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Geachte leden

Uw kenmerk

In deze brief informeren wij u over ons advies aan het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat over de aanvraag van een tijdelijke
winningsvergunning aardwarmte voor de locatie ‘Middenmeet Hl’ door
ECW Geoholding BV.

Toelichting

Winningsvergunningen voor aardwarmte vallen onder de Mijnbouwwet.
Het Rijk is hiervoor bevoegd gezag. ECW Geoholding B.V. is sinds
oktober 2009 in het bezit van een opsporingsvergunning aardwarmte
voor het gebied waarbinnen de locatie van de aangevraagde
winningsvergunning Middenmeet III ligt, en heeft in dat gebied al
enkele andere winningen gerealiseerd. Een winningsvergunning
markeert samen met het op korte termijn te verwachten winningsp/az?
de overgang van de fase van onderzoek en opsporing naar die van de
daadwerkelijke winning van aardwarmte. De tijdelijke
winningsvergunning die hier aan de orde is en het binnenkort te
verwachten tijdelijke winningsplan bieden de aanvrager - vooruitlopend
op de Startvergunning die bij de komst van de nieuwe Mijnbouwwet zal
worden geïntroduceerd - de mogelijkheid om in een periode van 2 jaar
vast te stellen welke hoeveelheid aardwarmte onder de
vergunningsvoorwaarden veilig en verantwoord is te produceren en
onder welke bedrijfscondities dat zal gebeuren. Na die 2 jaar kan de
aanvrager onder de dan geldende nieuwe Mijnbouwwet een
zogenaamde Vervolgvergunning aanvragen.

Decentrale overheden worden in de gelegenheid gesteld advies uit te
brengen over vergunningaanvragen en winningsplannen in het kader
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van de Mijnbouwwet die betrekking hebben op hun grondgebied. In dit
geval zijn de gemeente Hollands Kroon en het Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier door ons bij de advisering betrokken.
Meer informatie over aardwarmte en de (aanstaande wijziging van de)
Mijnbouwwet vindt u op https://allesoveraardwarmte.nl, en op
https://warmteiscool.nl/webinars/ .
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Betreft: Advies Tijdelijke winningsvergunning Middenmeer lil

Uw kenmerken

Geachte heer Van der Hoorn,

Onlangs hebt u ons verzocht om advies uit te brengen over de aanvraag
van een tijdelijke winningsvergunning aardwarmte voor het gebied
‘Middenmeer Hl’ bij uw ministerie. De aanvraag is ingediend door ECW
Geoholding BV. Het aangevraagde gebied ligt in de provincie NoordHolland en valt binnen de grenzen van de gemeente Hollands Kroon.
Inleiding

In november 201 9 is het tijdelijk beleidskader geothermie met kenmerk
DGKE/1 9265357 gepubliceerd. Hierin is aangegeven dat er door het
ministerie van EZK gewerkt wordt aan een wijziging van de
Mijnbouwwet om de vergunningensystematiek meer passend te maken
voor aardwarmte. Om enerzijds te voorkomen dat geothermieprojecten
na de boring langere tijd stil komen te liggen met alle nadelige
gevolgen van dien en anderzijds dat er in strijd met de Mijnbouwwet
wordt gehandeld, wordt een tijdelijk regime gehanteerd dat geldt totdat
de gewijzigde Mijnbouwwet in werking treedt.
Tot aan de inwerkingtreding van de wetswijziging wordt gewerkt met
een tijdelijke winningsvergunning die ruim voor de boring wordt
aangevraagd, en met een instemming met een tijdelijk winningsplan.
Thans ligt voor de aanvraag voor een tijdelijke winningsvergunning. In
overeenstemming met het tijdelijke beleidskader geothermie is
tegelijkertijd met de aanvraag voor een tijdelijke winningsvergunning
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een tijdelijk winningsplan ingediend. Dit tijdelijk winningsplan zal een
separate procedure doorlopen en zal in de nabije toekomst ter
advisering aan ons worden aangeboden.

Bij de beoordeling van aanvraag hebben wij de volgende documenten
betrokken:
• Aanvraagformulier winningsvergunning Mijnbouwwet, gedateerd
21-07-2021;
• Tijdelijke Winningsvergunning Mijnbouwwet; Tijdvak, Gebied,
Algemene - , Financiële - en Technische gegevens versie 1; 2207-2021.
De aanvraag

Hieronder geven wij een korte samenvatting van enkele onderdelen van
de aanvraag voor de tijdelijke winningsvergunning, die in een later
stadium bij de beoordeling van het tijdelijke winningsplan relevant
zullen zijn.
Aanvrager
De tijdelijke winningsvergunning wordt aangevraagd door ECW
Geoholding BV. Tegelijkertijd wordt verzocht om na
vergunningverlening aan ECW Geoholding B.V.de winningsvergunning
over te dragen aan ECW Geo Middenmeet B.V.
Ligging
ECW Geoholding B.V. is houder van de opsporingsvergunning
aangeduid met Middenmeet 2. Het gebied behorende bij deze
opsporingsvergunning ligt in de provincie Noord-Holland in de
gemeente Hollands Kroon. Het gebied waarop de aanvraag
winningsvergunning Middenmeet III betrekking heeft, valt binnen het
gebied van opsporingsvergunning Middenmeet 2. Dit is in
overeenstemming met het uitgangspunt van het tijdelijke beleidskader
geothermie, waarbij voor de afbakening van het gebied van de tijdelijke
winningsvergunning wordt afgeweken van de voorheen gebruikte
kaders, maar waarbij het gebied wel dient te liggen binnen de eerder
verleende opsporingsvergunning.
Op basis van de grensbeschrijving is het oppervlakte 14,96 km2. Een
deel van het opsporingsgebied van Middenmeet 2 is onderdeel van de
reeds toegekende winningsvergunning Middenmeer I waardoor het voor
de aangevraagde winningsvergunning Middenmeer III resterende deel
uitkomt op 1 3.61 km2.

Diepte
De aquifer waaruit warmte zal worden gewonnen is de Upper Rotliegend
Groep, de Slochteren formatie. Dit is een zandsteenlaag van ter plekke
zo’n 200 meter dik. ECW vraagt voor de verticale begrenzing van het
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winningsgebied Middenmeet III te vermelden dat het winningsgebied in
verticale zin wordt beperkt tot de laagpakketten die zich bevinden
tussen 500 meter beneden de oppervlakte van de aardbodem en de
basis van het eerste laagpakket uit de Limburg groep (de Ruurlo
formatie).
Tijdvak
De tijdelijke winningsvergunning komt, samen met de instemming van
het tijdelijke winningsplan, overeen met de startvergunning onder het
nieuwe wetsvoorstel. Voor de startvergunning is een duur van 2 jaar
voorzien, met mogelijkheid deze eenmaal met een jaar te verlengen.
Aan de tijdelijke winningsvergunning wordt daarom eenzelfde duur
gekoppeld als aan de startvergunning: 2 jaar, met de mogelijkheid deze
eenmaal met een jaar te verlengen.
Overwegingen en conclusie

De aanvraag voor een tijdelijke winningsvergunning geothermie bevat
uit de aard der zaak algemene, procedurele, beheersingsgerelateerde
en financieel-economische onderwerpen. Onderwerpen die gerelateerd
zijn aan effecten van de winning en die merkbaar kunnen zijn in de
omgeving in ruime zin en voor inwoners, komen bij de beoordeling van
het tijdelijke winningsplan aan bod. Dat is de gelegenheid om een
inhoudelijke beoordeling van het project uit te voeren.
Advies

Alles overziend hebben we geen verdere aandachtspunten bij de
aangevraagde winningsvergunning. Advisering zal in een later stadium
plaatsvinden op basis van het te verwachten winningsplan.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
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