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Kan het Nazca International (landelijk) niet voor de registratie worden 

gebruikt? 

Landelijke registratie gebeurt in het LGR (Landelijk Grondwater Register). Hoe de 

informatie uit OLO/AIM lokaal wordt opgeslagen is een lokale afweging.  

 

Regeneratie gesloten systemen, hoe doe je dat? 

Onder regeneratie wordt verstaan het geforceerd inbrengen van warmte in de 

bodem om te lage bodemtemperaturen te voorkomen. Naast dat regeneratie van 

nature plaatsvindt, kan aanvullend warmte in de bodem worden aangebracht door 

het gebouw of de woning te koelen en de warmte in de bodem op te slaan. 

Overige manieren om te regenereren zijn bijvoorbeeld met zonnecollectoren, 

wegdekcollectoren of energiedaken. 

 

De begrenzing van interferentie wordt bepaald op basis van modellen; 

waarom geen meetsysteem? 

De beoordeling van interferentie doet de aanvrager/melder voor de plaatsing van 

zijn/haar systeem. Het bevoegd gezag kan die beoordeling controleren. Als het 

systeem eenmaal in de bodem is geplaatst, vindt verder geen controle meer 

plaats op dit punt. 

 

Wat is het nut en de noodzaak voor deze amvb bij kleine gesloten 

systemen? Is de BRL niet voldoende? 

Een van de uitgangspunten van het wijzigingsbesluit is dat er voor zowel open als 

gesloten systemen uniforme regels dienen te gelden. Zowel grote als kleine 

systemen. Daarnaast kunnen meerdere kleine systemen wel invloed hebben op de 

omgeving. Dit betekent ook regelgeving voor kleine gesloten systemen, zij het in 

lichte vorm.  

Wat is de relatie met Klic? 

Zie meerdere vraag en antwoorden via 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ondergrondse-kabels-en-

leidingen/vraag-en-antwoord/wat-moet-ik-doen-als-ik-graafwerkzaamheden-wil-

uitvoeren.html

Voor de directe link met bodemenergiesystemen en de plicht tot registreren, is 

verder onderzoek en afstemming met desbetreffende afdeling nodig. Nadere 

informatie volgt op de website allesoverbodemenergie.nl  
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Voor de gemeente zal het merendeel van de systemen de kleine gesloten 

systemen zijn, daarvoor geldt een meldingsplicht. Maar wat is er voor de 

gemeente te handhaven? 

Naast de meldingsplicht gaan ook de algemene regels gelden. Afhankelijk of het 

systeem binnen of buiten een inrichting is gelegen, zijn deze algemene regels te 

vinden in resp. Activiteitenbesluit en Besluit lozen buiten inrichtingen. Op deze 

wettelijke verplichtingen kan de gemeente handhaven. Zie voor een uitgebreide 

handleiding de HandhavingsUitvoeringsMethode  gemeentelijke taken (HUM BE, 

deel 2) 

 

Wat voor controle frequentie stelt IenM voor bij de handhaving van 

energiebalans en retourtemperatuur? 

Gebruikers van grote gesloten systemen en open systemen moeten jaarlijks 

gegevens over de retourtemperatuur en de hoeveelheid benutte warmte en koude 

opsturen naar het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag kan dus het gebruik van 

het systeem op afstand  ‘in de gaten houden’. Bij te hoge retourtemperaturen is 

het raadzaam direct te reageren. Wat de energiebalans betreft hebben gebruikers 

in principe 5 jaar de tijd om aan de balanseisen te voldoen. Als na 2 of 3 jaar een 

grote onbalans (warmteoverschot) wordt geconstateerd zou het bevoegd gezag 

een signaal af kunnen geven richting gebruiker maar handhavend optreden kan 

pas na 5 jaar. 

Bij bodemenergiesystemen in afzonderlijke woningen hoeven de 

retourtemperatuur en de hoeveelheid warmte en koude niet gemeten te worden. 

Toezicht en handhaving is daar wat deze aspecten betreft niet aan de orde.  

 

Geldt er alleen handhaving van nieuwe systemen of ook de bestaande 

systemen voor zover bekend? 

Bestaande gesloten systemen die zich melden, moeten naast de vereisten uit de 

melding ook voldoen aan de algemene regels ten aanzien van 

buitengebruikstelling. Enkel op deze algemene regel tav buitengebruikstelling kan 

handhavend worden opgetreden. 

 

Wat is een handige, praktische methode om bestaande gesloten systemen 

in beeld te krijgen? 

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

met de adressenbestanden van deze branche(s) de huidige eigenaren te 

benaderen en op te roepen via OLO te melden. 

Komt er voor gesloten systemen ook een landelijk te gebruiken kaart 

zoals de WKO-tool? 
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De WKO-tool doet dienst als een geo-portaal waarin kaarten met aandachtspunten 

getoond worden. Een landsdekkende kaart met bestaande gesloten systemen is 

één van die kaarten. Die kaart wordt vanaf 1 juli 2013 opgebouwd aan de hand 

van de registratie in het landelijk grondwaterregister. 

 

Kun je een gebied op slot zetten door middel van het aanvragen van 

vergunningen (die je niet gebruikt)? 

Het is mogelijk dat door het kiezen van de locatie van de bronnen (voor open 

systemen) er ruimte in de ondergrond wordt gebruikt. Derhalve is het raadzaam 

na te denken over de ordening van de ondergrond, mede in relatie tot ander 

ondergronds ruimtegebruik. 

Het is niet de verwachting dat vergunningaanvragen worden misbruikt, omdat er 

bij de aanvraag veel gegevens moeten worden overlegd om te kunnen beoordelen 

of het bodemenergiesysteem is toegestaan.  

 

Vervalt een vergunning als je deze niet gebruikt? En hoe zit dat met de 

meldingen? 

Een vergunning vervalt niet als je hem niet gebruikt, Dat was voorheen in de Wet 

milieubeheer wel zo geregeld, als je de vergunning 3 jaar niet had gebruikt verviel 

hij van rechtswege. Het bevoegd gezag kan de vergunning in een dergelijke 

vergunning nu wel intrekken (zie artikel 6.22 Waterwet) Wat betreft de meldingen 

volgt dit de systematiek van het Activiteitenbesluit of Besluit lozen buiten 

inrichtingen. 

 

Kun je een OBM intrekken? 

Ja. Intrekkingsgronden zijn opgenomen in art. 2.33 Wabo. 

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, voor beide. Melding op grond van artikel 8.41 lid 4 Wet milieubeheer en 

de OBM op grond van artikel 3.9 lid 1a Wabo. 


