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Hulp bij uitvoering taken

�voor vergunningverleners: BUM
�voor toezichthouders en handhavers: HUM

Deze presentatie:
�waarom BUM en HUM
�opzet BUM en HUM
�relatie met energiebeleid Wet milieubeheer en
Woningwet (EPC)
�wat de markt eraan doet



SIKB-instrumenten voor de
uitvoering

�Provinciale taken: BUM en HUM deel 1
�Gemeentelijke taken: BUM en HUM deel 2

� BUM = Besluitvormings UitvoeringsMethode
� HUM = Handhavings UitvoeringsMethode

�Bevatten eisen gericht op vergunninghouders /
opdrachtgevers

� Kwaliteitsborging in Beoordelingsrichtlijnen
(gericht op uitvoerende marktpartijen)



BUM en HUM Bodemenergie

Doel: kennisoverdracht en harmonisatie van
werkwijze
� Kennisdocument voor overheid en markt (m.n.

adviseurs)
� Beschrijven van onderwerpen die tot

beleidsvrijheid behoren
� Gemeenten: methode voor beoordelen

interferentie tussen gesloten systemen
� Provincies: model-Watervergunning

Status:
� Richtlijn, werkdocument



Proces

� Verzoek Taskforce � S-WKO-programma
� Taakverdeling
� SIKB (bodem)
� ISSO + KBI (installaties)

� Begeleidingscommissies
� Provincies
� Gemeenten

� Ter inzage van het ontwerp
� Definitieve versie www.SIKB.nl



BUM Bodemenergie deel 2

Elementen:
�Beschrijving procedures (inclusief afstemming open
systemen)

�Inhoudelijke aanwijzingen: toetslijsten
� OBM-vergunningaanvragen: ja/nee
� Besluiten over maatwerkvoorschriften

�Relatie met ander beleid
� Precario, ruimtelijke ordening, bouwen, lozingen,

drinkwaterwinning



BUM Bodemenergie deel 2

� Toetslijst OBM-vergunningaanvragen
� Volledigheid en juistheid
� Kwaliteitsborging
� Interferentie

� Toetsingsmethode in BUM/HUM

� Toetslijst besluit maatwerkvoorschrift
� retourtemperatuur > 30°C
� beperking koude-overschot



Opzet van de BUM

� Per eis aan de aanvraag uit de regelgeving :
� Toetscriteria
� Opmerkingen/toelichting





HUM Bodemenergie deel 2

� Gemeentelijk toezicht en handhaving bij
gesloten systemen
� Meldingen

� Aanleg
� Buiten gebruik stelling

� Beheer en gebruik



Opzet van de HUM

� Controlepunten per fase + toelichting
� Handhavingstrategie per overtreding

• Wat is controlepunt ?
• Wat kan er misgaan?
• Uitwerking/opmerkingen
• Optreden: welke actie volgt?

(hoogte dwangsom slechts indicatie)
• Welke bepaling wordt overtreden?





HUM Bodemenergie deel 2



Energiebeleid wet milieubeheer /
Activiteitenbesluit

Artikel 2.15 lid 1
Verplichting tot nemen alle maatregelen met
terugverdientijd < 5 jaar

Artikel 2.15 lid 2
Onderzoeksverplichting indien gebruik
> 200.000 kWh of >75.000 m3 gas

Artikel 2.15 lid 3
Bevoegd gezag bepaalt termijn voor uitvoering
maatregelen lid 2



bovengronds deel:
energiecentrale

gebouwzijdig deel

ondergronds deel

3 delen maken samen installatie



Kwaliteitsborging

� Gebouwzijdige en bovengrondse delen �

� BRL 6000-21 (KBI) + ISSO-publicaties

Bodem en ondergrond �

� Mechanisch boren: BRL 2100 (SIKB)
� Ontwerp, realisatie, beheer: BRL 11000 (SIKB)

Kennis � Leergang bodemenergie



BUM en HUM zijn de hulpmiddelen
voor uitvoeren BG-taken

� BUM om u te helpen bij het verlenen van
vergunningen voor gesloten systemen

� HUM om u te helpen bij het toezicht houden en
handhaven rond gesloten systemen

� BUM en HUM:
� systematische opsomming van alle eisen uit

de regelgeving; toelichting bij elke eis
� toetslijsten
� uitleg rekenmethoden



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.



Methode interferentie tussen kleine
gesloten systemen (BUM en HUM)



Stap 2. Is bij de plaatselijke
grondwaterstroming

gebruik van de nomogrammen (in
bijlage 2.2) mogelijk?

Stap 3. Hoeveel kleine gesloten
bodemenergiesystemen zijn gelegen

binnen een straal van 120 meter
rondom het geplande kleine gesloten

systeem?
2 of meer
systemen

ja

nee

Stap 4.a Ligt het andere
kleine gesloten systeem
binnen de worst-case

interferentie-afstand van het
geplande kleine gesloten

systeem?

Geen
interferentie

tussen de
kleine

gesloten
systemen

Potentiële
interferentie

tussen de
kleine

gesloten
systemen

Stap 4.b Bepaal de temperatuureffecten
bij ieder systeem m.b.v. nomogrammen in
bijlage 2.2 en sommeer deze per systeem.
Is de gesommeerde temperatuurverlaging

bij ieder klein systeem ≤ 1,5°C?

nee ja ja nee

Stap 5. Bereken modelmatig de
cumulatieve temperatuureffecten

bij ieder systeem.
Is de gesommeerde

temperatuurverlaging bij ieder
klein systeem ≤ 1,5°C?

nee

1 systeem
optioneel
(bij 1 of meer
systemen )

Geen
interferentie

tussen de
kleine

gesloten
systemen

Interferentie.
Plaatsing is bij
voorgenomen
ontwerp niet

mogelijk

Geen
interferentie

tussen de
kleine

gesloten
systemen

Interferentie.
Plaatsing is

bij
voorgenomen
ontwerp niet

mogelijk

Stap 1. Zijn er kleine gesloten
bodemenergiesystemen gelegen
binnen een straal van 120 meter

rondom het geplande kleine gesloten
systeem?

nee
Geen

interferentie
tussen de

kleine gesloten
systemen

ja

ja

BUM-methode

Interferentie
tussen kleine
gesloten systemen

(bodemzijdig
vermogen < 70 kW)


