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Geachte mevrouw Van der Meer, 

Op 27 oktober 2011 heeft IF, namens de gemeente Utrecht / Projectorganisatie Stati-
onsgebied, een aanvraag om een vergunning in het kader van de Waterwet ingediend 
voor de onttrekking en infiltratie van grondwater ten behoeve van het energieopslag-
systeem voor het nieuwe Muziekpaleis aan de Vredenburg te Utrecht. Voor de aan-
vraag zijn de effecten van het energieopslagsysteem in beeld gebracht in een effec-
tenstudie (kenmerk 25.433/56454/LS, d.d. 27 oktober 2011). De aanvraag maakt 
onderdeel uit van de m.e.r. Koude-warmteopslag Stationsgebied Utrecht (Tauw, 3 
november 2010). 

Naar aanleiding van deze aanvraag heeft de provincie op 24 januari 2012 per mail 
richting de heer Rooke van de gemeente Utrecht / Projectorganisatie Stationsgebied 
laten weten dat de aangevraagde waterhoeveelheden voor het systeem van het Mu-
ziekpaleis niet overeen komen met hetgeen is opgenomen in de m.e.r. De provincie 
stelt derhalve voor om een aanvullende notitie op te stellen met daarin de uitleg 
waarom de vergunningsaanvraag afwijkt van de m.e.r. en welke invloed dit heeft op 
andere belangen. Hieronder volgt een toelichting op de aangevraagde waterhoeveel-
heid en de relatie tot de m.e.r. 

De m.e.r. is al een redelijke tijd geleden opgesteld. Toen is een globale inschatting 
van de energetische uitgangspunten per gebouw en per initiatiefnemer gemaakt. Voor 
het Muziekpaleis is toen uitgegaan van een waterverplaatsing van maximaal 
360.000 m 3 grondwater per jaar en een maximale capaciteit van 200 m 3/uur. Voor de 
aanvraag Waterwet voor de energieopslag van Muziekpaleis zijn de energetische 
uitgangspunten nader uitgewerkt. Hieruit volgde dat voor het Muziekpaleis een maxi-
male grondwaterverplaatsing van 620.000 n1 3 per jaar en een maximale capaciteit van 
210 m 3/uur benodigd is om zo optimaal mogelijk gebruik te kunnen maken van de 
energieopslag.
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De invloed die het energieopslagsysteem van Muziekpaleis heeft op andere energie-
opslagsystemen, zowel buiten als binnen de initiatieven uit de m.e.r., zijn beschreven 
in de effectenstudie. In de effectenstudie zijn de effecten berekend met de maximale 
waterhoeveelheden (620.000 m 3 grondwater per jaar). Bij deze waterhoeveelheden 
treedt geen negatieve interactie op tussen de bronnen van het energieopslagsysteem 
van het Muziekpaleis en de energieopslagsystemen van het politiebureau Paarden-
veld en Nieuw Hoog Catharijne (zie figuur 5.2 van de effectenstudie). De koude bron 
van Smakkelaarsveld ligt in de koude bel van het Muziekpaleis en Nieuw Hoog Cat-
harijne en zal derhalve ook niet negatief beinvloed worden. De overige initiatieven uit 
de m.e.r. liggen op grotere afstand van het systeem van het Muziekpaleis en worden 
hierdoor ook niet beinvloed. 

De aangevraagde maximale capaciteit (210 m 3/uur) is net iets groter dan de maximale 
capaciteit in de m.e.r. (200 m 3/uur). De hydrologische effecten zullen derhalve iets 
groter worden ten opzichte van waar in de m.e.r. is uitgegaan. In de effectenstudie 
zijn de hydrologische effecten op de initiatieven die buiten de m.e.r. vallen beschre-
ven (hoofdstuk 4.2). De lichte verhoging van de maximale capaciteit zal bij de initia-
tieven uit de m.e.r. leiden tot een extra invloed op de stijghoogte van maximaal 0,02 
m. Dit is dermate gering dat deze toename geen invloed heeft op het functioneren van 
de andere energieopslagsystemen. 

Geconcludeerd wordt dat de aangevraagde waterverplaatsing per jaar en de maxima-
le capaciteit voor het systeem van het Muziekpaleis geen negatieve invloed heeft op 
zowel de initiatieven binnen als buiten de m.e.r. 

Wij willen u verzoeken op basis van deze aanvullingen de procedure te hervatten. 

Met vriendelijke groet, 

IF Technology 
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Stellinga MSc
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