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1.1 Achtergrond 
Terheijden is een gemeenschap in de gemeente Drimmelen, noordelijk gelegen van Breda. 

Izzy Projects B.V. (Izzy) heeft de ambitie om van Terheijden het eerste energieneutrale 

dorp ter wereld te maken. Er liggen plannen voor de realisatie van meerdere windmolens, 

zonneparken en energie uit water. Om ook de warmtevraag te verduurzamen, wordt 

gekeken naar geothermie.  Door geothermie toe te passen kan in één klap de warmtevraag 

voor een groot deel duurzaam worden geleverd. Voor de toepassing van geothermie werkt 

Izzy samen met Visser & Smit Hanab B.V. (VSH). Izzy treedt op als projectontwikkelaar en 

financierder. VSH zal het geothermiesysteem realiseren en treed op als operator (zie ook 

hoofdstuk 3 en Bijlage 10). 

 

 

 

Traais Energie Collectief  

Een belangrijk aspect is dat de energievoorziening voor het dorp ook van het dorp wordt. 

Bewoners, instellingen en bedrijven worden via een coöperatief model eigenaar van de 

energievoorziening. Naast duurzame energielevering gaat het project ook meerwaarde 

bieden voor sociale voorzieningen zoals onder andere scholen, het ‘puzzelbad’, 

sportverenigingen en de molen “De Arend”. Inmiddels is het Traais Energie Collectief 

opgericht. Meer hierover is te lezen in Bijlage 1. 

 

Systeembeschrijving 

Uit de geologische inventarisatie (zie Bijlage 2) is gebleken dat er in en om Terheijden 

potentie is voor het winnen van aardwarmte uit het Brussels Zand met een temperatuur van 

ca 30°C en de Trias met een temperatuur van 60°C. Het systeem zal warmte onttrekken of 

aan het Brussels zand, of aan de Trias via één of meerdere doubletten. Een doublet 

1  
Inleiding 
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bestaat uit een onttrekkingsbron en een infiltratiebron. Het brijn dat via de onttrekkingsbron 

wordt onttrokken, draagt warmte af in een warmtewisselaar. Deze warmte wordt daarna 

opgewaardeerd met een warmtepomp tot een voor de gebruiker bruikbare temperatuur. Het 

afgekoelde brijn wordt geïnjecteerd via de infiltratiebron. Het geothermisch vermogen wordt 

ingeschat op circa 5 MW. Jaarlijks wordt naar verwachting circa 35.000  MWht aan 

geothermische warmte geleverd, wat qua energiehoeveelheid vergelijkbaar is met 

ongeveer 3,5 miljoen m³ aardgas per jaar. 

 

1.2 Opsporingsvergunning 
Uit de resultaten van het geologische onderzoek kan worden opgemaakt dat er potentie is 

voor de winning van aardwarmte in het gebied in en rondom Terheijden. Het nader 

uitwerken van de geologie en bijbehorende Business Cases is dan ook gerechtvaardigd. 

 

Voor de exploratie van de potentieel geschikte lagen vragen Izzy en VSH een 

opsporingsvergunning aan conform Artikel 6 van de huidige Mijnbouwwet en paragraaf 1.3 

van de van kracht zijnde Mijnbouwregeling.  

 

Deze aanvraag is gericht op de potentieel voor geothermie geschikte lagen van het 

Brussels Zand en de Trias.  

 

In het vervolg wordt de aanvraag behandeld aan de hand van de relevante artikelen in de 

Mijnbouwregeling. 
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Het is verplicht om een vergunning te verkrijgen voor het opsporen van aardwarmte 

(Mijnbouwwet artikel 6). Deze opsporingsvergunning moet een aantal vragen 

beantwoorden die in de mijnbouwregeling opgenomen zijn. Dit hoofdstuk geeft een 

overzicht van de (sub)artikelen die van toepassing zijn op deze opsporingsvergunning met 

de nodige uitleg die van toepassing is voor deze opsporingsvergunning. Voor de 

(sub)artikelen die een meer uitgebreide uitwerking vergen, wordt verwezen naar de 

vervolghoofdstukken en bijlagen. 

 

Dit hoofdstuk verwijst naar Artikel 1.3.1 lid 1 onderdelen a, b en c.  

 

2.1 Vergunningsduur 
Izzy en VSH vragen hierbij een opsporingsvergunning aan voor een tijdsduur van vijf jaar. 

De aangevraagde vergunningsduur is langer dan de gebruikelijke vier jaar daar er de 

nodige tijd nodig zal zijn voor het ontwikkelen van een warmtenet. Het opgestelde plan (zie 

Bijlage 12) laat zien dat dit in totaal een jaar aan additionele tijd zal kosten.  

 

2.2 Vergunningsgebied 
In Figuur 1 is een overzichtskaart van het aangevraagde gebied opgenomen.  

 

 

2  
Aanvraag opsporingsvergunning 

Figuur 1 

Overzichtskaart 

aangevraagd gebied. 
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Hieronder volgt een korte omschrijving van de projectorganisatie en enkele algemene en 

financiële gegevens van Izzy en VSH conform artikel 1.3.1, lid 2.a, bijlage 1.  

 

3.1 Projectorganisatie 
Het project wordt ontwikkelt door een samenwerking van Izzy en VSH.  

 

Izzy Projects 

Izzy heeft ervaring met het ontwikkelen van Windparken en ontwikkelt daarbij van onderop, 

met de lokale bevolking. Zo heeft Izzy een belangrijke rol gespeeld bij de realisatie van het 

windpark Nijmegen-Betuwe. Sinds 2012 is Izzy hierbij betrokken als rol van 

projectontwikkelaar. Het resultaat is dat momenteel ruim 1.000 bewoners mede-eigenaar 

zijn van 4 Lagerwey 2,5 MW turbines. Deze windturbines wekken stroom op voor in totaal 

7.000 huishoudens. De ervaringen die Izzy bij dit project heeft opgedaan met het 

ontwikkelen van grootschalige projecten en de rol van de burgers hierin, zullen worden 

meegenomen in de ontwikkeling van dit project. Izzy projects is een dochteronderneming 

van Hezelaer. 

 

Visser & Smit Hanab 

VSH is momenteel bezig om haar eerste (ondiepe) geothermiesysteem te realiseren in 

Zevenbergen. Hierbij zullen op relatief geringe diepte (ca 700 m-mv) horizontale boringen 

worden toegepast. In combinatie met warmtepompen zal vervolgens warmte geleverd 

worden aan Greenbrothers. De ervaringen die Greenbrothers hiermee opdoen, zullen 

worden meegenomen in de ontwikkeling van dit project. Naast Zevenbergen heeft VSH ook 

vergunningen aangevraagd voor Regio Breda, Noord-West Brabant, Zuid-West Brabant en 

Noord Zeeland. 

 

Begonnen wordt met een team van experts die noodzakelijk zijn om het project doeltreffend 

en veilig te kunnen realiseren. Izzy zal optreden als projectontwikkelaar en financierder van 

het project. VSH zal het geothermiesysteem realiseren en treed op als operator. Een 

organigram is weergeven in Bijlage 10. De bijbehorende CV’s zijn weergegeven in Bijlage 

11.  

 

3.2 Algemene Gegevens 

a. Uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Izzy en VSH zijn 

bijgevoegd bij deze aanvraag (Bijlage 4). 

b. In Bijlage 5 zijn de geldende statuten van Izzy en VSH opgenomen. 

3  
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3.3 Financiële Gegevens 
De voorbereidingskosten tot het moment van finale investeringsbeslissing zijn ingeschat op 

circa 1,2 miljoen euro. De financiering hiervoor komt vanuit Izzy. Het financieringsplan is te 

vinden in Bijlage 3.  

 

Na de voorbereidingsfase wordt besloten of, en zo ja in welke vorm de verdere 

ontwikkelingen en realisatie worden uitgevoerd. Naast Izzy en VSH zal ook het Traais 

Energie Collectief hierin een rol gaan vervullen (zie ook Bijlage 1).  

 

Izzy 
De cijfers van Izzy Projects over 2015 zijn weergegeven in het jaarverslag 2015 (Bijlage 6). 
Izzy is een dochteronderneming van Hezelaer. Het jaarverslag van Hezelaer is bijgevoegd 
in Bijlage 7.  
 
VSH 

Visser en Smit Hanab is een 100% dochteronderneming van VWS Verbindingen en 

Netwerken B.V. De cijfers van Visser en Smit Hanab over 2016 zijn geconsolideerd 

weergegeven in het jaarverslag 2016 van VWS Verbindingen en Netwerken B.V (Bijlage 8). 
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4.1 Veiligheids- en gezondheidszorg  
Bij de uitvoering van het project worden een aantal potentieel risicovolle activiteiten 

uitgevoerd. Een goed doordacht veiligheid- en gezondheidsbeleid (VG-beleid) is derhalve 

van groot belang, evenals de invoering en de correcte toepassing van dit beleid.  

 

Om het gehele geothermie project in goede banen te leiden wordt er een VG zorgsysteem 

opgesteld. Per fase (boring, productie, winning en sluiting) wordt er in het VG document 

omschreven hoe de risicobeheersing van deze fase van het aardwarmte project wordt 

vastgelegd en waar de verantwoordelijkheden liggen binnen het project. Voor het project 

Zevenbergen is door VSH reeds een V-zorgsysteem opgezet. Deze is ook in dit project te 

gebruiken. Een Veiligheid en Risico Management Milieu (VERMM)-verklaring is opgenomen 

in Bijlage 9. Relevante documenten zullen conform de wetgeving 6 weken voor de start van 

elke fase van het aardwarmteproject aan Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) worden 

voorgelegd voor evaluatie.  

 

4.2 Werkplan en planning 
Voor het werkplan en de (voorlopige) planning wordt verwezen naar Bijlage 12. 

4  
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Bijlage 1  

Traais Energie Collectief 
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Traais Energie Collectief 
Het Traais Energie Collectief (TEC) is een lokale duurzame energie corporatie voor en door 

de inwoners van Terheijden. Het doel van de corporatie is om het dorp Terheijden binnen 

10 jaar 100% energieneutraal te maken met lokale opwek van duurzame elektriciteit 

warmte en koude. Daarbij gaat het om zowel elektriciteit als warmte. Het streven is dat de 

installaties in lokaal coöperatief eigendom komen bij de bewoners. Dit garandeert dat de 

baten uit de projecten ook zoveel mogelijk terugvloeien naar het dorp en de inwoners. Het 

Traais Energie Collectief vormt daarin de connectie tussen de projecten, die door 

professionele organisaties beheerd worden, en de bewoners, die zowel afnemer als 

aandeelhouder zijn.  

Op de achtergrond zijn professionele organisaties bezig met de ontwikkeling van de 

projecten die na de risicovolle ontwikkelfase worden aangeboden aan de leden van 

corporatie. Het streven is dat de projecten uiteindelijk voor 100% in eigendom komen van 

de bewoners.  

Organisatiestructuur 
De verschillende duurzame energie projecten (Wind, Zon, Biomassa en Geothermie) 

worden door Izzy Projects geïnitieerd. De projecten worden door Izzy voorbij de 

ontwikkelfase gebracht en na financial close ondergebracht in de Traaise Energie 

Maatschappij BV (TEM). De inwoners van Terheijden kunnen via de TEC een aandeel 

bemachtigen in deze energiemaatschappij als geheel. Mocht er niet voldoende kapitaal 

opgehaald worden onder de inwoners is de Brabantse Ontwikkel Maatschappij (BOM) 

bereid om mee te financieren. Alle projecten worden gebundeld aangeboden via de TEM. 

Het is daarmee dus niet mogelijk om alleen in een wind, zon of geothermie te investeren. 

De verschillende opwekkers (waaronder geothermie) zijn wel ondergebracht in aparte 

project BV’s om de risico’s te spreiden. Het geheel ziet er schematisch als volgt uit. 
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Globale geologische opbouw 
Om de geschiktheid van de verschillende formaties in de ondergrond te bepalen zijn 

boorgegevens van diverse boringen in de omgeving van de projectlocatie, geologische 

kaarten [DGM deep V4.0 model (TNO, 2014a)(TNO, 2014a)]￼ beschikbare literatuur 

￼[( ) en eerdere interpretaties van IF Technology in deze 

regio (o.a. Noord Brabant, Breda, en Zevenbergen) Figuur 2 De locaties van de putten in 

de omgeving van de projectlocatie zijn weergegeven op de kaart in Figuur 2. 

 

 

 

De geologie is geïllustreerd door een profiel van zuidwest naar noordoost over de beoogde 

locatie Terheijden (Noordoost), een kaart met de diepteligging van de basis van de Trias 

afzettingen (Figuur 10) en de verwachtte stratigrafische kolom. De stratigrafie is gebaseerd 

op put Steelhoven 1 (STH-01) ten oosten van Made in hetzelfde breukblok als Terheijden 

en de beschikbare regionale karteringen.  

 

Terheijden ligt geologisch gezien op de zuid flank van de Roerdal Slenk (Figuur 4). De 

Roerdal Slenk is een bekken met een andere geologische opbouw dan de horst gebieden 

eromheen. De Roerdalslenk is gevormd tijdens het Oligoceen. Daarvoor waren er al 

Figuur 2 

Gebruikte boringen 

in de omgeving 

van de locatie. 

Gasvelden (groen) 

zijn ook 

aangegeven op de 

kaart. 
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extensiestructuren aanwezig in de ondergrond, doordat het West-Nederland Bekken 

gevormd was tijdens het Jura. De breuken die gevormd werden tijdens deze fase van 

extensie zijn weergegeven in Figuur 4.   

 

Uit een eerdere studie is gebleken dat de mogelijkheden voor conventionele geothermie 

systemen in de Roerdal Slenk beperkt zijn, terwijl het potentieel in randgebieden zoals 

Terheijden hoog is, zie Figuur 3 (IF Technology, 2012).  

 

 

 

 

De stratigrafische opbouw in het breukblok van Terheijden kan als volgt worden 

beschreven van oud naar jong: De oudste gekarteerde afzettingen zijn van de Limburg 

groep (DCG en DCC) uit het Devoon en Carboon. Daar bovenop ligt het 15 meter dikke 

Slochteren Zandsteen Laagpakket (RO). Op het Slochteren ligt een kleine 30 meter dikke 

Zechstein sequentie (ZE) voornamelijk bestaande uit kleistenen. Deze worden opgevolgd 

door de Trias afzettingen (RB+RN). Deze bevinden zich rondom Terheijden op een diepte 

variërend tussen 2050 tot 1575 meter onder het maaiveld. Daarbovenop liggen de 

Figuur 3 

Potentieel thermisch 

vermogen in 

gedeelte van Noord-

Brabant 
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Figuur 5. De 

verwachte stratigrafie 

op de locatie 

Terheijden 

Noordoost volgens 

TNO’s DGM deep 

V0.4 model. 
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Koolwaterstoffen 

Bij geothermie is het belangrijk om na te gaan in hoeverre het beoogde reservoir andere 

delfstoffen bevat, zoals koolwaterstoffen. Er zijn geen gasvelden bekend in de directe 

omgeving van Terheijden. De enige put (STH-01) die het breukblok waar Terheijden 

onderdeel van is aanboort, is geclassificeerd als droog. De maximale hoeveelheden 

koolwaterstoffen aangetroffen in het Trias reservoir en er direct boven zijn sporen van 

methaan (C1) van 0.02%, zonder een duidelijke concentratie ergens.  

 

De kans op de aanwezigheid van olie en gas in de Zanden van Brussel is onderzocht aan 

de hand van omliggende putten. Er zijn geen indicaties gevonden voor de aanwezigheid 

van olie. De mudlog van STH-01 laat geen gas zien in de zanden van het Brussel 

laagpakket. De gasconcentraties aangetroffen in STR-01 (1000 ppm in het Brussels zand) 

zijn als een achtergrond waarde beschouwd door de loggers. Hieruit kan worden 

geconcludeerd dat de kans op het voorkomen van ondiep gas in de Zanden van Brussel op 

de locatie klein is en dat er geen olie valt te verwachten. Seismiek interpretatie als 

onderdeel van een groot geologisch onderzoek dat in een later stadium dient te worden 

uitgevoerd kan meer duidelijkheid geven over de aanwezigheid van olie of gas in de 

beoogde reservoirs en bovenliggende lagen. 

 

Er is een koolwaterstoffen opsporingsvergunning genaamd Breda-Maas aangevraagd door 

Brabant Resources (onderdeel van Cuadrilla Resources) die het beoogde gebied bedekt 

(Staatcourant jaargang 2011, nr. 11810). Deze aanvraag is gepubliceerd in het 

‘Publicatieblad van de Europese Unie’ (2011/C 178/11) op 18 juni 2011. Deze aanvraag is 

tot op heden niet toegekend. Het Britse boorbedrijf Cuadrilla had plannen om te boren naar 

schaliegas in de Posidonia schalie. Deze sedimenten zijn onderdeel van de Altena Groep 

(Midden tot Laat Jura). Op de projectlocatie zijn deze sedimenten niet tot zeer beperkt 

aanwezig in de ondergrond (zie dwarsdoorsnede in Figuur 4) 

 

Seismiciteit 

De Roerdalslenk is een tektonisch actief gebied. De grootste bodemdaling vindt plaats 

verder naar het zuidoosten in de omgeving van Den Bosch ( ). In een later 

stadium zal een groot geologisch onderzoek moeten worden uitgevoerd waarbij de potentie 

voor seismiciteit in de omgeving van Terheijden verder onderzocht zal worden aan de hand 

van breuk interpretaties op basis van seismiek.  
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Temperatuur gradiënt  

De geothermische gradiënt is bepaald aan de hand van temperatuurmetingen die 

uitgevoerd zijn in de boringen TNO-066a (relatief ondiepe boring tot ruim 300 m diepte), 

STH-01, STW-01, RSB-01 en DON-01. De metingen zijn ongecorrigeerd. Dit betekent dat 

geen rekening is gehouden met de verstoring van de temperatuur als gevolg van het boren. 

Doordat de lagen die in aanmerking komen voor geothermie een hogere temperatuur 

hebben dan de boorvloeistof, wordt de temperatuur door de boring verlaagd. De 

temperatuur ter plaatse van het boorgat zal daardoor tot enige tijd na het boren verlaagd 

zijn ten opzichte van de werkelijke (onverstoorde) temperatuur. Dit betekent dat de 

werkelijke temperatuur hoger zal zijn dan de temperatuur zoals gemeten in het boorgat. 

 

 

 

De zwarte lijn in figuur 5 geeft de relatie tussen de temperatuur en de diepte weer. Hieruit 

blijkt dat de temperatuur tussen 300 en 4.000 m-mv diepte kan worden benaderd met 

behulp van de volgende vergelijking: 

 

T[°C]= 0,032 [°C/m] x diepte [m-mv] + 6,75 [°C] 

 

Figuur 6 

Geothermische 

gradiënt in de 

omgeving van 

Terheijden. 
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Uit de grafiek volgt dat de temperatuur met de diepte toeneemt met 32°C/km. De gemeten 

temperaturen liggen dicht bij de regressielijn (R²=0,99). Een belangrijke kanttekening hierbij 

is, dat deze regressielijn gebaseerd is op ongecorrigeerde metingen. Gezien het feit dat de 

meetpunten van de verschillende putten goed oplijnen, wordt verwacht dat de benodigde 

correctie om  de werkelijke reservoir temperatuur te krijgen minimaal is. Als de correctie al 

invloed heeft, dan zou daar een bijstelling naar hogere temperaturen uit volgen. 

 

De gemiddelde geothermische gradiënt voor Nederland is (Bonté et al., 2012): 

T[°C]= 0,031 [°C/m] x diepte [m-mv] + 10,1 [°C] 

Zand van Brussel Laagpakket 
 

Diepteligging en dikte 

De diepte van de top (Figuur 7) en de basis (Figuur 8) van de Zanden van Brussel op 

locatie is bepaald op basis van de dieptes zoals gerapporteerd in tabel 1. De kriging 

interpolatie methode is toegepast. Op basis van Figuur 7 en Figuur 8 worden de Zanden 

van Brussel laagpakket op de locatie verwacht tussen 625 en 740 m diepte. De dikte van 

115 m komt goed overeen met de diktes die zijn aangetroffen in de omliggende boringen. 

 

 

Figuur 7 

Verwachtte diepte 

van de top van de 

Zanden van Brussel 

[m-mv]. 
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Reservoir eigenschappen 

De bruikbare dikte en de permeabiliteit zijn reservoireigenschappen die bepalend zijn voor 

het debiet van een laag. 

 

De bruikbare dikte (netto dikte genoemd) is dat deel van de totale dikte (ook wel bruto dikte 

genoemd) dat uit gesteente met reservoir eigenschappen bestaat en dus daadwerkelijk 

bijdraagt aan het debiet. Om de opbouw van het zand van Brussel laagpakket vast te 

stellen zijn putten in de omgeving van de projectlocatie bekeken. Een put correlatie is te 

zien in Figuur 9.  

Figuur 8 

Verwachtte diepte 

van de basis van de 

Zanden van Brussel 

[m-mv]. 
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De putcorrelatie laat zien dat de top en bodem van het laagpakket een hoger gehalte 

mergel/ klei bevat (vooral STB-01 en RSB-01). Deze mergel en klei bevattende lagen 

dragen niet of nauwelijks bij aan de productie. De dikte van de slecht doorlatende laag aan 

de top is ingeschat op 15 meter op basis van de bekeken putten in de omgeving.  

 

De dikte van het kleirijke stuk aan de onderkant van het laagpakket is variabeler en heeft 

een grotere invloed op de netto dikte dan het mergelrijke stuk aan de bovenkant van het 

laagpakket.  Tabel 2 en Bijlage 1.1: Well logs geven een overzicht  van de putten die 

gebruikt zijn voor het bepalen van de netto dikte van het reservoir 

 

Figuur 9 

Putcorrelatie in de 

omgeving van 

Terheijden. 

Putlocatie in Figuur 

8. De blauwe pijlen 

wijzen de slechter 

doorlatende stukken 

aan en de zwarte 

stippel lijn geeft de 

grens van het 

reservoir aan. 
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laagpakketten gescheiden door kleisteen laagpakketten. De andere zandsteen 

laagpakketten vormen een aaneengesloten geheel van zandsteen laagpakketten  

 

Diepte, dikte en permeabiliteit 

Onder Terheijden Noordoost liggen de beoogde Trias afzettingen tussen de 1550 en 1750 

m onder het maaiveld (zie figuur 10). Dit is gebaseerd op de regionale basis Trias kartering 

en de diktes van de onder Germaanse Trias afzettingen aangetroffen in STH-01 (TNO, 

2014b). Inversie en /of erosie kan ervoor gezorgd hebben dat de gesteentes ooit dieper 

hebben gelegen dan nu het geval is. Het is belangrijk dat de maximale diepte wordt 

gebruikt bij het bepalen van de porositeit. Voor zover bekend hebben de Trias lagen in het 

gebied nooit dieper gelegen dan de huidige diepte. Dit dient in een groot geologisch 

onderzoek dat noodzakelijk is voor een SDE+ subsidie aanvraag verder uitgezocht te 

worden.   

 

De putten STH-01, STW-01 en STR-01, boren een vergelijkbare opeenvolging van 

Volpriehausen, Detfurth en Basale Sollingen zandstenen aan met diktes, die iets dikker zijn 

in de breukblokken ten westen van Terheijden. De dikte van de totale Trias afzettingen is 

circa 40 meter minder bij Terheijden dan bij STH-01 (TNO’s DGM deep V4.0). Daar we niet 

weten hoeveel van deze dikte vermindering er in het reservoir zit, gaan we uit van 40 meter 

bruto dikte vermindering op locatie ten opzichte van STH-01. Dit resulteert in 176 meter 

bruto dikte en ca 120 meter netto dikte. 

 



20 november 2017 

 

 
  

 

 

 

Om de permeabiliteit te bepalen is onder ander naar regionale putdata gekeken (NLOG, IF 

Technology, 2012, Thermogis). De permeabiliteit van de bruikbare zandstenen is sterk 

afhankelijk van de porositeit. Doordat het gesteente wordt samengedrukt onder invloed van 

het gewicht van de bovenliggende lagen is de porositeit onder andere afhankelijk van de 

diepte waarop de zandsteenlaag zich bevindt: hoe groter de diepte van de zandsteenlaag, 

hoe sterker deze is samengedrukt door het bovenop liggende gewicht en hoe lager de 

gemiddelde porositeit en permeabiliteit. Dit is in een eerdere studie aangetoond voor Noord 

Brabant (IF Technology, 2012). Het reservoir ligt bij STH-01 (1610-1830 m) dieper dan op 

de beoogde locatie. Een mogelijke begravingsanomalie zal voor beide locaties 

vergelijkbaar zijn. Daarom zijn de eigenschappen van STH-01 aangenomen voor de 

beoogde locatie. De STH-01 put heeft een gemiddelde permeabiliteit van 900 mD bij een 

gemiddelde porositeit van 23.6 %  

 

Verwachte capaciteit 

De verwachte capaciteit is bepaald op basis van de eerder in dit rapport gepresenteerde 

temperatuur gradiënt, diepte, dikte en permeabiliteit. Hierbij is een Total Dissolved Solids 

Figuur 10 

De verbreiding en 

diepteligging van de 

Basis van de Onder 

Germaanse Trias is 

aangegeven met de 

rozige kleuren. (NB. 

dit is niet de basis 

van het reservoir) 
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Bijlage 1.1: Well logs 
 

Well logs used for determination of Net/Gross 

 

STB-01 Gross = 607 - 480 = 127 m Nett = 65 m Nett/Gross = 50% 
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RSB-01 Gross = 654 - 526 = 128 m Nett = 50 m Nett/Gross = 39% 
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STH-01 Gross = 755-647 = 108 m  Nett = 70 m Nett/Gross = 65% 
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STW-01 Gross = 744-636 = 108 m  Nett = 60 m Nett/Gross = 55% 
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DON-01 Gross = 844-735 = 106 m  Nett = 50  m Nett/Gross = 47% 
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Bijlage 3  

Financieringsplan 
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derden worden gedeeld tussen partijen. Hiermee zijn ook de voorbereidingsbudgetten 

gealloceerd voor de ontwikkelingsperiode. 

 

Voor het project is een samenwerking met Visser & Smith Hannab aangegaan. VSH 

participeert in de voorbereidingswerkzaamheden en neemt de bijbehorende kosten voor 

haar rekening. Dit heeft met name betrekking op de rol van VSH als operator en beoogd 

aannemer. Dit zal leiden tot een daling van de financieringsbehoefte voor kosten voor 

derden. Dit is niet verdisconteerd in de herkomst van de middelen. 

 

Met IF Technology is een samenwerking in voorbereiding waarin IF Technology participeert 

in de voorbereiding van het project door tegen kostprijs haar diensten aan te bieden. Dit zal 

de kasstroom belasting in de voorbereidingsfase met circa €200.000 verlagen. Deze 

afspraak is niet verwerkt.   
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Bijlage 4  

Uittreksels Kamer van Koophandel 
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Inzien uittreksel - Izzy Projects B.V.
(09202422)
Kamer van Koophandel, 15 november 2017 - 16:27

KvK-nummer 09202422

  
Rechtspersoon
RSIN 820981394
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Statutaire naam Izzy Projects B.V.
Statutaire zetel Nijmegen
Eerste inschrijving
handelsregister

06-07-2009

Datum akte van oprichting 03-07-2009
Datum akte laatste
statutenwijziging

21-10-2014

Geplaatst kapitaal EUR 2.000,00
Gestort kapitaal EUR 2.000,00
Deponering jaarstuk De jaarrekening over boekjaar 2016 is gedeponeerd op 12-10-

2017.

  
Onderneming
Handelsnaam Izzy Projects B.V.
Startdatum onderneming 03-07-2009
Activiteiten SBI-code: 7112 - Ingenieurs en overig technisch ontwerp en

advies
SBI-code: 6420 - Financiële holdings

Werkzame personen 0

  
Vestiging
Vestigingsnummer 000003780899
Handelsnaam Izzy Projects B.V.
Bezoekadres Fransestraat 2, 6524JA Nijmegen
Telefoonnummer 0655770803
Datum vestiging 03-07-2009
Activiteiten SBI-code: 7112 - Ingenieurs en overig technisch ontwerp en

advies
SBI-code: 6420 - Financiële holdings
Het adviseren op het gebied van energiebesparing en duurzame
energie, inkoop en het beheer van energie(installaties), alsmede
het voeren van beheer over en deelnemen in andere
vennootschappen.

Werkzame personen 0

  
Bestuurders
Naam Holding Hezelaer B.V.
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Bezoekadres Ulvenhoutselaan 12, 4835MC Breda
Ingeschreven onder KvK-
nummer

17167921

Datum in functie 06-01-2016 (datum registratie: 07-01-2016)
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
  
Naam Izzy Holding B.V.
Bezoekadres Fransestraat 2, 6524JA Nijmegen
Ingeschreven onder KvK-
nummer

61717606

Datum in functie 06-01-2016 (datum registratie: 07-01-2016)
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

  
  

Gegevens zijn vervaardigd op 15-11-2017 om 16.27 uur.
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Uittreksel Handelsregister Kamer 
van Koophandel

KvK-nummer 23040970

Pagina 1 (van 3)

Rechtspersoon
RSIN 004267813
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Statutaire naam Visser & Smit Hanab B.V.
Statutaire zetel Papendrecht
Eerste inschrijving handelsregister 13-01-1978
Datum akte van oprichting 02-01-1978
Datum akte laatste 
statutenwijziging

01-09-2013

Geplaatst kapitaal EUR 2.265.000,00
Gestort kapitaal EUR 2.265.000,00
Deponering jaarstuk De instemmingsverklaring voor boekjaar 2016 is gedeponeerd op 19-01-2017.

Onderneming
Handelsnamen Visser & Smit Hanab B.V.

Volker Stevin Pipelines
GGB Drilling

Startdatum onderneming 02-01-1978
Activiteiten SBI-code: 4222 - Leggen van elektriciteits- en telecommunicatiekabels

SBI-code: 4221 - Leggen van rioleringen, buizen en pijpleidingen; aanleg van 
bronbemaling
SBI-code: 4213 - Bouw van kunstwerken

Werkzame personen 669

Hoofdvestiging
Vestigingsnummer 000017796296
Handelsnamen Visser & Smit Hanab B.V.

Volker Stevin Pipelines
GGB Drilling

Bezoekadres Rietgorsweg 6, 3356LJ Papendrecht
Postadres Postbus 305, 3350AH Papendrecht
Telefoonnummer 0786417222
Faxnummer 0786155163
Internetadres www.vshanab.nl
E-mailadres info@vshanab.nl
Datum vestiging 02-01-1978
Activiteiten SBI-code: 4221 - Leggen van rioleringen, buizen en pijpleidingen; aanleg van 

bronbemaling
SBI-code: 4213 - Bouw van kunstwerken

Dit uittreksel is gewaarmerkt met een digitale handtekening en is een officieel bewijs van inschrijving in 
het Handelsregister. In Adobe kunt u de handtekening bovenin het scherm controleren. Meer informatie 
hierover vindt u op www.kvk.nl/egd. De Kamer van Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaal te 
gebruiken zodat de integriteit van het document gewaarborgd en de ondertekening verifieerbaar bl jft.
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Het aannemen, uitvoeren, beheren, onderhouden en exploiteren van 
buisleidingen, kabelleidin- gen, boringen, pompstations, drinkwaterleidin- 
gen, waterzuiveringsinstallaties en daarmee verband houdende bouw- en 
waterbouwkundige werken en voorts het verstrekken van geld- leningen en het 
verstrekken van zekerheden, al dan niet voor schulden van anderen en het instaan 
voor schulden van derden, alsmede het deelnemen in, het op andere wijze een 
belang nemen in, het voeren van beheer over en het financieren van andere 
ondernemingen, van welke aard ook, zomede al hetgeen met het vorenstaan- de 
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Werkzame personen 592

Enig aandeelhouder
Naam Volker Stevin Netwerken B.V.
Bezoekadres Rietgorsweg 6, 3356LJ Papendrecht
Ingeschreven onder KvK-nummer 24313120
Enig aandeelhouder sedert 01-12-2011 (datum registratie: 13-01-2012)

Bestuurder
Naam Volker Stevin Netwerken B.V.
Bezoekadres Rietgorsweg 6, 3356LJ Papendrecht
Ingeschreven onder KvK-nummer 24313120
Datum in functie 01-12-2011 (datum registratie: 13-01-2012)
Titel Directeur
Bevoegdheid Alleen/zelfstandig bevoegd

Gevolmachtigden
Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie 01-05-1997
Titel Directeur
Inhoud volmacht Beperkte volmacht. Raadpleeg opgave voor de beperkende bepalingen.
Aanvang (huidige) volmacht 19-06-2000

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie 01-05-2005
Titel Directeur
Inhoud volmacht Beperkte volmacht. Raadpleeg opgave voor de beperkende bepalingen.
Aanvang (huidige) volmacht 10-11-2015

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie 01-08-2013 (datum registratie: 31-01-2014)
Titel Directeur

Dit uittreksel is gewaarmerkt met een digitale handtekening en is een officieel bewijs van inschrijving in 
het Handelsregister. In Adobe kunt u de handtekening bovenin het scherm controleren. Meer informatie 
hierover vindt u op www.kvk.nl/egd. De Kamer van Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaal te 
gebruiken zodat de integriteit van het document gewaarborgd en de ondertekening verifieerbaar bl jft.
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Inhoud volmacht Beperkte volmacht. Raadpleeg opgave voor de beperkende bepalingen.
Aanvang (huidige) volmacht 10-11-2015

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie 01-02-2015 (datum registratie: 16-02-2015)
Inhoud volmacht Beperkte volmacht. Raadpleeg opgave voor de beperkende bepalingen.

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie 01-10-2015 (datum registratie: 13-10-2015)
Titel Directeur
Inhoud volmacht Beperkte volmacht. Raadpleeg opgave voor de beperkende bepalingen.

Er kunnen functionarissen zijn die een uitsluitend tot vestigingen beperkte 
bevoegdheid hebben; deze worden alsdan vermeld op het uittreksel van de 
betreffende vestiging(en).

Vestiging(en)
Vestigingsnummer 000017796261
Handelsnaam Visser & Smit Hanab B.V.
Bezoekadres Phoenixweg 14, 9641KS Veendam

Uittreksel is vervaardigd op 04-09-2017 om 14.33 uur.

Dit uittreksel is gewaarmerkt met een digitale handtekening en is een officieel bewijs van inschrijving in 
het Handelsregister. In Adobe kunt u de handtekening bovenin het scherm controleren. Meer informatie 
hierover vindt u op www.kvk.nl/egd. De Kamer van Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaal te 
gebruiken zodat de integriteit van het document gewaarborgd en de ondertekening verifieerbaar bl jft.
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Bijlage 5  

Statuten 








































