakt 
moeten worden voor de eigen business case. 
 
Tussentijdse updates of aanvullingen van het DAGO VGM Zorgsysteem worden aangeleverd aan de 
DAGO leden met een duidelijke markeringen van de wijzigingen / aanvullingen waardoor ze hun 
eigen VGM-Zorgsysteem aldus kunnen aanpassen / aanvullen. 
 
Vanuit haar visie en missie, ondersteunt DAGO hiermee aangesloten geothermie operators om op 
een eenduidige en praktisch wijze invulling te geven aan de wettelijke verplichtingen en de 
maatschappelijke verwachtingen tot een veilig en verantwoorde toepassing van geothermie in 
Nederland. 
 
De geothermie operator is en blijft zelf verantwoordelijk voor de veilige en verantwoorde toepassing 
van geothermie en voor de opzet en inhoud van zijn eigen VGM-Zorgsysteem als invulling van zijn 
wettelijke verplichtingen en maatschappelijke verwachtingen. Als aangewezen toezichthouder zal 
SodM toezien op de concrete opzet van het eigen VGM-Zorgsysteem als invulling van de wettelijke 
verplichtingen van de individuele geothermie operators. 

5.3 NOGEPA Chemical Management Tool (CMT) 
 
In Nederland hebben zo’n 13 bedrijven een vergunning voor het opsporen of winnen van aardgas 
en/of olie. Deze olie- en gasbedrijven doen onderzoek naar mogelijke gas en/of olievoorraden in 
onze bodem én onder de Noordzee, en zorgen na een boring voor de winning van het aardgas. Deze 
bedrijven zijn verenigd in NOGEPA, de Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie. 
 
NOGEPA behartigt de belangen van deze bedrijven en wil een open en transparante bijdrage leveren 
aan de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050. Een energievoorziening die 
veilig is, betrouwbaar, betaalbaar én geaccepteerd. Tot die tijd zal aardgas (als fossiele brandstof 
met het de minste CO2-uitstoot) moeten zorgen voor betrouwbare energie zekerheid (NOGEPA, 
2020). 
 
NOGEPA leden hebben al lange tijd ervaring met de praktische en veilige toepassing van 
mijnbouwactiviteiten naar olie en gas en met het voldoen aan de verplichtingen vanuit de 
mijnbouwwetgeving. Net als in de geothermie, wordt ook in de boor- en operationele fase van de 
onshore / offshore mijnbouw naar olie en gas gebruik gemaakt van mijnbouwhulpstoffen.  
 
SodM is de toezichthouder voor mijnbouw en toetst in de naleving van de vergunningvoorschriften 
voor de olie en gaswinning en toetst of wordt voldaan aan de wet- en regelgeving. Op haar website 
heeft SodM specifieke formulieren opgenomen die de NOGEPA leden moeten gebruiken voor 
rapportage van de toegepaste mijnbouwhulpstoffen voor de onshore / offshore 
mijnbouwactiviteiten (zie § 4.3.2).  
 



  

Kennisagenda Aardwarmte - Concept rapport  37 
Verantwoord gebruik mijnbouwhulpstoffen in geothermie (22-01-2021) 

Het chemicaliënoverzicht dat als bijlage bijgevoegd moet worden aan de meldingen conform de 
formats van SodM bevat een compleet overzicht van de toegepaste mijnbouwhulpstoffen. Dit 
format is opgenomen in bijlage 2 van dit rapport. Het bevat de volgende informatie: 
 
• Voor onshore en offshore toepassing moeten de volgende details aangegeven worden: 

1. Product handelsnaam (handelsnaam van de mijnbouwhulpstof zoals toegepast door de 
leverancier) 

2. Leverancier naam (naam van de leverancier van de mijnbouwhulpstof) 
3. Datum van uitgifte van de leverancier VIB (indien noodzakelijk en aanwezig. Toelichting 

nodig indien niet aanwezig voor een gevaarlijk product) 
4. CtgB toelatingsnummer of aanmeldingsnummer (indien biocide) 
5. Product etiket (de H-zinnen) 
6. REACH Compliance check afgerond (ja / nee veld voor de gevaarlijke producten) 
7. Geplande maximaal gebruik (hoeveelheid in kg) 

 
• Voor offshore toepassing zijn daarbovenop nog de volgende aanvullende gegevens nodig: 

- CEFAS Registratie data (product – leverancier combinatie moet geregistreerd zijn bij CEFAS) 
- Aanvullende details op het geplande maximaal gebruik (bv toegepaste concentratie en de 

verwachte hoeveelheid die geloosd gaat worden) 
 
De NOGEPA Werkgroep Chemicaliën heeft in 2013 – 2014 een Chemical Management Tool (CMT) 
ontwikkeld om de NOGEPA leden als operators in de olie en gaswinning een praktisch hulpmiddel te 
bieden hoe ze de REACH Compliance checks van de leverancier veiligheidsinformatiebladen (VIB) en 
de eigen REACH verplichtingen als downstream gebruiker van de mijnbouwhulpstoffen zouden 
kunnen organiseren. De CMT kan door de NOGEPA leden in de organisatie geïmplementeerd worden 
als onderbouwing dat de REACH Compliance check zoals aan te geven op bovengenoemd 
chemicaliënoverzicht voor de toegepaste mijnbouwhulpstoffen intern is uitgevoerd en 
gedocumenteerd.  
 
De NOGEPA Chemical Management Tool (CMT) is dus sinds begin 2014 beschikbaar voor alle 
NOGEPA leden en wordt onderhouden door de NOGEPA Werkgroep Chemicaliën. Vanuit dit project 
is er contact geweest tussen NOGEPA en DAGO om een efficiënte en effectieve toepassing en beheer 
van de CMT door de beide doelgroepen te bespreken. Er is een aangepaste versie van de NOGEPA 
CMT gemaakt met een splitsing tussen de CMT-tool als MS Excel spreadsheet en de 
gebruikershandleiding als separaat MS wordt document. Hierdoor is het eenvoudiger om de 
sectorspecifieke instructies per sector aan te passen in een sectorspecifieke versie van het CMT 
guidance document. Ook zijn er in principe afspraken gemaakt tussen DAGO en NOGEPA dat ze het 
verdere beheer van de CMT in nauw overleg met elkaar verder vorm willen geven. 
 
De huidige NOGEPA CMT versie (versie 2) dateert van juli 2020. Het bestaat uit de CMT opgezet als 
MS Excel bestand en een CMT guidance document opgezet in MS Word. Beide zijn opgesteld in het 
Engels. 
 
1. De NOGEPA CMT spreadsheet tool bestaat uit: 

- De Product Inventory (MS Excel tab) om de relevante mijnbouwhulpstoffen in op te nemen 
en de leverancier informatie (m.n. via de leverancier veiligheidsinformatiebladen) op te 
nemen en de REACH Compliance check te documenteren. 

- Version Control (MS Excel tab) met de toelichting van aanpassingen in een nieuw versie en 
uit te voeren acties door de operator. 

2. Het NOGEPA CMT guidance document bevat: 
- Introductie met doel, aanpak en overzicht van het generieke proces. 
- Specifieke en gedetailleerde instructies per veld van de Product Inventory tab in de CMT 

(hoe deze te gebruiken en in te vullen). 
- Een Flow chart, opgesteld in MS Excel en bijgevoegd als bijlage 4, hoe de NOGEPA CMT te 

implementeren en te gebruiken als operator om de REACH Compliance check van 
mijnbouwhulpstoffen uit te voeren en te documenteren. Het laat ook zien hoe een logische 
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digitale opslag van de veiligheidsinformatiebladen opgezet kan worden. Dit bevat een 
duidelijke scheiding van: 

 TO DO: veiligheidsinformatiebladen die nieuw binnengekomen zijn en nog 
beoordeeld moeten worden; 

 CURRENT: huidige veiligheidsinformatiebladen van de actieve 
mijnbouwhulpstoffen; 

 ARCHIVE: oudere versies van de veiligheidsinformatiebladen om te kunnen 
voldoen aan de archiveringsplicht onder REACH 

 
De NOGEPA CMT is in het verleden gepresenteerd aan de SodM. SodM benadrukt dat het de 
individuele verantwoordelijkheid van de NOGEPA-operators is en blijft om aan te kunnen tonen dat 
ze aan hun REACH & CLP verplichtingen voldoen. De NOGEPA CMT wordt gezien als hulpmiddel dat 
de operator daarin kan ondersteunen. 

5.4 Analyse opzet Chemical Management Systeem (CMS) voor geothermie 
 
Vanuit de analyse van het DAGO VGM Zorgsysteem (zie § 5.2) en de NOGEPA CMT (zie § 5.3) zal de 
opzet van het Chemical Management Systeem (CMS) voor geothermie idealiter bestaan uit twee 
delen: 
 

1. Een Chemical Management Tool (CMT) geothermie die in principe volledig aansluit bij de 
NOGEPA CMT en een CMT Guidance document, die waar nodig aangepast en 
geoptimaliseerd wordt voor de toepassing van de CMT Geothermie door de operator 
geothermie; 
 

2. Inpassing van de CMT Geothermie (spreadsheet tool en guidance document) als praktisch 
werkdocument en bijbehorend chemical management standaard in het DAGO VGM 
systeem. Het figuur voor het DAGO VGM systeem zou uitgebreid kunnen worden met een 
extra driehoek “chemical management” in de laag van referentienormen & standaarden en 
een extra driehoek “CMT” in de laag van werkdocumenten & instructies. 

 
Hiermee zou het DAGO VGM systeem uitgebreid worden met een concrete mogelijkheid voor de 
operator geothermie om zijn eigen Chemical Management Systeem (CMS) te implementeren.  
 
Hier zijn de volgende opmerkingen bij te maken. 
 
Chemical management standaard 
 
Er is voor zover bekend geen chemical management standaard of ISO-norm voor chemical 
management in de markt beschikbaar die gebruikt kan worden. Wel is het goed denkbaar dat o.a. op 
basis van dit rapport, de aangepaste CMT Geothermie en de pilot resultaten uit dit project, een 
eigen chemical management industriestandaard voor de geothermie wordt opgesteld door DAGO.  
 
Het opstellen van een chemical management industriestandaard die past in het DAGO VGM 
Zorgsysteem vormt geen onderdeel van dit project. Het is opgenomen als aanbeveling in dit rapport 
om daarmee de CMT voor de geothermie operator volledig op te kunnen nemen en te borgen in het 
DAGO VGM Zorgsysteem. 
 
CMT Geothermie 
 
De NOGEPA CMT tool, zoals beschreven in § 5.3, zal in principe in dezelfde opzet als basis dienen 
voor de CMT Geothermie. Dit om een eenduidige documentatie van de REACH compliance check van 
mijnbouwhulpstoffen door operators in de olie en gaswinning en in de geothermie te waarborgen. 
Daar waar CMT-velden in de geothermie mogelijk anders gebruikt zullen worden, is dat in de 
sectorspecifieke gebruikershandleiding aangepast.  
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De NOGEPA CMT versie 2 (juli 2020) is als basis gebruikt voor de CMT-versie 1 (augustus 2020). 
Conform de afspraak met NOGEPA zijn alle logo en tekst verwijzingen naar NOGEPA vervangen door 
het Kennisagenda Aardwarmte logo en verwijzingen naar de Kennisagenda. De aangepaste CMT 
Geothermie, als CMT-spreadsheet en de specifieke gebruikershandleiding voor de geothermie 
operator (versie 1; augustus 2020) is nader getoetst in de pilot fase (zie hoofdstuk 6) en is aangepast 
met de bevindingen vanuit de pilot door inpassing van een centrale supportorganisatie (versie 1.1; 
november 2020). De CMT Geothermie (versie 1; augustus) zal net als dit rapport voor iedereen 
beschikbaar gemaakt worden via de Kennisagenda Aardwarmte.  De CMT Geothermie (versie 1.1; 
november 2020) wordt geacht door DAGO opgepakt te worden voor verdere integratie in het DAGO 
VGM systeem. 
 
Praktische implementatie van de CMT bij de geothermie operators 
 
Aandachtspunt is hoe gezorgd kan zorgen dat de geothermie operator eigenaarschap neemt over de 
implementatie en toepassing van de Chemical Management Tool (CMT).  
 
In de pilot is een aangepaste werkwijze uitgeprobeerd voor de sector geothermie door introductie 
van een centrale verzameling en beoordeling van de leverancier veiligheidsinformatiebladen door 
een centrale organisatie. DAGO zou daar de geëigende kandidaat voor zijn (al dan niet met externe 
ondersteuning). Dit omdat de gemiddelde geothermie operator minder expertise en resources heeft 
dan de operators in de olie en gaswinning en de toegepaste mijnbouwhulpstoffen binnen de sector 
naar verwachting redelijk hetzelfde zijn voor de verschillende geothermie operators. Door het 
lastigste deel van de CMT, beoordelen en indien nodig afstemmen van een REACH Compliant 
veiligheidsinformatieblad met de leverancier, centraal te organiseren is de verwachting dat de 
toepasbaarheid van de CMT Geothermie door de geothermie operators sterk verbeterd wordt. 
 
Uitbreidingsmogelijkheden CMT Geothermie 
 
De nadruk van de CMT Geothermie ligt sterk op regelgeving en veiligheid, gezondheid en milieu. Het 
geeft een concrete invulling van de REACH Compliance check die de geothermie operator zal moeten 
uitvoeren op de toe te passen mijnbouwhulpstoffen. 
   
In het project werd aangegeven dat er mogelijk meer uit de CMT als inventory van de toegepaste 
mijnbouwhulpstoffen te halen is. Mogelijk kan de CMT Geothermie op een praktische manier 
worden geïntegreerd met put integriteit management en corrosiebeheersing bij het uitvoeren van 
een corrosie inhibitie programma zodat operationele optimalisatie plaats kan vinden. 
 
In het DAGO VGM Zorgsysteem zitten waarschijnlijk meer aanknopingspunten voor de CMT 
Geothermie die de moeite waard zijn om in een vervolgproject, bij voorbeeld bij het opstellen van de 
eigen chemical management industriestandaard voor de geothermie nader te onderzoeken en waar 
mogelijk mee te nemen. 
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6. PILOT PRAKTISCHE TOEPASSING CMT GEOTHERMIE 

6.1 Introductie 
 
Zoals beschreven in hoofdstuk 5 en in goed overleg met NOGEPA is de Chemical Management Tool 
(CMT) voor geothermie vanuit de bestaande NOGEPA CMT gemaakt, welke bestaat uit dezelfde 
CMT-spreadsheet tool voor documentatie van de REACH compliance check van mijnbouwhulpstoffen 
als toegepast binnen de olie en gassector en een aangepaste sectorspecifieke gebruikershandleiding 
voor de geothermiesector. 
 
De praktische toepassing van de CMT Geothermie (versie 1; augustus 2020) is uitgeprobeerd in een 
realistische pilot door de werkgroep van geothermie operators en DAGO die het project ondersteund 
hebben. 

 
De opzet van de pilot is zo vormgegeven dat de voorgestelde aangepaste werkwijze via een centrale 
beoordeling van de leverancier veiligheidsinformatiebladen uitgebreid getoetst is (zie § 6.2). De 
resultaten van de pilot staan beschreven in § 6.3 en de evaluatie van de pilot in § 6.4. 
 

6.2 Opzet pilot 
 
In overleg met de werkgroep en de begeleidingsgroep is de volgende gefaseerde pilot opzet 
uitgevoerd: 
 
• Inventarisatiefase. Met ondersteuning van DAGO zijn de veiligheidsinformatiebladen van de 

toegepaste mijnbouwhulpstoffen door leden opgevraagd en centraal verzameld. Gekozen is om 
de focus te zetten op de toegepaste mijnbouwhulpstoffen in de operationele fase, inclusief 
onderhoud. De keuze van de mijnbouwhulpstoffen in de boorfase wordt in de praktijk volledig 
door de boormaatschappijen bepaald en is sterk afhankelijk van de lokale situatie.  
 

• Expertfase. Hierin is concreet invulling gegeven aan de gestandaardiseerde aanpak van een 
centrale beoordeling, afstemming en documentatie van de centrale REACH compliance check op 
de relevante leverancier veiligheidsinformatiebladen. De expert fase is gezamenlijk uitgevoerd 
door de werkgroep. De resultaten zijn verwerkt in een centrale product inventory, de meest 
recente veiligheidsinformatiebladen (digitaal), het kritische VIB-beoordelingsdocument (“Critical 
SDS Check”) en de relevante afstemming met de leveranciers.  

 
• Lokale toepassingsfase. Hierin is invulling gegeven aan de praktische implementatie van een 

operator specifieke CMT, inclusief de afstemming met de centrale product inventory. De lokale 
toepassingsfase is centraal uitgevoerd door de werkgroep.  

 
• Evaluatie pilot. Tijdens en na elke fase zijn de bevindingen van de pilotfase geëvalueerd.  

 
De pilot is uitgevoerd in een periode van 3 maanden met de werkgroep en vormgegeven door 
gerichte werk- en afstemmingssessies, welke gezien de corona-omstandigheden met name online 
uitgevoerd zijn. Elke sessie was voorbereid met een concrete agenda en de bevindingen en 
vervolgacties zijn vastgelegd in een concreet verslag per e-mail. Hierdoor is het mogelijk geweest om 
heel efficiënt en gericht invulling te geven aan de pilot met goede resultaten (zie § 6.3). 
 

6.3 Resultaten pilot 
 

6.3.1 Inventarisatiefase 
 
Vanuit de werkgroep en via het secretariaat van DAGO vanuit de overige DAGO leden zijn de 
veiligheidsinformatiebladen van de toegepaste mijnbouwhulpstoffen in de operationele fase 
(inclusief onderhoud) verzameld. 
 



  

Kennisagenda Aardwarmte - Concept rapport  41 
Verantwoord gebruik mijnbouwhulpstoffen in geothermie (22-01-2021) 

Hierdoor werden 28 veiligheidsinformatiebladen van een 20-tal unieke mijnbouwhulpstoffen 
verzameld, vaak zuren of corrosieremmers. Van sommige producten waren 
veiligheidsinformatiebladen van verschillende leveranciers beschikbaar. Van sommige producten 
waren verschillende kwaliteiten beschikbaar (b.v. 10 % HCl of 37% HCl). Via sommige operators 
werden recentere versies van dezelfde leverancier veiligheidsinformatiebladen verkregen. 
 
Het resultaat van de inventarisatiefase was een eerste versie van de centrale product inventory en 
zijn verzameling van de meest recente veiligheidsinformatiebladen (Nederlands en indien aanwezig 
in het Engels).  
 
De centrale product inventory is gestart als kopie van de CMT Geothermie (versie 1; augustus 2020). 
Vanuit de gekoppelde leverancier veiligheidsinformatiebladen (VIB) konden de volgende kolommen 
eenvoudig centraal gevuld worden: 
• Product - Trade name (1): conform het VIB; 
• Supplier - Name (2): conform het VIB; 
• SDS - Issue Date (12): conform het VIB; 
• Supplier SDS (15): met link naar de Nederlandse VIB (of Engelse als alleen die aanwezig was); 
• Supplier SDS (15-2; English if available): NIEUW. Vanuit de praktijkervaring dat er soms naast de 

Nederlandse ook een Engelse versie van hetzelfde product-leverancier VIB aanwezig was, is een 
extra kolom toegevoegd voor een link naar de Engelse VIB als die ook beschikbaar was. 

 
Met de deskundigheid van de werkgroep konden de volgende kolommen van de centrale product 
inventory verder aangevuld worden: 
• SDS-ID (0): NIEUW. Voor de toekomstige communicatie tussen de centrale product inventory en 

de lokale product inventory’s is een unieke SDS-ID kolom toegevoegd om per dezelfde product – 
leverancier VIB combinatie een unieke code te geven. Gekozen is voor het format SDS001 en 
verder. Als eenzelfde product van verschillende leveranciers kwam, is zoveel mogelijk gekozen 
om die bij elkaar te houden met de SDS-ID’s (dus SDS002-1 en SDS002-2). 

• Intended use - Onshore / offshore (3): conform de CMT gebruikerhandleiding altijd “onshore”; 
• Intended use -Application (4): ingevuld vanuit de kennis van de werkgroep. Vaak “Completion / 

workover” en soms “Other applications (see remark); 
• Intended use -Remark (5): als een praktische werkwijze werd voor de groep “completion / 

onderhoud” de specifieke toepassing ingevuld (zoals corrosion inhibitor or biocide) en werd de 
other application met de specifieke toepassing ingevuld. 

 
Als voorbereiding op de expertfase is een selectie van 10 leverancier veiligheidsinformatiebladen 
gemaakt die het meest relevant waren voor de werkgroep om mee te nemen in de rest van de pilot. 
Alleen deze producten hebben een unieke SDS-ID gekregen. 
 

6.3.2 Expertfase 
 
De werkgroep heeft in meerdere werksessies de 10 leverancier veiligheidsinformatiebladen 
beoordeeld als zijnde de centrale product organisatie die verantwoordelijk is voor de centrale 
verzameling en REACH Compliance check van de leverancier VIB. Jongerius Consult heeft hiertoe een 
Critical SDS Check formulier in het Engels ontworpen die actief door de werkgroep gebruikt is om de 
centrale REACH Compliance check op een eenduidige wijze uit te voeren en te documenteren 
(inclusief afstemming met de leverancier indien van toepassing). 
 
Doel van het Critical SDS Check formulier was daarmee om de kritische REACH Check uit de CMT 
Geothermie (“Supplier SDS - Critical check OK? (18)” in kolom U) op een gestandaardiseerde, 
transparante manier zelf uit te voeren en te documenteren. Het Critical SDS Check formulier zal per 
leverancier SDS bijgehouden worden. Hij is in het Engels opgesteld zodat het ook kan gebruikt 
worden voor afstemming van eventuele kritische en niet kritische bevindingen met de leverancier 
buiten Nederland en voor documentatie van de reactie(s) van de leverancier. Aldus kan de centrale 
organisatie de centrale REACH check transparant uitvoeren en via het up to date houden van het 



  

Kennisagenda Aardwarmte - Concept rapport  42 
Verantwoord gebruik mijnbouwhulpstoffen in geothermie (22-01-2021) 

Critical SDS Check formulier de deelnemende geothermie operators geïnformeerd houden over de 
centrale REACH Compliance check van de oorspronkelijke leverancier VIB, eventuele updates van de 
VIB en relevante communicatie met de leverancier. 
 
Het Critical SDS Check formulier is in het proces van de beoordeling van de 10 geselecteerde 
leverancier VIB op een paar plaatsen aangepast en geoptimaliseerd. De uiteindelijk toegepaste 
versie van het “Critical SDS Check for use by Geothermal Operator” formulier (23-10-2020) is 
bijgevoegd als bijlage 3. 
 
Bevindingen toepassing Critical SDS Check formulier 
 
Per leverancier VIB is een eigen Critical SDS Check formulier aangemaakt en gevuld. Hieronder is een 
weergave van wat per onderdeel ingevuld werd en de praktische bevindingen. 
 
1. Details van de Critical Check Conductor: dit kan een individuele operator zijn of de centrale 

supportorganisatie. Voor de pilot is een standaard kop gebruikt om de leverancier uit te leggen 
waarom zij de Critical SDS Check formulier kregen als er vragen waren (zie figuur 7). 
 

 
 
Figuur 7 Standaard aanhef voor de Critical SDS Check tijdens de pilot 

2. SDS Identificatie. Hier wordt de SDS uniek en eenduidig geïdentificeerd (zie figuur 8). In de 
praktijk werd een Critical SDS Check formulier soms eenmaal en soms meerdere malen 
afgestemd met een leverancier, als er updates van het SDS met een gewijzigde Issue date 
opgestuurd en opnieuw beoordeeld werden. 

 

 
 
Figuur 8. SDS Identificatie in een voorbeeld Critical SDS Check tijdens de pilot 

3. Document check. Hier wordt gekeken naar het format van het SDS en taal als gedeeltelijke 
invulling of het om een REACH Compliant SDS gaat, wat een invulling is van de CMT check 
‘Supplier / Product - REACH compliant? (9)’. Tevens wordt het SDS Type bepaald als invulling van 
de CMT Check ‘SDS - Type (11)’.  
 
De algemene werkwijze van het gehele Critical SDS Check is mooi zichtbaar in het voorbeeld van 
figuur 9. Per vraag wordt het antwoord eenduidig aangekruist. Als het groen is, is er geen follow-
up actie. Als het rood is, wordt de follow-up actie naar de leverancier / operator met het 
bijbehorende nummer aangevinkt. Tevens wordt de bevinding met referentie naar hetzelfde 
nummer toegelicht in het remark veld.  
 
In dit voorbeeld had de leverancier in eerste instantie een SDS van een geregistreerde stof 
zonder de blootstellingsscenarios als Annex gestuurd. De status van de SDS-format vraag was 
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‘Unclear’ en de actie (5) naar de leverancier was aangevinkt en aldus met toelichting in het 
remark veld (5) opgestuurd naar de leverancier. Met ontvangst van het uitgebreide VIB met 
blootstellingsscenario’s, is het Critica SDS Check aangepast, inclusief aanpassing van de 
opmerking (5). Het concept is dat de relevante leverancier communicatie waarnaar verwezen 
wordt centraal beheerd wordt en opvraagbaar is indien een operator daar behoefte aan heeft. 

 

 
 
Figuur 9. Document check in een voorbeeld SDS Critical SDS Check tijdens de pilot. 
 
4. Check op juiste product en leverancier informatie. Allereerst wordt gekeken of de product 

definitie duidelijk is als invulling van de CMT Check ‘Product - Definition (6)’. Omdat het VIB een 
compliance document in de keten is, wordt vervolgens gecheckt of de product en leverancier 
informatie eenduidig en juist op de VIB aangegeven is.  

 
In het voorbeeld in figuur 10 was een onduidelijkheid over de product identificatie gevonden. 
Het azijnzuur leek in het SDS met verschillende % beschreven te worden. Dit had ook geleidt tot 
een markering van “product identifcation unclear” en verzoek aan de leverancier om het toe te 
lichten en/of een update van het VIB te sturen als opmerking met referentie naar (6). Het 
antwoord van de leverancier is verwerkt in de uiteindelijke opmerking waarmee de issue 
gesloten was en de productidentificatie op Yes gezet kon worden. 

 

 
 
Figuur 10. Product en leverancier check in voorbeeld Critical SDS Check tijdens de pilot. 

5. Compliance status. Hier wordt de compliance status van de stof of stoffen in de samenstelling 
van het mengsel (rubriek 3) actief gecheckt op de ECHA-website. Allereerst wordt gekeken of 
het om een biocide gaat als invulling van de CMT Check ‘Product - Biocide? CtgB number (7)’. 
Vervolgens wordt gekeken of de REACH registratiestatus (met registratienummer of beroep op 
een uitzondering duidelijk is. Conform REACH Art 5. betekent geen registratie, geen business. 
Doel is dat de leverancier voor alle stoffen de registratie status aangeeft op het SDS en/of 
eventueel door een REACH Compliance Statement.  
 
De relevante toepassingen van de operator als invulling van de CMT Check ‘Intended use -
Application (4)’ en ‘Intended use -Remark (5)’ worden opgenomen en getoetst ten opzichte van 
de opgenomen identified uses en niet aangeraden gebruik in VIB-rubriek 1.2. 
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Een eenvoudige compliance check is of het VIB wel alle classificatie en labelling informatie in 
rubriek 2 en 3 opgenomen heeft conform de CLP en er geen verwijzingen meer zijn op het VIB 
naar de oude stoffenrichtlijn 67/548/EEG en/of preparatenrichtlijn. Dit is namelijk sinds juli 2017 
niet meer toegestaan. Tenslotte wordt aangegeven of de stof of één van de zeer ernstige stoffen 
van zorglijsten conform REACH staan.  
 
Als er niet aangeraden gebruik opgenomen is op het VIB en/of er stoffen van zorg aanwezig zijn, 
is het aan de operator om hier conform de instructies onder (8) en (10), wordt met verwijzing 
naar (8) / (10) in het opmerking veld toegelicht of en hoe de operator daar rekening mee moet 
houden. 
 
In het voorbeeld in figuur 11 is als invulling van de CMT Check ‘SDS - Relevant ES title(s) on the 
Ext-SDS (13)’ de relevante blootstellingsscenarios beschreven in het opmerking veld om de 
operator te ondersteunen bij zijn lokale implementatie. Dit is zo wie zo een generiek doel 
geweest om de opmerkingen zodanig te beschrijven dat de geothermie operator deze 
eenvoudig kan toepassen in haar lokale implementatie c.q. het bevoegd gezag antwoord kan 
geven als bepaalde zaken in het VIB-toelichting nodig hebben vanuit de leverancier afstemming. 
 
In het voorbeeld van figuur 11 was er ook sprake van een stof die vanuit de ECHA check ook op 
Annex 1 van de Biociden verordening stond en waar bij de leverancier afstemming gezocht is of 
de stof een biocide werking heeft of inderdaad valt onder de REACH registratie. 

 

 

 
 
Figuur 11 Compliance status check in een voorbeeld Critical SDS Check tijdens de pilot. 

6. Compositie en CLP-classificatiecheck. Hier wordt gecheckt of de samenstellingstabel in rubriek 3 
overeenkomt met de product definitie en of de CLP-classificatie van de geregistreerde stof of 
van de geregistreerde componenten van het mengsel overeenkomt met de CLP-classificatie in 
het bijbehorende registratiedossier (zie figuur 12). 
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Figuur 12 Compositie &CLP classificatie check in voorbeeld Critical SDS Check tijdens de pilot 

7. Overige bevindingen. Vanuit de praktijkervaring wat het Nederlands bevoegd gezag belangrijk 
vindt in een VIB, zijn twee specifieke checks opgenomen (zie figuur 13). 

 
 
Figuur 13 Overige checks in voorbeeld Critical SDS Check tijdens de pilot 

8. Conclusies en vervolgacties. Ieder Critical SDS Check formulier is afgesloten met 3 conclusies en 
bijbehorende vervolgacties (zie figuur 14).  
 
De centrale REACH Compliance check (critical check) is niet afgerond, als er nog één of meerdere 
kritische compliance issues in het document geïdentificeerd zijn die nog niet afgestemd zijn met 
de leverancier. Dan wordt ook de tweede conclusie dat er communicatie met de leverancier 
nodig is aangevinkt. 
 
De leverancier ziet dan in de opmerking dat het gaat om de gemarkeerde kritische issues, zoals: 
• REACH compliant format is onjuist of onduidelijk, bv dat het als geregistreerde stof geen 

bloostellingsscenario-annex bevat (1); 
• Geen leesbare VIB in Engels of Nederlands beschikbaar is (3); 
• SDS voor de toepassing als “transported isolated intermediate under strictly controlled 

conditions (TIUSCC)”, waarbij bij de leverancier gecheckt wordt of dat inzetbaar is voor de 
beoogde toepassing (4); 

• Een Non-EU SDS bv met alleen een niet EU-leverancier of waar het onduidelijk is of het wel 
een EU SDS is (5); 

• Een SDS waar de product definitie, productidentificatie en/of leverancier identificatie 
onduidelijk is. In de pilot bleek dat er de identificatie van de stof als combinatie van CAS 
nummer, EG-nummer, chemische naam en registratienummer soms niet geheel consistent 
was met de ECHA-website. Dit is altijd tot volledige duidelijkheid en aanpassing van het VIB 
afgestemd met de desbetreffende leverancier (6); 

• Een SDS waar de registratie / biocide status van de opgenomen stoffen niet duidelijk is of 
onduidelijkheden zijn over de identified uses (7); 
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• Een SDS dat nog referenties naar de oude stoffen en preparatenrichtlijn heeft en daarmee 
duidelijk te oud is (9). 

 
Daarnaast kan de leverancier door de markering in de rechterkolom van het Critical SDS Check 
formulier ook zien dat er nog niet kritische issues zijn, zoals: 
• Het SDS is alleen beschikbaar gemaakt in het Engels, waarmee de centrale REACH 

Compliance check wel uitgevoerd kan worden, maar alsnog om een Nederlandse VIB 
gevraagd wordt (2); 

• Vanuit de ECHA-check blijkt dat stoffen in rubriek 3 op één van de zorgwekkende stoflijsten 
van REACH staan, maar is dit niet in het SDS aangegeven (10). De aanwezigheid van een 
zorgwekkende stof wordt aangevinkt en impact op de geothermie operator wordt 
opgenomen in het opmerking veld van het Critical SDS Check formulier. Dat het niet 
aangegeven is op het SDS zal als niet kritische bevinding doorgegeven worden aan de 
leverancier; 

• Als de samenstelling in rubriek 3 niet duidelijk te koppelen aan de product definitie is (11); 
• Als de CLP-classificatie van de geregistreerde componenten in rubriek 3 of stof in rubriek 2 

niet geheel overeenkomt met de CLP-classificatie in het registratiedossier wordt dat 
doorgegeven aan de leverancier (12). Het wordt als verantwoordelijkheid van de leverancier 
beschouwd om dit goed te processen en niet aan de gebruiker om dat in detail te 
controleren; 

• Als het NVIC-nummer niet legitiem opgenomen (13) is of de persoonlijke 
beschermmaatregelen in vol detail opgenomen is (14) wordt als niet kritische opmerking 
doorgegeven. De geothermie operator kan ook zonder deze details zijn maatregelen 
nemen. 

 
De centrale REACH Compliance check is afgerond indien alle kritische issues in afstemming met 
de leverancier tot een acceptabele oplossing geleid hebben. Dit is verwerkt in de definitieve 
versie van het Critical SDS Check Formulier. Als de afstemming met de leverancier niet geleid 
heeft tot een oplossing van alle niet kritische issues, wordt dat genoteerd, maar wordt de critical 
check wel als afgerond beschouwd. De rationale daarachter is dat de centrale 
supportorganisatie namens de geothermie operators haar inspanning gedaan heeft om de 
leverancier te informeren, maar dat het aan de leverancier is of en hoe ze uiteindelijk invulling 
geeft aan de niet kritische bevinding(en).  
 
In de derde conclusie wordt aangegeven of er aandachtspunten voor de operator zitten in het 
Critical SDS Check formulier waar hij extra op moet letten, zoals: 
• Het SDS-type een ‘extended SDS’ is met in de opmerking welke blootstellingsscenarios 

relevant zijn, om de geothermie operator te attenderen dat hij binnen 12 maanden de use 
compliance check moet afronden in zijn lokale CMT-spreadsheet; 

• Als er relevante afstemmingspunten zijn over de registratiestatus en identified uses c.q. 
afgeraden gebruik die door de operator beoordeeld moet worden met zijn toepassing 
(7)(8); 

• Als er stoffen van zorg geïdentificeerd zijn waar de operator mogelijk een vervolgactie mee 
moet doen (10). 

 
Noot  
 
De lokale geothermie operator is en blijft zelf verantwoordelijk om te voldoen aan REACH & CLP. 
In de toepassing van de lokale CMT is het dan ook een belangrijk onderdeel dat hij de centraal 
aangeleverde VIB en Critical SDS Check zelf ook checkt en goedkeurt. Als daar vragen of 
onduidelijkheden in zijn, is het logische proces dat hij het zelf met zijn leverancier afstemt en bij 
voorkeur daar de centrale supportorganisatie ook actief in betrekt en informeert. 
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Figuur 14 Conclusies en follow-up acties in voorbeeld Critical SDS Check tijdens de pilot. 

Bevindingen uitgevoerde VIB beoordelingen 
 
Voor alle 10 de geselecteerde veiligheidsinformatiebladen is een Critical SDS Check formulier 
opgesteld in online werksessies met de werkgroep. Voor de werkgroep was dit gezamenlijke 
beoordelingsproces ondersteund door de praktische kennis en ervaring van Jongerius Consult en de 
praktische inzet van de ECHA-website heel verhelderend en effectief (zie pilot evaluatie in § 6.4).  
 
Het resultaat van de eerste gezamenlijke expertbeoordeling was dat bij 8 van de 10 geselecteerde 
SDS-en kritische en/of niet kritische bevindingen gevonden waren en opgenomen waren in de eerste 
versie van de Critical SDS Checkformulieren. In overleg binnen de werkgroep is gekozen om alle 8 de 
Critical SDS Check formulieren (dus ook waar alleen niet kritische bevindingen gevonden waren en 
die normaliter geaccepteerd zou worden) met de bijbehorende SDS naar de op de SDS genoemde 
contactpunten te sturen met verzoek tot reactie.  
 
Voor elk product was in de communicatie met de leverancier de naam van een operator bijgevoegd 
die het product daadwerkelijk gebruikt. Samen met die operators is als verdere uitwerking van de 
expert pilotfase actief gecommuniceerd met de leveranciers om de geconstateerde issues opgelost 
te krijgen. Door de toepassing en afstemming van de Critical SDS Check formulieren met de 
leveranciers, was het uiteindelijk mogelijk om voor alle 10 geselecteerde producten een REACH 
compliant SDS te verzamelen (vaak in het Nederlands en Engels) die direct toepasbaar is door de 
lokale geothermie operators en een Critical SDS Check formulier per SDS op te stellen met een 
afgeronde centrale REACH Compliance check, inclusief documentatie van de afstemming met de 
leverancier (waar nodig).  
 
Daarnaast was het mogelijk om door dit centrale ondersteuningsproces de centrale product 
inventory te vullen met de volgende kenmerken: 
 
• De product-supplier identificatie en use data in de CMT Checkvragen (1) tot en met (5) zijn 

volledig gevuld. Deze komt in de bestaande aanpak van de NOGEPA CMT binnen de olie en 
gaswinning overeen met de informatie die door de operator naar de leverancier gestuurd wordt. 
In het centrale ondersteuningsmodel van de CMT Geothermie komt het overeen met de 
voorziene aanvraag van een geothermie operator; 
 

• De leverancier product REACH compliance status en SDS-status in de CMT Checkvragen (6) tot 
en met (13) zijn gevuld. Deze moet in de bestaande aanpak binnen de olie en gas door de 
leverancier per operator aangeleverd worden, om in de lokale operator specifieke CMT 
Geothermie opgenomen te kunnen worden. In het centrale ondersteuningsmodel van de CMT 
Geothermie kunnen in principe alle checkvragen vanuit het definitieve en, indien nodig, 
afgestemde Critical SDS Check formulier met de leverancier gevuld worden. De belangrijke CMT 
Check ‘Supplier / Product - REACH compliant? (9)’ hangt samen met het critical check resultaat 
uit het Critical SDS Check formulier. De enige CMT Check die niet met zekerheid gevuld kan 
worden vanuit het Critical SDS Check proces is de ‘Supplier / Product - REACH role (8)’. De 
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verwachting is dat in de meeste gevallen het met de bestaande kennis vanuit de centrale 
supportorganisatie wel goed in te vullen is. 

 
De centrale product inventory met de gevulde informatie voor de CMT Checks (1) t/m (13), de 
bijbehorende Critical SDS Check formulieren met de onderbouwing van de centrale REACH 
Compliance Check (inclusief eventuele afstemming met de leverancier) en de meest recente versie 
van het veiligheidsinformatieblad zijn zo centraal beschikbaar als ondersteuning van de lokale 
toepassing door de geothermie operators.  
 

6.3.3 Lokale toepassingsfase 
 
De meeste tijd van de pilot is gaan zitten in de belangrijke expertfase. In overleg met de werkgroep is 
daartoe besloten om de lokale toepassingsfase van de pilot met elkaar uit te voeren via online werk 
sessies. 
 
Daartoe is gezamenlijk de lokale implementatie van de CMT langsgelopen via de beschreven stappen 
in de CMT-gebruikershandleiding en de daarin opgenomen flow chart en de centraal beschikbare 
product inventory en veiligheidsinformatiebladen. Dit leidde tot de volgende belangrijke inzichten: 
 
• dat de huidige opzet van de flow chart en delen van het CMT-gebruikershandleiding (1-8-2020) 

niet aansluiten bij hoe de centrale organisatie gewerkt heeft in de expert pilot fase c.q. de 
werkgroep wilt dat het in de toekomst zou moeten werken. 
 

• het belang van een lokale versie van de CMT is besproken. Dit gaat zorgen dat de individuele 
geothermie operator zijn verantwoordelijkheid kan en moet nemen met minimale checks 
(doordat de belangrijkste al centraal geregeld zijn).  

 
• Discussie van praktische implementatie zaken, met name met betrekking tot de toepassing van 

de centrale product inventory. De efficiëntste aanpak is naar verwachting door als start een 
kopie van de meest recente centrale product inventory te nemen en de niet relevante records 
weg te halen & checken relevante records door opname in locatie specifieke CMT & aanvragen 
ontbrekende records via de centrale organisatie.  

 
• Discussie praktische toepassing en beheer zaken. Dit leidde tot de volgende suggesties: 

- De centrale organisatie houdt de status van verwerking nieuwe aanvragen en/of updates bij 
in een CENTRALE SDS INDEX (toegankelijk voor alle operators) en stuurt alleen updates van 
de centrale product inventory en bijbehorende documenten indien daar aanleiding voor is. 
Mogelijk rechtstreeks naar een relevante operator indien aangevraagd via de CENTRALE SDS 
INDEX en/of periodiek naar iedereen.  

- Daar waar afstemming met de leveranciers nodig is, is het belangrijk dat de relevante 
geothermie operator(s) die dat product daadwerkelijk gebruiken betrokken zijn. 

- De operators zullen updates van de leverancier SDS opslaan in SDS TO DO en direct 
doorsturen naar centrale organisatie & bewaken verwerkingsstatus via CENTRALE SDS 
INDEX vanuit centrale organisatie.  

- De operator regelt het beheer van nieuwe of andere mijnbouwhulpstoffen in zijn eigen 
lokale CMT en SDS-opslag via het checken van de CENTRALE SDS INDEX. Vandaaruit kunnen 
nieuwe al bestaande records eenvoudig opgenomen worden en/of ontbrekende records in 
de CENTRALE SDS INDEX leiden tot een nieuwe aanvraag naar de naar centrale organisatie. 

- De operator bewaakt zijn eigen checks van de centrale REACH Check zoals opgenomen in 
het Critical SDS Check formulier door vulling van de CMT Checks (14) t/m (18). De CMT 
Check ‘Supplier SDS - Critical check OK? (18)’ is daarbij de belangrijke eigen check en 
acceptatie van de centrale REACH Compliance check via het centraal beheerde Critical SDS 
Check formulier. 

- Daar waar de operators uitgebreide VIB met blootstellingsscenarios in de lokale CMT-tool 
heeft zitten, kan ze de use compliance check als downstream gebruiker binnen 12 maanden 
na ontvangst uitvoeren via de CMT Checks (19) t/m (22). 
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• Discussie van het belang dat er duidelijke afspraken gemaakt moeten worden over het gebruik 

en beheer van de centrale product inventory in samenhang met de lokale operator specifieke 
CMT-versies. Dit om rekening te houden met antitrust en competitie wetgeving. Belangrijke 
aspecten daarbij zijn:  
- Bewaken dat de centrale supportorganisatie alleen inzet op de centrale verzameling en 

centrale REACH Compliance check ter ondersteuning van de lokale geothermie operators. 
Dat er geen selecties of advies van toe te passen mijnbouwhulpstoffen in opgenomen 
zitten.  

- Benadrukken dat de operators ten aller tijde zelf verantwoordelijk zijn en blijven voor de 
keuze van hun mijnbouwhulpstoffen en voor de uitvoering van de uiteindelijke REACH 
Compliance check in hun lokale operator specifieke CMT. Dit zit impliciet in het proces, 
waarbij de centrale organisatie het voorwerk doet voor de CMT Checks (1) t/m (13) en de 
operator zelf deze zal moeten checken en bevestigen of aanpassen via de CMT Checks (14) 
t/m (18). 

- Benadrukken dat de aanwezigheid of afwezigheid van een mijnbouwhulpstof in de centrale 
product inventory geen andere betekenis of impact heeft dan dat hij er (nog) niet in staat. 
Er zullen duidelijke en transparante werkafspraken gemaakt moeten worden voor het 
toevoegen, beheer en verwijderen van product-leverancier combinaties in de centrale 
product inventory. 

- Het beheer van de centrale product inventory voor de CMT Geothermie zal gecoördineerd 
moeten worden door een centrale organisatie niet direct gelieerd is aan één aardwarmte 
operator of leverancier van mijnbouwhulpstoffen. DAGO zou daar de geëigende kandidaat 
voor zijn (al dan niet met externe ondersteuning). 

- Het verdient aanbeveling om duidelijke toepassing en beheer afspraken te maken in het 
vervolg op het project. 

 
Als resultaat van verworven inzichten tijdens de lokale toepassingsfase is zowel de CMT-
gebruikershandleiding (11-11-2020) als de bijbehorende flowchart (11-11-2020) door de werkgroep 
aangepast om hem beter aan te laten sluiten bij de resultaten van de pilot. De CMT-
gebruikershandleiding en flowchart (11-11-2020) gaan uit van de belangrijke conclusie uit de pilot 
dat het efficiënter is dat de geothermie operators voor een succesvolle implementatie van de CMT 
Geothermie ondersteund worden door een centrale supportorganisatie. De centrale 
supportorganisatie zal zoals uitgeprobeerd in de pilot verantwoordelijk zijn voor de centrale 
verzameling, uitvoering van de centrale REACH Compliance check inclusief afstemming met de 
leverancier waar nodig en documentatie in de Critical SDS Check formulieren. Vanuit de definitieve 
Critical SDS Check formulieren zal de centrale product inventory beheerd worden (CMT Checks 1 t/m 
13) en de status van de REACH Compliance Checks zal zichtbaar zijn via een Centrale SDS Index. 
 
De aangepaste flow chart (11-11-2020) vanuit de pilot is opgenomen in de aangepaste CMT-
gebruikershandleiding (versie 1.1; november 2020) en als bijlage 4 bij dit rapport. 

6.4 Evaluatie pilot 
 
De pilot resultaten is tussentijds en aan het einde binnen de werkgroep geëvalueerd. 
 
Door de werksessies heeft de werkgroep veel geleerd over het uitvoeren van een kritische REACH 
Compliance check op de leverancier VIB. 

Er is een goed beeld ontstaan hoe de REACH Compliance check uit te voeren door gebruikmaking van 
het Critical SDS Check formulier en door alle componenten in de mijnbouwhulpstof systematisch te 
checken via de ECHA-website. Het grote belang van de check via de ECHA Website is dat daarmee 
een eenvoudig en betrouwbaar toepasbaar hulpmiddel geboden wordt om de REACH & CLP 
Compliance status van de leverancier VIB te beoordelen. Vanuit het gezamenlijke 
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beoordelingsproces ontstond de volgende logische en systematische check per stof via de ECHA-stof 
zoek engine: 

• ID Check: op basis van het CAS nummer (of andere identifier) op het SDS checken of de stof op 
het SDS eenduidig en volledig geïdentificeerd is met de juiste CAS nummer, EG-nummer, 
chemische naam en het juiste registratienummer zoals opgenomen in de ECHA-database. 
Gebleken is dat dit niet altijd het geval is. Dat er op de ECHA-website soms verschillende stof 
identificaties voorkomen (soms ook met verschillende registratienummers). Omissies of 
onduidelijkheden in de stof identificatie in het VIB worden gezien als een kritische check. 
 

• sVHC Check: als de juiste stof ID gevonden is, kan eenvoudig gecheckt worden of de stof ook een 
sVHC is. Of de stof op de kandidaat lijst voor autorisatie conform REACH Art 56, op de 
autorisatielijst (REACH Annex XIV) of op de restrictielijst staat (REACH Annex XVII). Ook kan 
eenvoudig gecheckt worden of de stof toevallig ook een actieve ingrediënt vanuit de biociden 
verordening is. Indien sVHC zal de mogelijke impact voor de aardwarmte operator gecheckt 
worden en is het aan de aardwarmte operator om hieraan te voldoen. Onduidelijkheden op het 
SDS zijn in principe een niet kritische check naar de leverancier. Dit omdat de eigen bevindingen 
opgenomen worden op het Critical SDS Check formulier en in principe leidend zijn. 

 
• Registratie Check: als de juiste stof ID gevonden is, kan het registratienummer (indien aanwezig 

op het VIB) gecheckt worden. Ook kan gecheckt worden of de leverancier zelf ook registrant is. 
Als er geen registratienummer opgenomen is kan het zijn dat de leverancier zich beroept op een 
uitzondering voor registratie (bv voor polymeren). Dit kan als ‘exempted for registration’ 
aangegeven zijn. Omissies of onduidelijkheden van de registratiestatus van een stof wordt 
gezien als een kritische check. 

 
• CLP Check: als de juiste stof ID en registratiedossier gevonden is, kan gecheckt worden in het 

publieke registratiedossier of de CLP-classificatie van de stof zoals gepresenteerd op het VIB (in 
rubriek 2 van een stof en in rubriek 3 van stoffen in een mengsel)  ook aanwezig is in het 
registratiedossier. Mismatches in de gepresenteerde CLP-classificatie ten op zichtte van het 
registratiedossier wordt gezien als een niet kritische check. 
 

Het SDS Critical check formulier is door de pilot tussentijds aangepast en zou nog verder 
geoptimaliseerd worden als hij echt gebruikt wordt vanuit een centrale organisatie. Het huidige 
template ondersteunt de eenduidige en transparante beoordeling en documentatie van de 
leverancier VIB. Het sluit echter nog niet helemaal aan bij de belangrijke, systematische check van 
elke stof in de mijnbouwhulpstof via de ECHA-website die ontstond. De bevindingen uit de ID Check, 
sVHC Check, Registratie Check en CLP Check moesten op verschillende plaatsen in het Critical SDS 
Check formulier gedocumenteerd worden. Dit zou verder geoptimaliseerd kunnen worden. 

De SDS-beoordelingen zijn vooral samengedaan in de werksessies. De werkgroepleden hebben het 
slechts beperkt ook zelf geprobeerd.  

Met de werkgroep is ook een afstemming van de bevindingen met de leveranciers uitgevoerd. 
Jongerius Consult heeft een concept mail gemaakt naar de leverancier met benoeming van de 
relevante operator en contactpersoon die het product ook daadwerkelijk gebruikt. Na goedkeuring 
door de werkgroep is de mail met de SDS Critical Check en SDS als bijlage naar de leveranciers 
gestuurd met verzoek tot reactie en al dan niet aangepaste VIB op de kritische en/of niet kritische 
bevindingen. Dit resulteerde soms in één afstemmingsronde met antwoord op alle vragen en soms 
moest er wat meer heen en weer gecommuniceerd worden om alle vragen beantwoord te krijgen. 
Het aldus uitgevoerde centrale afstemmingsproces met de leveranciers koste soms wat tijd, maar 
werkte wel uiteindelijk heel goed. Het heeft geresulteerd in een REACH & CLP compliant VIB en 
afgestemd Critical SDS Check formulier voor alle 10 de leverancier VIB in de pilot.  
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Concluderend kan gesteld worden dat de werkgroep vanuit de pilot expert fase een beter beeld 
heeft gekregen hoe de kritische REACH Compliance check op een leverancier VIB uit te voeren en 
ziet daarin het belang van de gestandaardiseerde en transparante aanpak en documentatie via het 
SDS Critical Check formulier en toepassing van de systematische ECHA check. Wel is gebleken dat het 
specifieke kennis en ervaring vraagt om een goede en complete REACH Compliance check uit te 
voeren op de leverancier veiligheidsinformatiebladen. Ook vraagt het kennis en ervaring om in 
gesprek met de leverancier te zorgen voor de juiste aanpassingen van het veiligheidsinformatieblad 
indien van toepassing.  

De werkgroep kwam tot een volgende samenvattende analyse en onderbouwde aanbeveling voor 
het vervolg. 

• Geothermie operators hebben zelf weinig kennis en ervaring met REACH, CLP en het uitvoeren 
van REACH Compliance checks op leverancier veiligheidsinformatiebladen. 
 

• Geothermie operators hebben in het algemeen beperkt resources met deze specialistische 
kennis in de organisatie en zijn afhankelijk van externe ondersteuning. 

 
• Geothermie operators zijn gewend om met elkaar te communiceren en gebruiken voor dezelfde 

doeleinden regelmatig verschillende mijnbouwhulpstoffen om rekening te houden met de 
locatie specifieke situatie. 

 
• De slagingskans dat de geothermie operators succesvol hun eigen lokale versie van de Chemical 

Management Tool (CMT) voor geothermie op kunnen zetten en beheren wordt vele malen 
groter ingeschat als de voorgestelde implementatie via een centrale supportorganisatie 
daadwerkelijk ingevoerd wordt. Het is efficiënter en effectiever als het lastige onderdeel van de 
beoordeling van de leverancier veiligheidsinformatiebladen en communicatie met de 
leveranciers om eventuele issues op te lossen centraal met kennis en expertise wordt 
georganiseerd. Daarnaast is door de centrale afstemming met leveranciers al gezorgd voor 
REACH & CLP compliant VIBs en een centrale product inventory waarin de CMT Checks (1) tot en 
met (13) al uitgewerkt zijn en die daarmee direct lokaal inzetbaar zijn.  

 
• Geothermie operators zijn georganiseerd in een belangorganisatie DAGO die zich inzet voor de 

veilige en verantwoorde ontwikkeling van de Nederlandse aardwarmte. DAGO zet zich in met de 
ontwikkeling van industrie standaarden en gedragscode om bij te dragen aan de veilige 
verantwoorde werkwijze. Zo is er een DAGO Veiligheid Gezondheid en Milieu (VGM) 
zorgsysteem ontwikkeld waar de Chemical Management Tool (CMT) voor geothermie prima in 
zou passen. Met DAGO is besproken dat zij het beheer van de centrale product inventory voor 
de CMT Geothermie op zich zouden kunnen en willen nemen.  
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7. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

7.1 Conclusies 

De toepassing van geothermie bevindt zich in Nederland nog in een vroege fase van ontwikkeling. 
Het gebruik van mijnbouwhulpstoffen is op dit moment nog noodzakelijk in de geothermie.  
 
Het project is bedoeld om geothermie operators in Nederland een praktische chemical management 
aanpak te bieden hoe verantwoord om te gaan met mijnbouwhulpstoffen die aansluit bij de 
chemical management aanpak in de olie en gassector. Het rapport is ook bedoeld om betrokken 
partijen te informeren hoe de geothermie operators op een eenduidige en praktische manier 
verantwoord om kunnen gaan met mijnbouwhulpstoffen. 
 
Het rapport bevat een beschrijving van het maatschappelijke belang van geothermie met de rol die 
het kan spelen in de energietransitie, overzicht van de voordelen en potentiële risico’s en 
overwegingen hoe te komen tot een verantwoorde toepassing van geothermie. 
 
Het rapport bevat een beschrijving van het gebruik van mijnbouwhulpstoffen in de boorfase, in de 
operationele fase en tijdens onderhoud, waaruit duidelijk wordt waarom de mijnbouwhulpstoffen 
vooralsnog noodzakelijk zijn in de geothermie. Het bevat de overwegingen hoe te komen tot een 
verantwoord gebruik van mijnbouwhulpstoffen in de geothermie. 
 
Het rapport bevat een gedetailleerd uitwerking van de Europese wetgeving van chemische 
producten (REACH, CLP en BPR) en Nederlandse wetgeving en beschrijving hoe de 
mijnbouwhulpstoffen in de winning van aardwarmte in Nederland hieraan moeten voldoen om 
verantwoord te kunnen worden toegepast in de geothermie. 
 
Het rapport bevat tenslotte een analyse van bestaande hulpmiddelen binnen en buiten de sector en 
hoe die te gebruiken om de operator geothermie te ondersteunen met het verantwoord gebruik van 
mijnbouwhulpstoffen in de geothermie. Dit heeft geresulteerd in een concrete opzet van een 
Chemical Management Systeem (CMS) voor de geothermie operator als logische combinatie van een 
Chemical Management Tool (CMT) voor geothermie die gebaseerd is op de bestaande NOGEPA CMT 
voor de olie en gaswinning en de mogelijke inpassing in het DAGO Veiligheid, Gezondheid en Milieu 
(VGM) Zorgsysteem.  
 
• De CMT Geothermie bestaat uit dezelfde CMT-spreadsheet tool voor documentatie van de 

REACH compliance check van mijnbouwhulpstoffen als toegepast door operators binnen de olie 
en gassector en een aangepaste sectorspecifieke CMT-gebruikershandleiding voor de 
geothermiesector. 

 
• Het DAGO VGM Zorgsysteem wordt beschikbaar gesteld aan (aspirant) leden van DAGO. De 

geothermie operator dient zelf zijn eigen versie van het VGM-zorgsysteem te maken vanuit een 
kopie van beide DAGO-documenten onder opname van zijn eigen naam op de relevant 
gemarkeerde plaatsen. Daarnaast zullen de onderliggende werkdocumenten en formulieren 
specifiek gemaakt moeten worden voor de eigen organisatie. 

 
De aangepaste CMT Geothermie, als CMT-spreadsheet en de specifieke gebruikershandleiding voor 
de geothermie operator (versie 1; augustus 2020) is nader getoetst in de pilot fase en is aangepast 
met de bevindingen vanuit de pilot door inpassing van de centrale supportorganisatie in de flow en 
aanpak (versie 1.1; november 2020). De CMT Geothermie (versie 1; augustus) zal net als dit rapport 
voor iedereen beschikbaar gemaakt worden via de Kennisagenda Aardwarmte en is als los systeem al 
dan niet gekoppeld aan het eigen VGM-systeem toepasbaar. De CMT Geothermie (versie 1.1; 
november 2020) wordt geacht door DAGO opgepakt te worden met de operationalisering van de 
centrale supportorganisatie en verdere integratie in het DAGO VGM systeem. 
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Een beter begrip van het wettelijk kader en een concrete chemical management aanpak, al dan niet 
gekoppeld aan het DAGO of het eigen VGM-systeem, biedt de operator geothermie meer houvast 
om zelf ook beter keuzes te maken tot een verantwoorde en veilige toepassing van de 
mijnbouwhulpstoffen ter bescherming van mens en milieu. 
 
De praktische toepassing van de CMT Geothermie (versie 1; augustus 2020) is uitgeprobeerd in een 
realistische pilot door de werkgroep van geothermie operators en DAGO die het project ondersteund 
hebben. De pilot is uitgevoerd in een periode van 3 maanden met de werkgroep en vormgegeven 
door gerichte (online) werk- en afstemmingssessies. 
 
• In de inventarisatiefase zijn 28 leverancier veiligheidsinformatiebladen (VIB) van een 20-tal 

unieke mijnbouwhulpstoffen verzameld, die door geothermie operators gebruikt worden in de 
operationele fase (inclusief onderhoud). Het ging hierbij vaak om zuren of corrosieremmers.  

 
• In de expertfase heeft de werkgroep een selectie van 10 relevante VIB beoordeeld als zijnde de 

centrale product organisatie die verantwoordelijk is voor de centrale verzameling en REACH 
Compliance check van de leverancier VIB. Jongerius Consult heeft hiertoe een Critical SDS Check 
formulier in het Engels ontworpen die actief door de werkgroep gebruikt is om de centrale 
REACH Compliance check van de leverancier VIB op een eenduidige wijze uit te voeren en te 
documenteren (inclusief afstemming met de leverancier indien van toepassing).  

 
Zo waren oorspronkelijk in 8 van de 10 leverancier VIB kritische en/of niet kritische bevindingen 
gevonden. Door afstemming van de Critical SDS Check formulieren met de leverancier in een 
gezamenlijk proces met een operator die het product daadwerkelijk gebruikt zijn uiteindelijk alle 
bevindingen door de leverancier beantwoord en gedocumenteerd in een aangepaste versie van 
het Critical SDS Check formulier en REACH & CLP compliant leverancier VIB waardoor alle 10 de 
pilotproducten direct geschikt zijn voor toepassing door de geothermie operator in de lokale 
operator fase. 
 
Daarnaast was het goed mogelijk om door dit centrale ondersteuningsproces de centrale 
product inventory (als kopie van de CMT Geothermie) te vullen, waarbij: 

- De product-supplier identificatie en use data in de CMT Checkvragen (1) tot en met (5) 
volledig gevuld zijn. Dit komt in de bestaande aanpak van de NOGEPA CMT binnen de olie 
en gaswinning overeen met de informatie die door de operator naar de leverancier 
gestuurd wordt. In het centrale ondersteuningsmodel van de CMT Geothermie (versie 1.1; 
november 2020) komt het overeen met de voorziene aanvraag van een geothermie 
operator; 

- De leverancier product REACH compliance status en SDS-status in de CMT Checkvragen (6) 
tot en met (13) gevuld zijn. Deze moet in de bestaande aanpak binnen de olie en gas door 
de leverancier per operator aangeleverd worden, om in de lokale operator specifieke CMT 
opgenomen te kunnen worden. In het centrale ondersteuningsmodel van de CMT 
Geothermie (versie 1.1; november 2020) kunnen in principe alle CMT-checkvragen vanuit 
het definitieve en, indien nodig, afgestemde Critical SDS Check formulier met de leverancier 
gevuld worden. Het Critical SDS Check formulier is daarmee geschikt om de kritische REACH 
Check uit de CMT Geothermie (“Supplier SDS - Critical check OK? (18)” in kolom U) op een 
gestandaardiseerde, transparante manier zelf uit te voeren en te documenteren. 

• In de lokale toepassingsfase is in een gezamenlijk proces de lokale implementatie van de CMT 
langsgelopen via de beschreven stappen in de CMT-gebruikershandleiding en de daarin 
opgenomen flow chart en de toepassing van de centrale product inventory en 
veiligheidsinformatiebladen. Dit heeft geresulteerd in belangrijke inzichten voor de praktische 
implementatie en het belang van goede afspraken voor het gebruik en beheer van de centrale 
product inventory. Het heeft geresulteerd in een aanpassing van de CMT-gebruikershandleiding 
(versie 1.1; november 2020) en flowchart (11-11-2020) als uitwerking van de belangrijkste 
conclusie vanuit de pilot dat het efficiënter is dat de geothermie operators voor een succesvolle 
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implementatie van de CMT Geothermie ondersteund worden door een centrale 
supportorganisatie.  

 
Concluderend kan gesteld worden dat de werkgroep vanuit de pilot expert fase een beter beeld 
heeft gekregen hoe de kritische REACH Compliance check op een leverancier VIB uit te voeren en 
ziet daarin het belang van de gestandaardiseerde en transparante aanpak en documentatie via het 
SDS Critical Check formulier en toepassing van de systematische ECHA check. Wel is gebleken dat het 
specifieke kennis en ervaring vraagt om een goede en complete REACH Compliance check uit te 
voeren op de leverancier veiligheidsinformatiebladen. Ook vraagt het kennis en ervaring om in 
gesprek met de leverancier te zorgen voor de juiste aanpassingen van het veiligheidsinformatieblad 
indien van toepassing. 

7.2 Aanbevelingen 
 
De slagingskans dat de geothermie operators succesvol hun eigen lokale versie van de Chemical 
Management Tool (CMT) voor geothermie op kunnen zetten en beheren wordt vele malen groter 
ingeschat als de voorgestelde implementatie via een centrale supportorganisatie daadwerkelijk 
ingevoerd wordt. 
 
Met DAGO is besproken dat zij in principe het beheer van de CMT Geothermie in een goede 
afstemming met NOGEPA op zich willen nemen. Hierbij is de aanbeveling dat beide partijen een 
eenduidige aanpak van de REACH Compliance check via de CMT door beide sectoren zo veel mogelijk 
proberen te af te stemmen. 
 
Hierbij zijn de volgende aanbevelingen voor vervolgacties via DAGO te maken: 
 
• Bespreken van de pilot bevindingen met NOGEPA.  

 
• Volledige opname van de CMT Geothermie (versie 1.1; november 2020) als één van de 

praktische tools in het DAGO VGM systeem. Dit in samenhang met het uitwerken van een 
chemical management industriestandaard voor geothermie, waarbij naar verwachting goed 
gebruik gemaakt kan worden van dit rapport en gekeken kan worden naar andere 
aanknopingspunten in het VGM-systeem. Mogelijk kan de CMT Geothermie op een praktische 
manier worden geïntegreerd met put integriteit management en corrosiebeheersing bij het 
uitvoeren van een corrosie inhibitie programma zodat operationele optimalisatie plaats kan 
vinden. 

 
• Het Critical SDS Check formulier zou nog meer aangepast kunnen worden in lijn met het 

beoordelingsproces. Het huidige template ondersteunt de eenduidige en transparante 
beoordeling en documentatie van de leverancier VIB. Het sluit echter nog niet helemaal aan bij 
de belangrijke, systematische check van elke stof in de mijnbouwhulpstof via de ECHA-website 
die ontstond. De bevindingen uit de ID Check, sVHC Check, Registratie Check en CLP Check 
moesten op verschillende plaatsen in het Critical SDS Check formulier gedocumenteerd worden. 
Dit zou verder geoptimaliseerd kunnen worden. 

 
• Opzetten van de projectorganisatie om de centrale product inventory verder uit te bouwen en 

te beheren. Belangrijk om daarvoor duidelijke werkafspraken te maken over het gebruik en 
beheer van de centrale product inventory in samenhang met de lokale operator specifieke CMT-
versies. Aandachtspunten zijn de toepassing van de CMT in de boorfase en in de abandonment 
fase en hoe te zorgen dat de centrale supportorganisatie zijn tijd efficiënt kan stoppen in de 
relevante VIB beoordelingen en om moet gaan met “urgente” aanvragen die in het proces bij 
een operator kan ontstaan. 

 
• Verzorgen van een centrale training voor de geothermie operators om de werkafspraken met de 

centrale supportorganisatie bij DAGO te bespreken en de implementatie en toepassing van de 
lokale operator specifieke CMT uit te leggen.  
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De CMT Geothermie (versie 1; augustus 2020) zal naar verwachting ook “as is” beschikbaar gesteld 
worden aan geïnteresseerde geothermie operators door de kennisagenda aardwarmte. De CMT 
Geothermie is in principe ook lokaal door een geothermie operator te gebruiken zonder aansluiting 
op het DAGO VGM Zorgsysteem en/of centrale supportorganisatie van DAGO. De geothermie 
operator zal dan zelf invulling moeten geven aan de vulling van de gehele CMT. Hij kan daarbij 
aansluiten bij de aanpak in de olie en gassector, waarbij de leverancier actief gevraagd wordt de CMT 
Check velden (6) t/m (13) te vullen of hij kan deze velden onderbouwen door zelf de REACH 
Compliance check te doen met het Critical SDS Check formulier en voorgestelde systematische ECHA 
check. 
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8. AFKORTINGEN, DEFINITIES EN BEGRIPPEN 

8.1 Afkortingen 
 

Afkorting Beschrijving Referentie 

Ab Activiteitenbesluit (Ab, 2019) 

Ar Activiteitenregeling (Ar, 2018) 

Arbo Arbeidsomstandigheden. Meer info: www.arboportaal.nl   

BOA Buitengewoon opsporingsambtenaar  

BOP “blow-out preventor”  

BPR 

“Biocide Product Regulation”. Biociden verordening (EU) 528/2012 
betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden. 
Meer info: echa.europa.eu/nl/ regulations/biocidal-products-
regulation/understanding-bpr 

(BPR, 2012) 

CAS nummer “Chemical Abstracts Service” nummer: uniek identificatienummer voor 
een stof 

www.cas.org  

CLP CLP-verordening (EG) 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering 
en verpakking van stoffen en mengsels. Meer info: 
echa.europa.eu/nl/regulations/clp/understanding-clp 

(CLP, 2008) 

Cefas “Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science” www.cefas.co.uk  

CMS Chemical Management Systeem  

CMT Chemical Management Tool  

CO2 Koolstofdioxide  

Ctgb Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en 
biociden 

www.ctgb.nl  

DAGO “Dutch Association Geothermal Operators” www.dago.nu  

EBN Energie Beheer Nederland  www.ebn.nl  

ECHA Het Europees Agentschap voor chemische stoffen in Helsinki met een 
sleutelrol bij de implementatie van REACH & CLP 

echa.europa.eu   

EG Nummer Het EG-nummer is het officiële nummer van de stof in de Europese 
Unie.  
Het EG-nummer is een zevencijferig systeem van het type XXX-XXX-X 
dat begint bij 200-001-8 (EINECS), bij 400-010-9 (ELINCS) en bij 500-
001-0 (NLP). Het EG-nummer is nog in gebruik onder REACH en CLP, 
waarbij nieuwe EG-nummers die starten met andere startcijfers 
toegekend kunnen worden door ECHA. 

(DSD, 1967) 

EZK Ministerie van Economische Zaken en Klimaat www.rijksoverhei
d.nl  

ESP “Electrical Submersible Pump”  

GHS “Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals” vanuit 
de Verenigde Naties 

 

GRE Glass re-inforced epoxy  

http://www.arboportaal.nl/
https://echa.europa.eu/nl/regulations/biocidal-products-regulation/understanding-bpr
https://echa.europa.eu/nl/regulations/biocidal-products-regulation/understanding-bpr
http://www.cas.org/
https://echa.europa.eu/nl/regulations/clp/understanding-clp
http://www.cefas.co.uk/
http://www.ctgb.nl/
http://www.dago.nu/
http://www.ebn.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/
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Afkorting Beschrijving Referentie 

HTO Hoge Temperatuur Opslag  

H2S Waterstofsulfide  

H-zin “Health statement” (gestandaardiseerde gevarenaanduiding op gevarenetiket 
vanuit de CLP-verordening) 

(CLP, 2008) 

IBC “Intermediate Bulk Container”  
ISO “International Organization for Standardization” www.iso.org  
I&W Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat www.rijksoverhei

d.nl 
Mbb Mijnbouwbesluit (Mbb, 2016) 

Mbr Mijnbouwregeling (Mbr, 2014) 

Mbw Mijnbouwwet (Mbw, 2017) 

MER Milieu Effect Rapportage  

MVO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen  

NEN Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut www.nen.nl  

NGO non-profit organisatie  

NLOG Het Nederlands Olie- en Gasportaal www.nlog.nl  

NOGEPA De Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie www.nogepa.nl  

OLO Omgevingsloket Online www.omgevingslo
ket.nl  

PJ PetaJoule (1015 Joule)  

PCN “Poison Centres Notification” (PCN) voor de gif centra aan ECHA 
conform CLP Art. 45 & CLP Annex VIII. Meer info: 
poisoncentres.echa.europa.eu  

(CLP, 2008) 

ppm “parts per million”  

P-Zin “precautionary statement” (gestandaardiseerde voorzorgsmaatregel 
op gevaren etiket vanuit de CLP-verordening) 

(CLP, 2008) 

P-ZZS Potentieel Zeer zorgwekkende stof. Term die gebruikt wordt in het Nederlandse 
ZZS beleid zoals opgenomen in het Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling 

(Ab, 2019) 
(Ar, 2018) 

REACH REACH Verordening (EG) 1907/2006 inzake Registratie, Evaluatie en 
Autorisatie van CHemische stoffen. Meer info: 
echa.europa.eu/nl/regulations/reach/understanding-reach  

(REACH, 2006) 

SCAN Seismische Campagne Aardwarmte Nederland www.ebn.nl/scan  
SDS “Safety Data Sheet” = Veiligheidsinformatieblad (conform REACH Art 

31. Annex II) 
(REACH, 2006)  

SodM Staatstoezicht op de Mijnen. Toezichthouder voor operators 
geothermie 

www.sodm.nl  

sVHC “Substance of Very High Concern” term gebruikt voor een zeer 
zorgwekkende stof in REACH indien opgenomen op: 
• de kandidaat lijst voor autorisatie volgens REACH Art 59. Meer info: 

echa.europa.eu/nl/candidate-list-table 
• de autorisatielijst (REACH Titel VII & Annex XIV). Meer info: 

echa.europa.eu/nl/authorisation-list 
• de lijst van beperkingen (REACH Titel VIII &Annex XVII). Meer info: 

echa.europa.eu/nl/substances-restricted-under-reach 

(REACH, 2006)  

TMB ISO “Technical Management Board” www.iso.org 
TNO Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk 

Onderzoek 
www.tno.nl  

UCC Use Compliance Check (downstream gebruiker verplichting REACH Art 
37-39) 

 

UDG Ultra Diepe Geothermie  
UFI “Unique Formula Identifier” is een nieuwe indieningsvereiste en een 

nieuw labelelement vanuit de PCN-notificatie verplichting (conform 
(CLP, 2008)  

http://www.iso.org/
http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.nen.nl/
http://www.nlog.nl/
http://www.nogepa.nl/
http://www.omgevingsloket.nl/
http://www.omgevingsloket.nl/
https://poisoncentres.echa.europa.eu/
https://echa.europa.eu/nl/regulations/reach/understanding-reach
http://www.ebn.nl/scan
http://www.sodm.nl/
https://echa.europa.eu/nl/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/nl/authorisation-list
https://echa.europa.eu/nl/substances-restricted-under-reach
http://www.tno.nl/
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Afkorting Beschrijving Referentie 

CLP Art. 45. Annex VIII). Een voorbeeld van een UFI in het juiste 
formaat is YV9K-3J9A-G209-C2T7.  

VIB Veiligheidsinformatieblad (conform REACH Art 31. Annex II)  (REACH, 2006)  
VGM Veiligheid Gezondheid en Milieumanagement systeem  
WABO Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO, 2018) 
WIK Werkplekinstructiekaart  
WKO Warmte Koude Opslag  
Wm Wet Milieubeheer (Wm, 2019) 
ZZS Zeer zorgwekkende stof. Term die gebruikt wordt in het Nederlandse 

ZZS beleid zoals opgenomen in het Activiteitenbesluit en 
Activiteitenregeling 

(Ab, 2019) 
(Ar, 2018) 

8.2 Definities en begrippen 
 

Definitie / begrip Beschrijving Referentie 

Aadwarmte / 
geothermie 

Aardwarmte (of geothermie) is lokale, duurzame warmte die uit de 
ondergrond kan worden gewonnen voor het verwarmen van huizen, 
kassen en industrie. We spreken van aardwarmte als de 
warmwaterbron zich op dieper dan 500 meter bevindt. De temperatuur 
loopt op met de diepte. Het van nature aanwezige warmte water wordt 
opgepompt, de warmte wordt eruit gehaald en het water wordt weer 
teruggepompt in dezelfde aardlaag en warmt daar weer op. 

(EBN, 2019) 

Aardwarmtebedrijf / 
geothermiebedrijf 

De partij die het initiatief neemt voor een aardwarmteproject. 
Wettelijk gezien kan deze partij ook specifiekere rollen aannemen 
zoals vergunninghouder en/of operator. 

(EBN, 2019) 

Aardwarmteput / 
geothermieput 

Een put wordt na de boring geïnstalleerd in het boorgat dat tijdens de 
boring is gemaakt. De put is een metalen buis vastgezet met cement 
die tot doel heeft het warme aardwarmtewater uit de ondergrond van 
het reservoir naar de putmondinstallatie aan de oppervlakte te 
brengen. Er is in elk geval één productieput om het water omhoog te 
halen en één injectieput om hetzelfde water weer terug de ondergrond 
in te brengen. Tezamen vormen de putten een doublet. 

Een geothermieput bestaat uit meerdere lagen van staal en cement. 
Een geothermieput heeft vaak een grotere diameter dan een put die 
gebruikt wordt voor de olie- of gaswinning. Dit komt doordat de 
hoeveelheid water die geproduceerd wordt groter is. 

(EBN, 2019) 

Aardwarmtewater / 
geothermiewater 

Geothermiewater is warm water dat van nature in het reservoir 
aanwezig is.  Dit water bevat componenten die van nature in de diepe 
ondergrond voorkomen, zoals zouten en opgelost aardgas. In een 
ontgasser wordt het gas gescheiden van het geothermiewater. Het 
water stroomt de warmtewisselaar in om zijn warmte af te geven aan 
het transportwater zonder ermee in aanraking te komen. Het 
geothermiewater koelt af en wordt in de injectieput in het reservoir 
gebracht. 

(EBN, 2019) 

Biocide 
(definitie) 

— alle stoffen of mengsels die, in de vorm waarin zij aan de gebruiker 
worden geleverd, uit een of meer werkzame stoffen bestaan dan wel 
die stoffen bevatten of genereren, met als doel een schadelijk 
organisme te vernietigen, af te schrikken, onschadelijk te maken, de 
effecten daarvan te voorkomen of op een andere dan louter fysieke of 
mechanische wijze te bestrijden; 

BPR Art 3.1(a) 
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Definitie / begrip Beschrijving Referentie 

— alle stoffen of mengsels die worden gegenereerd door stoffen of 
mengsels die zelf niet vallen onder het eerste streepje, en die gebruikt 
worden met als doel een schadelijk organisme te vernietigen, af te 
schrikken, onschadelijk te maken, de effecten daarvan te voorkomen 
of op een andere dan louter fysieke of mechanische wijze te 
bestrijden. 

Behandelde voorwerpen waarvan de primaire werking een biocide 
werking is, worden beschouwd als biociden; 

Doublet Er zijn twee putten nodig bij geothermie, omdat in één put het warme 
water naar boven wordt gehaald en via de andere put wordt het 
afgekoelde water, waaraan de warmte is onttrokken, het reservoir 
weer in gepompt. Een geothermieput noemen we dan ook wel een 
doublet. 

(EBN, 2019) 

Distributeur 
(definitie) 

Elke in de Gemeenschap gevestigde natuurlijke persoon of 
rechtspersoon, met inbegrip van detailhandelaren, die een stof, als 
zodanig of in een mengsel, uitsluitend bewaart en in de handel brengt 
ten behoeve van derden. 

REACH Art. 3.14; 
CLP Art. 2.20 

Downstream-
gebruiker 
(definitie) 

Elke in de Gemeenschap gevestigde natuurlijke persoon of 
rechtspersoon, niet zijnde een fabrikant of importeur, die een stof, 
hetzij als zodanig, hetzij in een mengsel, gebruikt bij zijn industriële 
activiteiten of beroepsactiviteiten. Distributeurs en consumenten zijn 
geen downstreamgebruikers. Weder-importeurs die krachtens artikel 
2, lid 7, onder c), zijn vrijgesteld, worden als downstreamgebruikers 
beschouwd. 

REACH Art. 3.13; 
CLP Art.2.19 

Fabrikant 
(definitie) 

Een in de Gemeenschap gevestigde natuurlijke persoon of 
rechtspersoon die in de Gemeenschap een stof 
vervaardigt.  Vervaardiging = productie of extractie van stoffen in 
natuurlijke toestand. 

REACH Art. 3.8 & 
3.9;  
CLP Art.2.14 & 2.15 

Importeur 
(definitie) 

Een in de Gemeenschap gevestigde natuurlijke persoon of 
rechtspersoon die voor de Invoer verantwoordelijk is.  Invoer = het 
binnen het douanegebied van de Gemeenschap brengen. 

REACH Art. 3.10 & 
3.11; CLP Art.2.16 
& 2.17 

Leverancier 
(definitie) 

Fabrikant, importeur, downstreamgebruiker of distributeur die een 
stof, als zodanig of in een mengsel, of een mengsel in de handel 
brengt. In de handel brengen = het aan een derde leveren of 
beschikbaar stellen, ongeacht of dit tegen betaling dan wel om niet 
geschiedt. Invoer wordt beschouwd als in de handel brengen. 

REACH Art. 3.12 & 
3.32;  
CLP Art. 2.18 & 2.26 

Mengsel 
(definitie) 

Een mengsel of oplossing bestaande uit twee of meer stoffen. Een 
mengsel wordt geïdentificeerd door de productnaam en zijn 
samenstelling (“componenten”). Een mengsel heeft geen CAS/EG 
nummer. 

REACH Art. 3.2; 
CLP Art.2.8 

Ontgasser Een ontgasser is een groot vat waarin een atmosferische druk heerst. Gas wat 
ten gevolge van de hoge druk die in de put heerst in het geproduceerde water is 
opgelost, stroomt door de ontgasser en heeft daar de tijd en de ruimte om weer 
in gasvorm uit het water te stijgen (denk aan wat er met een fles Cola gebeurt 
zodra je de dop losdraait). Zo krijg je onder in de ontgasser een vloeistoflaag en 
boven in een gaslaag. Beide stromen worden gescheiden van elkaar afgevoerd. 
Het ontgaste water wordt vervolgens via de warmtewisselaar en de injectieput 
weer de grond ingepompt. 

(EBN, 2019) 
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Definitie / begrip Beschrijving Referentie 

Putmondinstallatie 
(christmas tree/ 
spuitkruis) 

Een afsluiter, of putmondinstallatie, is het onderdeel wat aan de 
oppervlakte van een geothermieput of doublet zichtbaar is gedurende 
de winningsfase. Deze is zo’n 2 à 3 meter hoog. Het primaire doel van 
een putmondinstallatie is het ophangpunt en de drukafdichting van de 
put en de casings. De druk en stroming wordt geregeld met 
verschillende kleppen. De putmondinstallatie wordt ook wel christmas 
tree, spuitkruis of afsluiter genoemd. 

(EBN, 2019) 

Reservoir / 
geothermieveld 

Een reservoir is een ondergrondse gesteentelaag waar het warme 
water in de poriën van het gesteente wordt vastgehouden. Vaak is dit 
zandsteen, maar het kan ook kalk zijn. Middels een boring wordt er 
een gat geboord naar waterreservoir en een put geïnstalleerd om het 
water naar boven te brengen. 

(EBN, 2019) 

Stof 
(definitie) 

Een chemisch element en de verbindingen ervan, zoals zij voorkomen 
in natuurlijke toestand of bij de vervaardiging ontstaan,  
• met inbegrip van alle additieven die nodig zijn voor het behoud van 

de stabiliteit ervan en alle onzuiverheden ten gevolge van het 
toegepaste procedé, 

• doch met uitzondering van elk oplosmiddel dat kan worden 
afgescheiden zonder dat de stabiliteit van de stof wordt aangetast 
of de samenstelling ervan wordt gewijzigd 

Een stof wordt geïdentificeerd door de chemische naam, het CAS nummer en/of 
EG-nummer en zijn samenstelling (“constituenten”). 

REACH Art. 3.1; 
CLP Art.2.7 

Uitgebreid VIB Uitgebreid Veiligheidsinformatieblad van een geregistreerde stof met 
tenminste één blootstellingsscenario bijgevoegd als bijlage. 

REACH Art 31. 
Annex II 

Warmtewisselaar en warmtewisselaar is een apparaat dat warmte van een gas of 
vloeistof gescheiden overbrengt naar een andere vloeistof. In geval 
van aardwarmte gaat de warmte van het aardwarmtewater via de 
warmtewisselaar over op het transportwater dat de warmte naar de 
afnemers brengt. 

(EBN, 2019) 
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BIJLAGE 1. Betrokken partijen in de Geothermie 

 
Introductie 
 
De website www.hoewerktaardwarmte.nl is een initiatief van EBN (Energie Beheer Nederland), en is 
tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting Platform Geothermie, DAGO en het Ministerie 
van Economische Zaken en Klimaat. De website is ontwikkeld om toegankelijke informatie te 
verstrekken voor iedereen die interesse heeft in aardwarmte of te maken krijgt met een 
aardwarmteproject in de eigen omgeving. Het geeft onder andere een goed overzicht van de 
betrokken partijen, waarbij hieronder de belangrijkste worden genoemd. 
 
Aardwarmtebedrijf / geothermiebedrijf 
 
Partij die het initiatief neemt voor een aardwarmteproject. Wettelijk gezien kan deze partij ook 
specifiekere rollen aannemen zoals vergunninghouder en/of operator. 
 
Aardwarmtewinning gaat gepaard met grote investeringen voor het aanleggen van locaties, 
pijpleidingen en boringen. Daarom vragen doorgaans meerdere partijen gezamenlijk een vergunning 
aan voor een bepaald veld of een bepaald gebied. Zo delen ze kosten en risico’s. Aangezien de 
operator de feitelijke werkzaamheden verricht, hoeven de andere vergunninghouders strikt 
genomen geen mijnbouwmaatschappijen te zijn. Het kunnen ook investeerders met ervaring in de 
mijnbouw zijn. Bij een aanvraag voor een opsporings- of winningsvergunning door meerdere partijen 
worden de partijen gezamenlijk als ‘aanvrager’ beschouwd. Na verlening van de vergunning worden 
de partijen gezamenlijk als ‘vergunninghouder’ beschouwd. 
 
De operator is de persoon (natuurlijke of rechtspersoon), die door de houder van de vergunning 
wordt aangewezen om de feitelijke werkzaamheden te verrichten of daartoe opdrachten te 
verlenen. De aanwijzing van die persoon vindt voor de eerste maal plaats ‘in de vergunning’.  
Naderhand kan een andere persoon worden aangewezen, nadat de vergunninghouder daartoe 
schriftelijke toestemming van de minister van Economische Zaken en Klimaat verkregen heeft (EBN, 
2019).  
 
Momenteel zijn alle DAGO leden operator als combinatie van houder en uitvoerder van de 
opsporing- en winningsvergunningen van aardwarmte en als zodanig eindverantwoordelijk voor de 
naleving van de wet- en regelgeving. In het nieuwe wetvoorstel Wijziging van de Mijnbouwwet 
(aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte) concept d.d. 18 
juni 2019 wordt de mogelijkheid geboden een uitvoerder aan te wijzen die niet tevens 
(mede)vergunninghouder is.  
 
Provincie en gemeente 
 
Provincies kunnen in de hoedanigheid van grondeigenaar, adviserend bestuursorgaan, of 
belanghebbende betrokken zijn bij geothermie. Provincies treden op als adviseur van de minister bij 
opsporings- en winningsvergunningen die op hun provincie betrekking hebben (artikel 16 Mbw). 
Gemeenten kunnen, net als provincies, in verschillende hoedanigheden betrokken zijn bij 
geothermie. Als grondeigenaar, bevoegd gezag, adviseur en belanghebbende.  
 
Bij de omgevingsvergunning is de betreffende gemeente normaliter het bevoegd gezag, maar voor 
mijnbouwactiviteiten is dat anders geregeld. De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is 
bevoegd gezag wanneer het gaat om een "inrichting die in hoofdzaak een mijnbouwwerk is" en 
"mijnbouwwerken niet zijnde inrichtingen". Betreft het een inrichting, dan is de minister ook 
bevoegd gezag voor de activiteit bouwen. Voor andere activiteiten dan het oprichten en in werking 

http://www.hoewerktaardwarmte.nl/
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hebben van een mijnbouwinrichting blijft de gemeente wel bevoegd gezag en beoordeelt de 
omgevingsvergunning, bijvoorbeeld voor het bouwen van gebouwen of het aanleggen van wegen. 
 
Als de provincie / gemeente belang heeft bij het besluit tot verlening (of afwijzing) van de 
omgevingsvergunning kan de gemeente beroep instellen tegen dit besluit, tenzij het om een project 
van nationaal belang gaat of de rijkscöordinatieregeling en de Crisis- en Herstelwet van toepassing 
zijn.  Dan kan de provincie / gemeente geen beroep instellen.  
 
Een provincie /gemeente kan ook haar zienswijze indienen bij de Commissie MER om de richtlijnen 
voor een MER op te stellen (EBN, 2019). 
 
Omwonenden 
 
Omwonenden kunnen in hun directe leefomgeving iets merken van geothermie activiteiten. Vaak 
zijn ze belanghebbende bij een besluit tot verlening (of afwijzing) van een vergunning. Bij een 
aanvraag van een omgevingsvergunning kunnen omwonenden daarom hun zienswijzen naar voren 
brengen. Ook verzorgen mijnbouwmaatschappijen vaak bijeenkomsten voor omwonenden. Daar 
krijgen de omwonenden de gelegenheid om informatie op te doen en vragen te stellen over de 
voorgenomen activiteiten. Omwonenden kunnen ook warmteafnemer zijn, als de gewonnen 
aardwarmte wordt gebruikt voor het verwarmen van omliggende woningen (EBN, 2019). 
 
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) 
 
De Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is een rijksinspectiedienst. De dienst valt onder de 
verantwoordelijkheid van de minister van Economische Zaken en Klimaat en staat onder leiding van 
de Inspecteur-generaal der Mijnen. SodM zorgt voor de naleving van wettelijke regels met 
betrekking tot opsporen, winnen, opslaan en transporteren van delfstoffen. Redenen voor dit 
integrale toezicht zijn het specifieke karakter van de delfstofwinning enerzijds en het voorkomen van 
ongewenste situaties op het gebied van veiligheid (ongevallen), gezondheid (ziekteverzuim), milieu 
(verontreinigingen) en bodembewegingen anderzijds. 
 
SodM, respectievelijk de inspecteur-generaal der mijnen, heeft een rol als adviseur en als 
toezichthouder. 
 
Op verzoek van de minister beoordeelt SodM de technische capaciteit van de aanvrager(s) van de 
opsporingsvergunning: is de aanvrager in staat om de gewenste activiteiten veilig uit te voeren? 
SodM adviseert de minister ook bij de verlening van een omgevingsvergunning en de 
boorwerkzaamheden. De houder van een opsporingsvergunning moet een werkplan indienen bij 
SodM. Dit bevat onder meer boorplannen en documenten over veiligheids- en gezondheidszorg. 
Als toezichthouder ziet SodM toe op de naleving van alle wet- en regelgeving met betrekking tot 
mijnbouwwerken of mijnbouwactiviteiten. SodM maakt hiertoe gebruik van de toezichthoudende 
bevoegdheden uit o.a. de Mijnbouwwet, Arbowet en de Algemene wet bestuursrecht. SodM kan ook 
handhavingsmaatregelen nemen, zoals bestuursdwang toepassen, een dwangsom of boete opleggen 
of een maatregel voorschrijven. Veel SodM-inspecteurs zijn ook Buitengewoon 
opsporingsambtenaar (BOA). Zij kunnen bij vermoeden van een strafbaar feit ook gebruik maken van 
hun strafrechtelijke bevoegdheden en een proces-verbaal opmaken (EBN, 2019). 
 
Waterschap 
 
Een waterschap is een openbaar lichaam dat verantwoordelijk is voor de waterstaatkundige 
verzorging van bepaalde gebieden. De taken en bevoegdheden van de waterschappen zijn 
vastgelegd In de Waterschapswet. De bevoegdheid tot het instellen en opheffen van waterschappen 
en tot invulling geven aan hun taken en bevoegdheden berust bij de provincie. De provincie legt 
deze taken en bevoegdheden vast in een provinciale verordening, ofwel reglementaire verordening. 
Bij de verlenging van een omgevingsvergunning voor het oprichten en exploiteren van inrichtingen 
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die op het openbaar vuilwaterriool lozen, heeft het waterschap een adviesrol.  Daar waar 
waterschap staat kan ook hoogheemraadschap gelezen worden (EBN, 2019).  
 
Drinkwaterbedrijven 
 
Er zijn 10 drinkwaterbedrijven die met elkaar verantwoordelijk zijn voor de productie en levering van 
drinkwater in Nederland. Grondwater is in grote delen van het land dé bron voor de productie van 
drinkwater. Vewin, als vereniging van waterbedrijven in Nederland, maakt zich zorgen dat er steeds 
meer functies zoals mijnbouw, aardwarmte en opslag van stoffen ruimte vragen en risico’s kunnen 
vormen voor de kwaliteit van het grondwater. Het is hun standpunt dat als functies niet verenigbaar 
zijn, drinkwater als nationaal belang voorrang moet krijgen in de ondergrond. Voldoende 
beschikbaarheid van goed beschermde bronnen voor een veilige drinkwatervoorziening ook voor de 
toekomst gewaarborgd moet zijn (Vewin, 2020). 
 
Overige belangenbehartigers en informatiepunten 
 
EBN is de door de Staat aangewezen overheidsonderneming die namens de Staat deelneemt in het 
opsporen, produceren en verkopen van gas en olie in Nederland. Op verzoek van EZK heeft EBN 
sinds 2017 een rol in het samenbrengen, delen en ontsluiten van kennis over de ondergrond voor 
geothermie. EBN speelt een rol als kennispartner in zowel olie en gas, als in geothermie, en zet haar 
kennis van de ondergrond in voor het maximaal benutten van energiepotentie uit de ondergrond en 
het verduurzamen van de energiehuishouding (EBN, 2019). 
 
DAGO is de brancheorganisatie voor geothermie operators in Nederland. Binnen DAGO bundelen en 
delen operators hun ervaringen en kennis van geothermie op een open en gelijkwaardige wijze. Door 
deze bundeling en communicatie van ervaringen verbetert en versnelt DAGO de mogelijkheden in 
standaardiseringsbeleid, efficiëntie en de toegankelijkheid van de opgedane kennis (EBN, 2019).  
 
Het Platform Geothermie is een non-profit organisatie (NGO) gericht op de bevordering van de 
verantwoorde toepassing van (diepe) geothermie of aardwarmte in Nederland. Het Platform doet dit 
onder meer door kennisoverdracht en het geven van voorlichting over (diepe) geothermie door 
middel van presentaties, publicaties, nieuwsbrieven en de organisatie van symposia en 
werkbezoeken aan aardwarmte-installaties in binnen- en buitenland (EBN, 2019).  
 
Geologische Dienst Nederland TNO is de Nederlandse Organisatie voor Toegepast 
Natuurwetenschappelijk Onderzoek. De doelstelling van dit onderzoeksinstituut is wetenschappelijke 
kennis toepassen in de praktijk. TNO heeft geen winstoogmerk en is door de Staat aangewezen om de 
kennis over de Nederlandse ondergrond te delen (EBN, 2019). 
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BIJLAGE 2. Chemicaliënoverzicht voor melding gebruik chemicaliën op vaste land 
(Mbr. Art 8.2.1.1) 
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BIJLAGE 3. Critical SDS Check formulier (23-10-2020) 
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BIJLAGE 4. Aangepaste flow chart “implementatie en toepassing CMT” (11-11-2020) 
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