
Beoordelen meldingen en vergunningaanvragen
gesloten bodemenergiesystemen

Cases bodemenergie -
inclusief antwoorden



Cases 
Wijzigingsbesluit bodemenergie

Oefenen met afhandelen 

meldingen & OBM-aanvragen

bodemenergiesystemen



Vraag 1

Valt de aanleg van een 
aardwarmtekorf bij een individuele 
woning onder het 
Wijzigingsbesluit bodemenergie?

JA

NEE



Vraag 1 - antwoord

JA, de aanleg van een aardwarmtekorf 
bij een individuele woning valt onder het 
Wijzigingsbesluit bodemenergie.

Een aardwarmtekorf past binnen  de definitie 
van ‘gesloten bodemenergiesysteem’.
Het bodemzijdig vermogen zal veelal enkele 
kW bedragen. 
De aanleg zal daarom meldingsplichtig zijn. 
Alleen binnen interferentiegebieden is het 
systeem vergunningplichtig.



Vraag 2

Bouw 2 hoekwoningen + 12 tussenwoningen

14 gesloten BES
5-7 kW per stuk
74  kW totaal 

Kan men voor deze systemen
1 vergunningaanvraag indienen?

JA

NEE



Vraag 2 - antwoord

Bouw 2 hoekwoningen + 12 
tussenwoningen
14 gesloten BES

5-7 kW per stuk; 74 kW totaal 

Nee, de individuele systemen hebben  
elke een bodemzijdig vermogen < 70 
kW en zijn daarom meldingsplichtig.
Het wordt wel mogelijk gemaakt om deze 
systemen in 1 verzamelmelding te 
melden.



Vraag 3

Bij een controle blijkt dat het boorbedrijf 
dat de lussen plaatst geen erkenning 
heeft.

Kan de gemeente handhaven?
Ja, want de gemeente is bevoegd 
gezag voor de aanleg
Nee, want Inspectie L&T
is bevoegd gezag voor Kwalibo



Vraag 3 - antwoord

Bij een controle blijkt dat het boorbedrijf 
dat de lussen plaatst geen erkenning 
heeft.

Ja, de gemeente kan handhaven 
richting de initiatiefnemer,
op grond van het
Besluit lozingen buiten inrichtingen.
De Inspectie L&T kan handhaven richting 
het boorbedrijf, op grond van het Besluit 
bodemkwaliteit.



Vraag 4

Bouw appartementencomplex.
Collectief gesloten systeem (100 kW).
Gebied is aangewezen als boringvrije 
zone (PMV).
Geen interferentie.

Hoe reageert de gemeente?
OBM-vergunning verlenen
OBM-vergunning niet verlenen
Anders



Vraag 4 - antwoord
Collectief gesloten systeem (100 kW) in boringvrije zone (PMV),
geen interferentie.
Hoe reageert de gemeente? 
Antwoord: Anders  + OBM-vergunning verlenen
Voor boren in een boringvrije zone is een ontheffing van de provincie 
nodig. In die gevallen is tijdige communicatie met de initiatiefnemer 
relevant. In het vooroverleg moet duidelijk worden dat het aanvragen 
van een OBM (omgevingsvergunning beperkte milieutoets) niet zinvol 
is voordat duidelijk is of de provincie ontheffing van de PMV gaat 
verlenen. Zonder deze ontheffing kan de initiatiefnemer namelijk de 
activiteit niet uitvoeren.
Als de initiatiefnemer toch de OBM-aanvraag indient, is het niet 
beschikken over de PMV-ontheffing geen weigeringsgrond voor de 
OBM-vergunning. In dat geval dient de gemeente de OBM te verlenen.  
Hierop is 1 uitzondering: als de boring onderdeel uitmaakt van een 
activiteit, waarvoor in de PMV is opgenomen dat het onderdeel 
uitmaakt van de omgevingsvergunning, dan is sprake van 
‘onlosmakelijkheid’. Als de activiteiten onlosmakelijk zijn, dan moeten 
deze activiteiten in één keer worden aangevraagd en kan deze 
omgevingsvergunning dus niet worden verleend als er geen ontheffing 
van de PMV mogelijk is.



Casus Villanova
Gepland gesloten systeem Villanova:

Bodemzijdig vermogen: 65 kW



Vraag 5

Het gesloten bodemenergiesysteem 
van Villanova is:

Vergunningplichtig (OBM)

Meldingplichtig

Beide



Vraag 5 - antwoord

Het gesloten bodemenergiesysteem 
van Villanova is:

Meldingplichtig

Want het bodemzijdig vermogen is 
kleiner dan 70 kW, en er is niet vermeld 
dat het systeem in een 
interferentiegebied ligt.



Casus Villanova – 2 systemen



Vraag 6
BUM-HUM: “Geen interferentie
tussen 2 kleine gesloten systemen
als afstand > 20 m is”.

Veroorzaakt plaatsing systeem 
Villanova interferentie?
Ja
Nee
Geen oordeel mogelijk



Vraag 6 - antwoord
BUM-HUM: “Geen interferentie
tussen 2 kleine gesloten systemen
als afstand > 20 m is”.

Veroorzaakt plaatsing systeem Villanova 
interferentie?
Nee, want de afstand tussen de 
middelpunten van de systemen van Villanova 
en het Bankkantoor is 25 meter en dus 
groter dan 20 meter.
De initiatiefnemer doet er verstandig aan om 
te controleren of de afstand tussen de 
dichtstbijzijnde lussen groter is dan 5 meter 
(conform advies in de ISSO-publicatie 73 
‘Ontwerp en uitvoering van verticale 
bodemwarmtewisselaars’)



Casus Villanova – 3 systemen



Vraag 7
BUM-HUM:
“Geen interferentie tussen 2 kleine 
gesloten systemen
als afstand > 20 m is”.

Veroorzaakt plaatsing nieuw systeem 
bij Villanova interferentie?
Ja
Nee
Geen oordeel mogelijk



Uit de presentatie van 
BodemenergieNL



Uit de presentatie van 
BodemenergieNL:
Temperatuureffect is cumulatief



Cumulatieve temperatuureffecten



Cumulatieve temperatuureffecten



Vraag 7 - antwoord
BUM-HUM: “Geen interferentie
tussen 2 kleine gesloten systemen
als afstand > 20 m is”.
Veroorzaakt plaatsing nieuw systeem 
bij Villanova interferentie?

Antwoord: Geen oordeel mogelijk
op basis van de geboden informatie

Uitgebreide beoordelingsmethode: 
Zie BUM-HUM (bijlage 2)



Vraag 8
Gemeente heeft gemelde systemen niet 
in LGR ingevoerd.
De melding Villanova geeft geen 
beschouwing van de invloed op de 
werking van de systemen bij Bank en 
Gemeente

Is de melding volledig?
Ja, de initiatiefnemer kan niet weten 
van de buursystemen
Nee, de initiatiefnemer had moeten 
weten van de buursystemen



Vraag 8 - antwoord
Gemeente heeft gemelde systemen niet in LGR 
ingevoerd.
De melding Villanova geeft geen beschouwing van 
de invloed op de werking van de systemen bij 
Bank en Gemeente

Is de melding volledig?
Nee, de initiatiefnemer had moeten weten 
van de buursystemen.
Er is geen registratieplicht voor de gemeente. Wel 
moet de gemeente ten minste zelf een register 
bijhouden van gemelde en vergunde systemen, 
om deze te kunnen betrekken bij de toetsing op 
interferentie. De initiatiefnemer had tenminste bij 
de gemeente moeten navragen of er systemen in 
de buurt bekend zijn bij de gemeente. 



Vraag 9
Uit gemeentelijke toetsing blijkt dat 
systeem Villanova leidt tot schade aan 
doelmatig functioneren (interferentie)
bij 2 van de 3 systemen

Hoe reageert de gemeente op de 
melding het systeem van Villanova?
Geen reactie vóór plaatsing, 
pas handhaven tijdens gebruik
Communiceren: gebruik conform  
ingediend ontwerp niet mogelijk
Preventieve last onder dwangsom



Vraag 9 - antwoord
Uit gemeentelijke toetsing blijkt dat systeem 
Villanova leidt tot schade aan doelmatig 
functioneren (interferentie)
bij 2 van de 3 systemen

Hoe reageert de gemeente op de 
melding het systeem van Villanova?
Bij voorkeur communiceren: gebruik 
conform  ingediend ontwerp niet 
mogelijk
Als communicatie niet helpt kan de 
gemeente een preventieve last onder 
dwangsom opleggen
(zie HUM BE deel 2)



Vraag 10
Gemeente wil het bedrijventerrein 
reserveren voor grote open systemen

Kan gemeente plaatsing
systeem Villanova tegenhouden?

Nee, want het systeem is 
meldingplichtig

Ja, als dit vastgelegd in de 
gemeentelijke beleidsregels



Vraag 10
Gemeente wil het bedrijventerrein 
reserveren voor grote open systemen

Kan gemeente plaatsing
systeem Villanova tegenhouden?

Nee, want het systeem is 
meldingplichtig

Ja, als dit vastgelegd in de 
gemeentelijke beleidsregels



Vraag 10 - antwoord
Gemeente wil het bedrijventerrein reserveren voor 
grote open systemen

Kan gemeente plaatsing
systeem Villanova tegenhouden?
Ja, als dit vastgelegd in de gemeentelijke 
beleidsregels
De gemeente moet het gebied hebben aangewezen 
als interferentiegebied. 
In dit voorbeeld zou in de gemeentelijke 
beleidsregels (voor gesloten systemen) moeten 
staan dat gesloten systemen in dit gebied niet 
toegestaan zijn.
Daarnaast zou de provincie in dit voorbeeld 
provinciale beleidsregels voor de open systemen in 
het gebied vaststellen, gericht op optimale ordening 
van de systemen t.b.v. optimaal gebruik van de 
bodem voor bodemenergie door open systemen.



Afspraken maken is één, deze nakomen is twee, 
dit goed doen is de kunst.

In de SIKB maken overheid en bedrijfsleven samen 
praktijkgerichte kwaliteitsrichtlijnen voor 
milieuhygiënisch en archeologisch bodembeheer. 

Doel is het zoveel mogelijk voorkomen van fouten 
in de hele keten van onderzoek, realisatie en 
besluitvorming. 

Een kwaliteitsrichtlijn schept duidelijkheid voor 
opdrachtgever, opdrachtnemer en toezichthouder.

SIKB biedt instrumenten voor
eenvoudiger en beter bodembeheer.



Stichting 
Infrastructuur 
Kwaliteitsborging 
Bodembeheer 

Groningenweg 10   
Postbus 420
2800 AK Gouda

T 0182 54 06 75 

F 0182 54 06 76 

E info@sikb.nl

www.sikb.nl


