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Hoe wordt de communicatie mbt het melden van de bestaande systemen 

landelijk ingestoken? Welke rol zien jullie voor bij de gemeentes? 

Vooralsnog is het plan van IenM en Agentschap NL om samen met de branche(s) 

via de adressenbestanden van de branche(s) de huidige eigenaren te benaderen 

en op te roepen om via OLO hun systeem  te melden. De gemeenten kunnen door 

hun eigen communicatiekanalen voor dit onderwerp te gebruiken, de 

communicatie richting de eigenaren versterken. In Overijssel zijn hierover 

bijvoorbeeld al afspraken gemaakt. Het is wel belangrijk dat iedereen dezelfde 

boodschap uitdraagt. Op landelijk niveau zal dit worden gecoördineerd. De 

ontwikkelingen kunnen worden gevolgd op de website 

www.allesoverbodemenergie.nl waarop een aparte paragraaf over registratie is te 

vinden. 

 

Kan een gemeente in het kader van haar visie op de ondergrond en het 

aanwijzen van interferentiegebieden iets zeggen over de locatie van open 

systemen? Of bestaat er helemaal geen interferentie omdat beide zich 

afspelen op verschillende dieptes? 

Normaliter stemt de gemeente haar visie op de ondergrond en de beleidsregels 

die verbonden zijn aan de interferentiegebieden af met de provincie. De gemeente 

stuurt met de beleidsregels alleen de gesloten systemen aan. De provincie stelt 

beleidsregels op voor de open systemen. In de beleidsregels voor de gesloten 

systemen kan wel worden opgenomen dat gesloten systemen niet zijn toegestaan 

op bepaalde locaties of bepaalde diepten, omdat daar voorkeur is voor de 

installatie van open systemen. 

 

Het invloedsgebied van gesloten systeem is ca 1-2 meter. Kan ik er vanuit 

gaan dat twee naast gelegen gesloten systemen niet interfereren? 

Nee, de afstand van 1-2 meter behoort bij een lus. In de BUM en HUM is een 

methode opgenomen om te toetsen of sprake is van interferentie. 

 

Hoe duurzaam is een bodemenergiesysteem? Onbruikbare systemen 

blijven toch in de grond achter voor toekomstige generaties. 

Het Rijk heeft een afweging gemaakt en vindt het voordeel van het besparen op 

het gebruik van fossiele brandstoffen ruimschoots opwegen tegen het nadeel van 

het achterblijven van materiaal dat niet in de bodem thuishoort. Overigens 

worden er strikte eisen gesteld aan het buiten gebruik stellen. Koelvloeistof wordt 
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verwijderd en de buizen en lussen worden opgevuld met klei. De buizen en lussen 

zelf zijn van kunststof dat geen verontreinigende stoffen afgeeft aan de bodem. 

 

In hoeverre worden bodemenergiesystemen de nieuwe ondergrondse 

tanks (incl. bodemproblematiek)? 

In buiten gebruik gestelde bodemenergiesystemen blijven geen vloeistoffen achter 

die weg kunnen lekken. De buizen en lussen zelf zijn van kunststof dat geen 

verontreinigende stoffen afgeeft aan de bodem. 

 

Kan de gemeente aansprakelijk worden gesteld als ergens interferentie 

optreedt en een bepaald systeem daardoor niet meer goed werkt? 

De initiatiefnemer heeft de plicht aan te tonen dat hij met zijn nieuw te installeren 

systeem niet interfereert met een ander bestaand gemeld systeem. Mocht er 

interferentie optreden met een onbekend systeem, dan dient de initiatiefnemer dit 

in privaatrechtelijke sfeer op te lossen. Uiteraard dient de gemeente op grond van 

de algemene beginselen van behoorlijk bestuur wel al het mogelijke te doen om 

gemelde systemen in beeld te houden. 

 

Hoeveel vloeistof zit er in een gesloten systeem? 

De hoeveelheid vloeistof hangt af van de grootte van het systeem. Hoe groter het 

systeem, hoe meer vloeistof er in zit. Bijvoorbeeld in een bodemlus met een 

diameter van 32 mm en een diepte van 100 m zit circa 100 liter aan vloeistof. 

 

Zijn er alternatieven voor het gebruik van glycol? 

Gesloten systemen kunnen ook zonder antivries functioneren maar hebben dan 

iets meer luslengte nodig voor dezelfde opbrengst. RIVM heeft onderzocht welke 

antivriesmiddelen zonder bezwaar kunnen worden toegepast. In gebieden zonder 

veen in de ondergrond is monopropyleenglycol geschikt, omdat –in het geval van 

een lek- dit in zuurstofrijk grondwater goed wordt afgebroken. In gebieden met 

veen in de ondergrond zal geen afbraak van monopropyleenglycol plaatsvinden en 

dient kaliumcarbonaat te worden gebruikt. 

Het is de bedoeling om deze voorkeuren als eis in protocol 6001 (ondergronds 

ontwerp) op te nemen.  

De meest voorkomende glycol is propyleenglycol en ethyleenglycol. Ethyleenglycol 

is de goedkoopste variant. Uit de nu beschikbare onderzoeken blijkt dat zowel 

propyleen- als ethyleenglycol (afhankelijk van de grondslag) goed tot zeer goed 

afbreekbaar zijn in oxyisch en anoxyisch (grond)water, waarna er geen 

schadelijke restproducten overblijven. Propyleenglycol is hierin iets minder toxisch 

dan ethyleenglycol. 

Andere circulatievloeistoffen die worden toegepast zijn water zonder 

toevoegingen, of water met een natuurlijk (plantaardig) antivries. De 
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eigenschappen, waaronder geleidbaarheid, van iedere circulatievloeistof zijn 

anders en bepalen hiermee de grootte van het systeem.  

 

Wanneer is er sprake van een vermoeden van lekkage van het 

bodemenergiesysteem? Hoe is dit waar te nemen? 

Indien in een gesloten bodemenergiesysteem met daaraan gekoppeld een 

warmtepomp een lekkage optreedt, zal dit leiden tot een drukverlaging in het 

systeem. Indien onvoldoende warmte in de verdamper van de warmtepomp aan 

de vloeistof kan worden onttrokken, dan daalt de temperatuur in de verdamper 

van de warmtepomp en valt deze in lage druk storing. De warmtepomp gaat dan 

uit bedrijf en levert geen warmte meer.  

 

Als er lekkage optreedt, hoe met er dan worden omgegaan met de 

ontstane bodemverontreiniging op grote diepte? 

Het kader van de Wet bodembescherming (art 13 Wbb) treedt hierbij inwerking en 

de veroorzaker dient de verontreiniging zoveel mogelijk ongedaan te maken. 

Reparatie van de lus in de bodem is niet haalbaar, tenzij de lekkage oppervlakkig 

optreedt. 

De lekke lus wordt afgevuld met klei volgens het protocol mechanisch boren. Om 

in de warmte- en koudevraag te kunnen blijven voorzien, is het noodzakelijk om 

een nieuw boorgat te boren ten behoeve van een nieuwe lus.   

 

In hoeverre vormt een (bestaande) bodemverontreiniging een 

belemmering voor de aanleg van bodemenergiesystemen? 

Voor open systemen hoeft verontreiniging geen belemmering te zijn, maar 

wellicht zelfs een kans op de functiecombinatie van sanering en 

energieopwekking. Zie voor meer informatie de handreiking BOEG 

http://www.agentschapnl.nl/onderwerp/informatie-en-kennisontwikkeling-

bodemenergie.

Bij de aanleg van de bodemenergiesystemen dient uiteraard rekening te worden 

gehouden met bestaande verontreiniging. Voor het boren is dit opgenomen in de 

BRL Mechanisch boren (BRL 2100 zie link 

http://www.sikb.nl/pagina.asp?id=9473)

Hoe kan een initiatiefnemer weten of zijn systeem interferentie 

veroorzaakt? Andere systemen zijn niet geregistreerd. 

De initiatiefnemer dient te inventariseren of er in zijn omgeving 

bodemenergiesystemen zijn waarmee zijn beoogde systeem kan interfereren. De 

initiatiefnemer kan via verschillende kanalen hiernaar onderzoek doen, te weten 

navraag bij gemeente, navraag bij zijn buren, navraag via de WKO-tool. 
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Is er in het algemeen voorkeur voor open of gesloten systemen vanuit 

efficiency/duurzaamheid? 

Het Rijk heeft geen voorkeur voor een van beide systemen. Op gebiedsniveau 

moet bekeken worden wat de beste keus is.

Met welke eisen tav beheer en onderhoud krijgen woningeigenaren te 

maken? Wat betekent dat in concreto, bijvoorbeeld met registratie van 

gegevens (retourtemperatuur, thermische balans) en frequentie 

aanlevering gegevens? 

De verplichting tot het bijhouden en registreren van de retourtemperatuur en 

energiebalans geldt niet voor systemen in afzonderlijke woningen. Een 

koudeoverschot is toegestaan bij alle bodemenergiesystemen, tenzij het bevoegd 

gezag hier bij maatwerkvoorschrift beperkingen aan stelt. 

 

Valt het aanleggen van een bodemenergiesysteem (gesloten) van 18 

lussen tot 150 meter diep ook onder wet en regelgeving (bv 

WION/Waterwet)? 

Een gesloten bodemenergiesysteem valt niet onder de Waterwet. Naast het 

Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen kan ook provinciale of gemeentelijke 

regelgeving op het terrein van de leefomgeving van toepassing zijn. De 

provinciale milieuverordening is daarvan een voorbeeld. 

Wat de precieze link met het Klic systeem is, moet nog nader worden uitgezocht.  

 

Wat is het elektriciteitsverbruik van de warmtepomp (bij optimale 

dimensionering van het systeem)? Wordt het verbruik van de woningen 

in Etten-Leur bijvoorbeeld gemonitord? 

Bij een woning met een gasverbruik van 800 tot 1.200 m3 gas per jaar, is het 

elektriciteitsverbruik van een warmtepomp die dezelfde hoeveelheid warmte levert 

2.000 tot 3.000 kWh elektriciteit per jaar. Wat betreft monitoring: zie vraag 

hierna. ??? 

 

Er worden nieuwe taken bij de gemeente neergelegd. Welke extra 

financiële middelen krijgen de gemeenten voor deze taken? 

Met de VNG is afgesproken dat hier geen apparaatskostenvergoeding tegenover 

staat. Het Rijk zal wel zorg dragen voor goede ICT-voorzieningen, waardoor de 

administratieve werkzaamheden voor gemeenten zoveel mogelijk worden beperkt. 

 

Is een directe link van het OLO/AIM naar het LGR wel handig? Wat als je 

de OBM wilt weigeren, is dat ook gelinkt? 

Bij nader inzien is deze directe link niet handig. Deze zal daarom ook niet worden 

ingebouwd. 
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Kun je ook gelijksoortige OBM aanvragen gelijktijdig in OLO invoeren, net 

als bij gelijksoortige meldingen? 

Dit is niet mogelijk als het gaat om meerdere inrichtingen. Eén aanvraag per 

inrichting. 

 

Is er een publicatieplicht van de melding of OBM? 

Ja. Van allebei. Melding: 8.41 lid 4 Wm / OBM: 3.9 lid 1a Wabo. 

Moet de uitbreiding van een systeem ook worden gemeld? 

Ja, dit is een wijziging en een wijziging moet ook worden gemeld. 

Wat moet je doen als een bestaand systeem bij de gemeente bekend is, 

maar de eigenaar zich niet wil melden? 

Er geldt voor bestaande gesloten systemen geen meldingsplicht. De gemeente zou 

dan die eigenaar kunnen wijzen op het eigen belang dat die eigenaar heeft bij de 

melding, namelijk bescherming tegen interferentie door toekomstige systemen. 

 

Moet er interferentie optreden om een interferentiegebeid te kunnen 

aanwijzen? 

Wanneer moet je een interferentiegebied aanwijzen? 

Het enige beoordelingscriterium om interferentiegebieden aan te wijzen, is het 

voorkomen van interferentie of anderszins ondoelmatig gebruik van 

bodemenergie. Bij doelmatig gebruik gaat het om optimaal gebruik van de 

potentie van de bodem om energie te leveren. Daarbij gaat het enerzijds om een 

zo goed mogelijk rendement van een systeem op een bepaalde locatie en 

anderzijds om de totale energieproductie van meerdere systemen in een gebied. 

Bij dit laatste gaat het in praktische zin om het voorkomen van negatieve 

interferentie en om een optimale onderlinge ordening van 

bodemenergiesystemen.  

Dit verschilt dus per gemeente of gebied; de gemeente bepaalt dus zelf wanneer 

het aanwijzen van een interferentiegebied noodzakelijk of wenselijk is. 

 

Wordt het verbruik van de woningen in Etten-Leur bijvoorbeeld 

gemonitord? 

Het elektriciteitsverbruik van de woningen in Etten-Leur wordt gemonitord in de 

opdracht van de gemeente. Echter, dit is niet de normale gang van zaken: over 

het algemeen wordt het elektriciteitsverbruik van individuele woningen niet 

gemonitord. Het is de bewoner zelf die dit terugziet in zijn energierekening. 


