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De wettelijke basis is nu geregeld voor bodemenergiesystemen. Wat 

verwachten initiatiefnemers/bedrijven nu vooral dat dit besluit in de 

praktijk zal opleveren? Wat willen de verschillende betrokken partijen 

hiervoor graag meegeven aan gemeenten en provincies? 

Initiatiefnemers zijn blij met de uniformiteit van de regelgeving. Dit geeft namelijk 

duidelijkheid. Wees wel voorzichtig met aanvullende regels. Bedrijven bereiden 

zich ook voor op de komende certificering en erkenningsregeling van de overheid. 

Dit kost veel tijd, kennis (opleidingen) en geld. Toch wil de markt dit zelf om 

zodoende goed functionerende systemen te ontwerpen, aan te leggen en te 

beheren. De markt vraagt van de overheid om adequaat en zorgvuldig op te 

treden als het gaat om toezicht en handhaving. 

 

Maak gebruik van de mogelijkheid om interferentiegebieden aan te wijzen, omdat 

dit problemen in de toekomst kan voorkomen. Maar ga hier wel bewust mee om: 

een interferentiegebied is niet bedoeld om bodemenergie-initiatieven te 

ontmoedigen. Al met al is de conclusie dat de markt de nieuwe regelgeving en 

certificering stimuleert omdat hiermee de kwaliteit van systemen en de bodem 

gewaarborgd blijft. Wij zijn bereid om hiervoor de nodige investeringen te doen. 

We willen daartegenover van de overheid uitdrukkelijk vragen om de komende 

jaren een stabiel beleid te voeren, en geen nieuwe regelgeving in te voeren.  

 

Is er mbt bodemenergiesystemen een mogelijkheid tot een melding zoals 

bodemsignaal? 

Ja. 

 

Wat te doen bij wel energetische balans, maar onbalans mbt hoeveelheid 

water? Welk belang weegt zwaarder? Bijstoken ed lijkt mij mogelijk 

onwenselijk om alleen energiebalans (in bodem) te krijgen.  

Bij een open bodemenergiesysteem dat in bedrijf is, brengt het systeem al het 

grondwater dat het onttrekt ook weer terug in de bodem. Bij het onderhoud 

(doorspoelen) van de bronfilters is het systeem buiten bedrijf en loost men het 

spoelwater (spuiwater: gebiedseigen grondwater) op of in de bodem, op 

oppervlaktewater, in het hemelwaterstelsel of in het vuilwaterriool. 

De hoeveelheid onttrokken en geïnfiltreerd water zijn altijd met elkaar in 

evenwicht (behalve bij het doorspoelen). Waarschijnlijk wordt gedoeld op de 
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hoeveelheid energie die per kubieke meter verpompt grondwater wordt 

gewonnen: de productiviteit. Veel kubieke meters verpompen en daar weinig 

energie mee winnen is niet gewenst. In de watervergunning kunnen eisen worden 

gesteld aan de productiviteit. 

Overigens zal in het uiteindelijke Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen ook bij 

open systemen bij algemene maatregel een koudeoverschot worden toegestaan. 

De provincie kan daar in specifieke gevallen van afwijken door 

maatwerkvoorschriften op te stellen. 

 

Zou er mogelijk ook een soort van APK verplichting moeten komen, 

jaarlijks, om tot adequate naleving van wet- en regelgeving te komen, en 

wel zodanig dat milieudoelstellingen gehaald worden?  

Een jaarlijkse APK is wel een erg zwaar middel. 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 onregelmatigheden kan een gerichte controle ter 

plekke plaatsvinden. 

 

Betreft gesloten systemen binnen inrichtingen: 

Is op dit moment nog steeds het waterschap bevoegd gezag voor lozen 

van spuiwater (grondwater) op het oppervlaktewater? (voor 

inrichtingen). Gaat dit onder het Barim vallen? Of wordt dit amvb 

bodemenergie? Dus heeft men twee keer Waterwet vergunning nodig 

voor grondwater en lozen?  

Momenteel wordt gewerkt aan een handreiking waarin de voorkeursvolgorde voor 

lozingsroutes worden beschreven. Ten aanzien van de lozingen vinden er geen 

veranderingen tav het bevoegd gezag plaats. Voor de lozingsroutes wordt 

aangesloten bij de reeds bestaande regelgeving. Door de komst van het 

wijzigingsbesluit zullen artikelen in het Activiteitenbesluit  en het besluit lozen 

buiten inrichtingen worden aangepast voor lozen in rioolstelsels en op of in de 

bodem. Voor het installeren van een bodemenergiesysteem en het lozen kunnen 

aparte watervergunningen worden aangevraagd maar in de ‘Handreiking lozingen 

bodemenergiesystemen’ wordt een voorkeur uitgesproken voor een 

gecombineerde vergunningaanvraag. Tevens worden provincies opgeroepen om 

bij het overleg over watervergunning voor installatie ook het lozingenvraagstuk al 

aan de orde te stellen en de andere overheden (waterschappen, gemeenten) 

daarbij te betrekken. 

 

Hoe wordt omgegaan met de rechtsongelijkheid (binnen de procedure) 

voor particulieren en bedrijven; Meldingen voor bedrijven via Barim, 
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melding voor particulieren via OLO.  

Geen rechtsongelijkheid want uniforme voorschriften. Dus zowel in het 

Activiteitenbesluit als het Blbi worden dezelfde algemene regels opgenomen. 

 

Wat is elektra verbruik voor de pompen in zowel open als gesloten 

systeem? 

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

elektriciteitsverbruik van de bronpomp van een open systeem 160 tot 240 kWh 

per jaar en het elektriciteitsverbruik van de circulatiepomp van een gesloten 

systeem 85 tot 130 kWh per jaar.  

 

Hoe bodemverontreiniging voorkomen en welke vloeistof en 

toevoegingen mogen worden toegepast?  

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 lekkage, 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 11001 (ondergronds 

ontwerp) op te nemen.  

Verder regelt het Wijzigingsbesluit bodemenergie dat gesloten systemen bij 

lekkage direct buiten gebruik moet worden gesteld en de resterende vloeistof 

moet worden verwijderd. Bij kleine gesloten systemen valt de warmtepomp uit 

wanneer bij lekkage de druk in het ondergrondse circuit wegvalt. Grote gesloten 

systemen moeten voorzien zijn van lekdetectie zodat ook daar snel kan worden 

ingegrepen. 

 

Wie verwerkt nu in praktische zin een melding of vergunningaanvraag? 

Milieu/bodem/water/bouwen en wonen? Evenzo bij handhaving? 

Bodem/EPC/milieu?  

Het is aan de gemeente om te bepalen waar deze taken het best kunnen 

plaatsvinden. Als er bij verschillende afdelingen taken mbt 

bodemenergiesystemen liggen, is het belangrijk om bijzonderheden tussen de 

betrokken collega’s te delen. 

 

Begint handhaving pas bij beheer en gebruik? Is ook voorzien in 

handhaving tijdens uitvoering en in bedrijfstelling?  

De gemeente kan al handhaven voor de plaatsing (preventieve last onder 

dwangsom, zie HUM). Dit middel kan de gemeente inzetten als overleg niet het 

gewenste resultaat oplevert. 

Ook bij de plaatsing kan de gemeente handhaven richting de initiatiefnemer. De 
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Inspectie Leefomgeving en Transport kan bij de plaatsing richting het boorbedrijf 

handhaven.  

 

Welke risico’s voorzien jullie in de afstemming tussen de betrokken 

partijen (prov, gem, RUD, milieudienst, waterschap…) rondom 

bodemenergie?  

Wanneer er geen afstemming is tussen betrokken partijen kan dit leiden tot 

conflicterende beleidsregels, waardoor er minder efficiënt gebruik kan worden 

gemaakt van de voorraad bodemenergie. Gebrek aan afstemming bij het bepalen 

van de lozingsroute voor onderhoudspoelwater kan leiden tot verkeerde keuzen, 

met mogelijke problemen voor het rioolstelsel of onnodige belasting van het 

oppervlaktewater. 

 

Komen de meldingen ook als GIS bestand beschikbaar zodat locatie op 

kaart is te visualiseren?  

Ja, de ontsluiting van het LGR gebeurt d.m.v. een vrij toegankelijke wms (web 

mapping service). De WKO-tool heeft een GIS-basis en is de viewer voor de data 

die in het LGR zijn opgeslagen. 

 

Gemeente wordt bevoegd gezag bij de gesloten systemen; zij moeten 

daar dus werkzaamheden voor doen cq tijd aan besteden. Krijgen 

gemeenten daarvoor een financiële vergoeding van het Rijk? (bijv. 

verhoging algemene uitkering)  

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. 

 

Waar ligt de onderzoeksplicht voor aanwezige (niet gemelde) systemen 

bij plaatsing van een nieuw systeem? 

Een bestaand niet gemeld systeem is niet beschermd tegen interferentie. Ook is 

er geen meldingsplicht voor deze systemen. Door landelijke communicatie 

proberen we te bewerkstelligen dat bestaande systemen zich vrijwillig gaan 

melden, zodat er rekening mee kan worden gehouden. 

 

Alleen het middelpunt van een gesloten systeem wordt ingevoerd. Het is 

beter als de vier hoekpunten van beïnvloedingsgebied worden ingevoerd. 

En wat met de z-coördinaat?  

Er is voor gekozen om dat niet te doen, omdat dit de lasten van het melden en 

registreren vergroot. Bij grotere systemen in de buurt met meer dan 2-3 lussen 

(> 10 kW bodemzijdig vermogen) is het verstandig dat de initiatiefnemer van een 

nieuw systeem nagaat waar de lussen van ‘de buren’ precies liggen zodat de 
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lussenvelden elkaar niet gaan overlappen. Veelal is het risico daarop klein, omdat 

de lussen meestal in de eigen grond worden geplaatst.  

Als de initiatiefnemer een minimale afstand tussen de dichtstbijzijnde lus van 5 

meter aanhoudt, is er geen probleem (dit is ook aangegeven in de ISSO-73 

publicatie die geldt voor ontwerp en uitvoering van verticale bodemlussen. Deze 

publicatie betreft een onderliggend document van de BRL 6000-21).  

De z-coordinaat (einddiepte van de lussen) wordt ook gemeld en kan in OLO of 

AIM worden ingevoerd. 

 

Wat te doen met een lekke(nde) lus bij een gesloten systeem? 

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.  

 

Is voorzien hoe te handelen na optreden nieuw geval van 

bodemverontreiniging tussen de 50 en 100 meter diep?  

Zie vraag hierboven. 

 

Is er een registratieplicht bij lekkage? 

Geldt de meldingplicht calamiteit nu voor iedereen? En zijn daar 

voorschriften over?  

Ja, indien het bodemenergiesysteem lekt, dient dit bij bevoegd gezag Wbb te 

worden gemeld (art 27 jo 13 Wbb). Doet zich een nieuwe verontreiniging binnen 

een inrichting voor dan kan ook het bevoegd gezag van de inrichting bevoegd zijn. 

Zie FAQ http://www.agentschapnl.nl/faq/veelgestelde-vragen-over-de-wet-

bodembescherming#  

 

Wat valt er onder het doelmatig 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 (een goed ontwerp en goed 

beheer zijn bepalend) 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. 

 

Het gebruik van art 2.15 Activiteitenbesluit is te kort door de bocht. Er 

zijn meerdere factoren voor het niet functioneren van een systeem. Hoe 

moeten we met dit artikel omgaan? 
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Het Activiteitenbesluit kent twee artikelen die van belang zijn voor 

bodemenergiesystemen: artikel 2.15 over energiebesparende maatregelen en 2.1. 

over de zorgplicht. Deze artikelen zijn van toepassing op inrichtingen die vallen 

onder de reikwijdte van het Activiteitenbesluit. 

Op grond van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit is degene die de inrichting 

drijft, verplicht alle energiebesparende maatregelen te nemen met een 

terugverdientijd van vijf jaar of minder of alle energiebesparende maatregelen die 

een positieve netto contante waarde hebben bij een interne rentevoet van 15%.  

Op grond van art. 2.1. van het Activiteitenbesluit moet degene die de inrichting 

drijft de nadelige gevolgen voor het milieu voorkomen of zoveel mogelijk 

beperken voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. 

Een verdere toelichting op de relevantie van deze artikelen is opgenomen in 

paragraaf 2.4 van de HUM Bodemenergie voor gemeentelijke taken.  

Meer informatie is opgenomen in de HUM Bodemenergie deel 2 (paragraaf 2.4). 

De analyse van de oorzaak van het probleem is bepalend voor de maatregelen die 

het bevoegd gezag oplegt.  

 

Is er een link met het Klic-systeem vanuit de WION? Is daarbij 

onderscheid tussen openbare ruimte en eigen grond? Zou wel handig zijn 

om dat aan elkaar te koppelen ivm risico van doorboren van lussen van 

de gesloten systemen. 

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

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

uitvoeren.html

Deze vraag vergt verder onderzoek en afstemming. 

 

Kan er een koppeling worden gelegd met de bouwaanvraag en NEN 7120?  

http://www.nen.nl/web/NEN-7120/FAQ-NEN-7120.htm

In de NEN 7120 is er geen warmtepomp in zomerbedrijf opgenomen als 

opwekkingstoestel voor koeling.  

Maken al deze regels van het wijzigingsbesluit het niet onnodig complex 

en ingewikkeld? 

Op het eerste gezicht lijken er tal van nieuwe regels te komen. In de praktijk zal 

de initiatiefnemer maar met een beperkte set van regels te maken krijgen, 

afhankelijk van het type systeem dat hij wil installeren. Er wordt aangesloten bij 

al bestaande regelgeving. Een stroomschema moet dit faciliteren.  

 

Waar wordt straks geregeld waar en hoe moet worden gemonitoord? 

In het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen is bepaald dat bij gesloten 

systemen de retourtemperatuur en de hoeveelheid aan de bodem toegevoegde 
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warmte en koude moeten worden gemeten en geregistreerd. De wijze waarop dit 

bij moet gebeuren wordt uitgewerkt in een ministeriële regeling bij respectievelijk 

het Activiteitenbesluit en het Besluit lozen buiten inrichtingen. Voor open 

systemen worden de monitoreisen opgenomen in de watervergunning. Naast 

retourtemperatuur en hoeveelheid aan de bodem toegevoegde warmte en koude 

moet ook de hoeveelheid verpompt grondwater worden gemeten en de kwaliteit 

van het infiltratiewater. De eisen aan de debietmetingen zijn vastgelegd in het 

Waterbesluit. De eisen aan de kwaliteitsmetingen zijn vastgelegd in de 

Waterregeling.  

 

Vallen de wisselverwarmers van de NS onder de definitie van 

‘bodemenergiesysteem’?  

Nee, dit systeem heeft niet tot doel ruimten in bouwwerken te verwarmen of te 

koelen. Het is wel gewenst deze systemen te registreren in het LGR, zodat er ter 

voorkoming van interferentie rekening gehouden kan worden met de ligging van 

deze wisselverwarmers. 

 

Hoe zit het met het bepalen van interferentie tussen een nieuw te 

plaatsen gesloten systeem en een reeds bestaand open systeem? 

Het beoordelen van de toelaatbaarheid van eventuele effecten van het nieuwe 

gesloten systeem op het bestaande open systeem moet met de provincie worden 

afgestemd. De provincies bekijken dit per geval. 

Voor het bepalen van eventuele effecten van het bestaande open systeem op het 

nieuwe gesloten systeem kan de initiatiefnemer de informatie over de 

invloedsgebieden van het open systeem opvragen bij de provincie. Op basis 

daarvan kan de initiatiefnemer nagaan wat de uitgangstemperatuur van de bodem 

ter plaatse van het nieuwe gesloten systeem is en of het systeem daarmee al dan 

niet goed kan functioneren. 

 

Als de OBM uiteindelijk niet wordt toegekend. Hoe wordt dat dan 

verwerkt bij de registratie? 

Dit is vooralsnog aan de gemeenten om in te passen in hun werkprocessen. 

Logisch lijkt het in dit geval om meldingen direct te verwerken, en OBM en 

vergunningsgevallen pas na antwoord/beschikking in te voeren in het LGR. 

 

Kom je met het gestelde vermogen van een gesloten systeem niet al heel 

snel aan een inrichting ogv Act besl/Wm? 
Nee. Een bodemenergiesysteem kan een zelfstandige inrichting zijn, indien aan 
twee vereisten is voldaan. Allereerst moet sprake zijn van een inrichting volgens 
de omschrijving die daarvan in de Wm is gegeven, namelijk een activiteit die 
bedrijfsmatig of in een daarmee vergelijkbare omvang wordt verricht (artikel 1.1, 
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eerste lid, van de Wm). Vervolgens moet worden nagegaan of de inrichting 
nadelige gevolgen voor het milieu kan veroorzaken (artikel 1.1, derde lid, van de 
Wm). Die inrichtingen worden opgesomd in het Besluit omgevingsrecht. 
Aangewezen zijn onder meer inrichtingen waarin een of meer elektromotoren 
aanwezig zijn met een (gezamenlijk) vermogen groter dan 1,5 kW. Dit volgt uit 
bijlage I, onder C, 1.1, van het Besluit omgevingsrecht. Bij de berekening van het 
gezamenlijke vermogen blijven elektromotoren met een vermogen van 0,25 kW of 
minder buiten beschouwing, evenals elektromotoren die ten behoeve van 
particuliere woningen worden aangewend. 

Een particuliere woning wordt dus, onafhankelijk van de omvang van het 

vermogen van de elektromotor van de warmtepomp, doorgaans niet aangemerkt 

als een inrichting waarop hoofdstuk 8 van de Wm van toepassing is, omdat dit 

vermogen ten behoeve van de woning wordt aangewend en dan de uitzondering 

geldt.  

 

Wat is het verschil tussen en OBM en een melding BES? 

De omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) is een eenvoudige 

vergunning zonder voorschriften, met een beperkt aantal weigeringsgronden, die 

met de reguliere procedure wordt voorbereid. Het verschil met een melding is dat 

een OBM wordt getoetst aan gemeentelijke beleidsregels en een melding niet. Een 

OBM kan dus worden geweigerd als niet wordt voldaan aan de beleidsregels. Bij 

een melding kan de installatie van een systeem niet worden tegengehouden. De 

gegevens die bij een melding moeten worden opgegeven zijn dezelfde als die voor 

een aanvraag van een OBM. Alle geïnstalleerde systemen (met of zonder OBM) 

moeten voldoen aan de algemene regels van het wijzigingsbesluit.  

 

Zie voor meer informatie http://www.infomil.nl/algemene-

onderdelen/uitgebreid-zoeken/@114312/obm-welke-procedure/

Hoe kan ik beoordelen of de melding wel correct is ingevuld? 

In Bijlage II van de BUM (deel 2) zijn richtgetallen opgenomen (voor vermogen, 

warmte- en koudevraag en SPF) waar bevoegd gezag naar kan kijken. Wijken de 

gemelde gegevens af dan kan er reden zijn om de melding beter te bekijken. 

 

Hoe te handelen als er niet volgens de melding wordt gewerkt? Dus 

bijvoorbeeld een ander boorbedrijf. Kun je dan de installatie van het 

systeem stilleggen? 

Als het boorbedrijf wel beschikt over een erkenning op grond van de BRL2100 is 

stilleggen niet nodig. Als het boorbedrijf niet over zo’n erkenning beschikt kunnen 

de gemeente en/of de Inspectie Leefomgeving en Transport handhavend 

optreden. 
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Vallen BES in heipalen met daarin bodemlussen ook onder het bereik van 

het wijzigingsbesluit? 

Ja, deze systemen vallen onder de definitie zoals opgenomen in het 

wijzigingsbesluit. 

 

Vallen systemen die buitengebruik zijn gesteld en in de bodem 

achterblijven niet onder de afvalstoffen regeling? 

Nee, zie http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/de-europese-

kaderrichtlijn-afvalstoffen-en-de-wet-milieubeheer


