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Besluit
artikel 7.16 van de Wet milieubeheer
Onderwerp
Op 25 augustus 2021 hebben wij een mededeling ontvangen als bedoeld in artikel 7.15 van de Wet milieubeheer. De

mededeling heeft betrekking op een activiteit waarvoor op grond van onderdeel D van de bijlage behorende bij het
Besluit milieueffectrapportage een m.e.r.-beoordeling benodigd is. Het betreft de aanleg en het in gebruik nemen
en houden van een open bodemenergiesysteem ten behoeve van de klimatisering van het Experience College aan

de Spaanseweg 101 te Rotterdam.

Besluit
Wij besluiten dat voor de activiteit geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld:

Ondertekening
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

namens dezen,

ing. L. Hopman
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden

Rechtsmiddelen
Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen dit besluit wijzen wij op de desbetreffende tekst in het

begeleidend schrijven.

OVERWEGINGEN
Aanleiding
Op 25 augustus 2021 hebben wij een mededeling ontvangen als bedoeld in artikel 7.16 van de Wet milieubeheer. De

mededeling heeft betrekking op een activiteit waarvoor op grond van onderdeel D van de bijlage behorende bij het
Besluit milieueffectrapportage een m.e.r.-beoordeling benodigd is. Het betreft de aanleg van een open

bodemenergiesysteem ten behoeve van de klimatisering van het Experience College aan de Spaanseweg 101 te

Rotterdam.
Bij de mededeling zijn de volgende stukken gevoegd:

Aanmeldnotitie Experience College Rotterdam, VHGM, kenmerk: 9786/16089/WR, 25 augustus 2021.

Verkorte effectenstudie Bodemenergiesysteem, VHGM, kenmerk: 9786/16089/WR, 25 augustus 2021.

Procedure
Artikel 7.17, eerste lid, van de Wm is toegepast op deze beschikking.
De gegevens en bescheiden van de aanmeldnotitie en de verkorte effectenstudie waren onvoldoende voor de

beoordeling van de mededeling of voor de voorbereiding van de beslissing.. Op 27 september 2021 hebben wij de

indiener van de mededeling in de gelegenheid gesteld om de mededeling binnen de gestelde termijn aan te vullen

(brief met kenmerk 01006441-00015819).
Deze aanvullende gegevens hebben wij buiten de hiervoor gestelde termijn van zes weken na verzenddatum van de

brief op 10 november 2021 en op 17 november 2021 ontvangen. Het betrof de volgende stukken:

Aanmeldnotitie Experience College Rotterdam, VHGM, kenmerk: 9786/16089/WR, 26 oktober 2021.
Verkorte effectenstudie Bodemenergiesysteem, VHGM, kenmerk: 9786/16089/WR, 26 oktober 2021.
Deze stukken waren reeds op 9 november 2021 ingediend in het kader van de aanvraag van de vergunning in het

kader van de Waterwet, maar moesten ook als aanvulling ingediend worden in het kader van de m.e.r.beoordelingsprocedure.

De aanmeldnotitie inclusief de effectenstudie bevatten na de aanvullingen voldoende informatie om op te kunnen
beslissen.

Adviezen
Bij deze procedure hebben wij de DCMR Milieudienst Rijnmond (hierna: DCMR) als adviseur betrokken. De DCMR

heeft op 18 oktober 2021 advies ingediend. De DCMR concludeerde dat de aanmeldnotitie voldoende ingaat op de
wettelijke vereisten voor de aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling.

M.e.r. beoordeling
M.e.r.- (beoordelings)plicht (onder drempelwaarden D-lijst)

De activiteit valt onder onderdeel D van de bijlage van het Besluit m.e.r.. Dit betekent dat gelet op artikel 2, vijfde
lid, onder b, van het Besluit m.e.r. wij als bevoegd gezag, op grond van de in bijlage III bij de EEG richtlijn
85/337/EEG (gewijzigd bij richtlijn 97/11/EG en richtlijn 2003/35/EG) genoemde criteria, toepassing moeten geven

aan een m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 7.16 tot en met 7.19 van de Wm als niet kan worden uitgesloten
dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Bij deze criteria dienen wij te kijken naar
1) de kenmerken van het project, 2) de plaats van het project, 3) de kenmerken van het potentiële effect.

Aan de hand van de aanmeldingsnotitie hebben wij het volgende geconstateerd.
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Kenmerken van het project
Bij de kenmerken van het project is in het bijzonder in overweging genomen de omvang van het project, de

cumulatie met andere projecten, het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, de productie van afvalstoffen,
verontreiniging en hinder, risico van ongevallen met name gelet op de gebruikte stoffen of technologieën.

Het voornemen bestaat om het Experience College, gelegen aan de Spaanseweg 101 te Rotterdam, te klimatiseren
met een open bodemenergiesysteem. Het bodemenergiesysteem zal bestaan uit één warme bron en één koude
bron in het gecombineerde tweede en derde watervoerende pakket. De effectieve filterlengte zal per bronfilter

minimaal 19 m bedragen en zal geplaatst worden tussen 100 en 220 m- mv. In de winterperiode wordt maximaal

41.400 m’ grondwater onttrokken aan het warme bronfilter en, na afkoeling tot gemiddeld circa 7 °C, in het koude
bronfilter geïnfiltreerd. In de zomerperiode wordt maximaal 36.900 m’ grondwater opgepompt uit het koude
bronfilter en, na opwarming tot gemiddeld 17°C, in het warme bronfilter geïnfiltreerd. De maximale

infiltratietemperatuur bedraagt 25°C en de minimale infiltratietemperatuur bedraagt 5"C. Het maximale debiet

bedraagt zowel in de winter als in de zomer 35 mVuur.
Productie van afvalstoffen
Na aanleg van de bronnen dienen deze schoon gepompt en ontwikkeld te worden. Hiervoor wordt ongeveer 2.000

m^ zout grondwater onttrokken. Voor het lozen van dit water op de riolering zal bij de gemeente een vergunning

aangevraagd worden.
Spuihoeveelheid
In verband met preventief onderhoud van de bronnen worden deze een aantal keer per jaar gespoeld. Het

spuiwater dat bij het nu ontmantelde systeem vrijkwam werd geloosd op het gemeentelijk riool via een bestaande

spuiaansluiting. Momenteel wordt met de gemeente Rotterdam overleg gehouden of deze spuiaansluiting weer
gebruikt mag worden. Indien dat niet het geval is, wordt er een onderhoudsfilter aangebracht. Dan wordt via het

onderhoudsfilter het onttrokken spuiwater in de bypass van het leidingcircuit in de andere bron geïnfiltreerd. In
totaal wordt op deze wijze maximaal 200 m’ per jaar onttrokken en geïnfiltreerd.
Energiebesparing en Emissiereductie
De jaarlijkse besparing in het primair energiegebruik behorende bij deze vergunningaanvraag bedraagt circa 607 GJ

per jaar. Deze energiebesparing resulteert in een jaarlijkse emissiereductie van 36 ton koolstofdioxide (CO2).
Gelet hierop overwegen wij dat naar aanleiding van de kenmerken van het project kan worden uitgesloten dat de

activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.
Plaats van het project
Bij de mate van kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop de projecten van invloed kunnen zijn is in het

bijzonder in overweging genomen het bestaande grondgebruik, de relatieve rijkdom aan en de kwaliteit en het
regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied, het opnamevermogen van het natuurlijke

milieu met in het bijzonder aandacht voor de volgende type gebieden:

wetlands;
kustgebieden;
berg- en bosgebieden;

reservaten en natuurparken;
gebieden dieinde wetgeving van de lidstaten zijn aangeduid of door die wetgeving worden beschermd;

speciale beschermingszones door de lidstaten aangewezen krachtens richtlijn 79/409/EEG en richtlijn
92/43/EEG;
gebieden waarin de bij communautaire wetgeving vastgestelde normen inzake milieukwaliteit reeds

worden overschreden;
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gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid;

landschappen van historische, cultureel of archeologisch belang.
De locatie ligt in Rotterdam. Het gebruik binnen het hydrologische invloedsgebied betreft stedelijk gebied,
zodoende betreft het een gebied met een hoge bevolkingsdichtheid. Uit de effectenstudie blijkt dat niet verwacht
mag worden dat het beoogde systeem andere belangen schaadt.

Gelet hierop overwegen wij dat naar aanleiding van de plaats van het project kan worden uitgesloten dat de

activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.
Kenmerken van het potentiële effect
Bij de potentiële aanzienlijke effecten van het project is in samenhang met de criteria van de punten 1 en 2 in het

bijzonder in overweging genomen het bereik van het effect (geografische zone en grootte van de getroffen

bevolking), het grensoverschrijdende karakter van het effect, de orde van grootte en de complexiteit van het effect,

de waarschijnlijkheid van het effect, de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect.
De effecten zijn bepaald volgens de format van een beperkte effectenstudie, waarbij in het hydrologisch

invloedsgebied een naastgelegen bodemenergiesysteem, het Justus van Effencomplex, bleek te liggen.. Middels
een modelmatige berekening is dit invloedsgebied nauwkeuriger berekend. De maximale stijghoogteverandering
van het systeem is berekend op 2,39 m. De omvang van het hydrologisch invloedsgebied is berekend op 327 m. De
omvang van het hydrothermische invloedsgebied is 140 m, zowel in de zomer als in de winter. Deze waarde is

gebaseerd op de opzoekgrafieken uit bijlage 3.2 van de BUM BE deel 1.
Uit de nadere berekening van de effecten van het systeem van Experience College op het systeem van het Justus
van Effencomplex blijkt dat de stijghoogte ter plaatse van het Justus van Effencomplex als gevolg van het systeem
van Experience College maximaal 0,08 m verandert. Deze verandering vinden wij acceptabel.

Natuur en grondwaterbeschermingsgebieden zijn binnen het invloedsgebied niet aanwezig. Binnen het

invloedsgebied zijn archeologische verwachtingen, aardkundig waardevol gebied en houten paalfunderingen

aanwezig. Echter, het bodemenergiesysteem heeft een verwaarloosbaar kleine invloed op de grondwaterstand en
daarom ook op deze belangen.

Gelet hierop overwegen wij dat naar aanleiding van de kenmerken van het potentiële effect kan worden uitgesloten

dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.

Conclusie
Nu uitgesloten kan worden dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben, is er geen
aanleiding om een milieueffectrapport op te stellen.
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