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SIKB biedt instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer 
 

CASES ‘TOEZICHT EN HANDHAVING BODEMENERGIESYSTEMEN’ 
 
Regiodagen Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen 
9 juli, 3 september en 12 september 2013 
 
Casus 1 – Administratieve controle meldingen 
Projectontwikkelaar Multibouw gaat een appartementencomplex van 20 woningen bouwen in het 
dorpscentrum. 
Het complex wordt uitgerust met een collectief gesloten systeem dat in maart 2014 geplaatst zal 
worden. Het bodemzijdig vermogen is 65 kW. Het bodemenergiesysteem wordt ingezet voor 
verwarming en passieve koeling van het gebouw. 
 

1. Is het opgegeven bodemzijdig vermogen realistisch? 

Ga dit na aan de hand van tabel 1.a op pagina 11 van bijlage 2 van de BUM/HUM. 

 

Antwoord: ja, zie benodigde vermogens voor verwarming en koeling bij gebouwtype C2 in 
tabel 1.a. 

Er bevindt zich binnen straal van 120 meter van het systeem 1  gesloten systeem in een individuele 
woning met een bodemzijdig vermogen van minder dan 70 kW. De methode voor toetsing van 
interferentie tussen kleine gesloten systemen (bijlage 2 BUM/HUM) mag in dit geval worden 
toegepast. 
 
De relevante gegevens zijn: 
 
Afstand tussen het geometrisch middelpunt van de systemen 25 meter 
Warmtegeleidingscoëfficiënt bodem 1,5 (W/mK) 
Appartementencomplex: 
Specifieke warmtetoevoer (kWh/m/j) 
Specifieke warmteonttrekking (kWh/m/j) 

 
20 
60 

Woning: 
Specifieke warmtetoevoer (kWh/m/j) 
Specifieke warmteonttrekking (kWh/m/j)  

 
0 
50 

 
2. Bepaal aan de hand van de nomogrammen van de BUM/HUM de onderlinge 

temperatuurinvloed van de systemen: 

 

* temperatuurverlaging bij BES woning t.g.v. BES appartementencomplex:  …… °C 

 

Antwoord: 0,5 °C 
 

* temperatuurverlaging bij BES appartementencomplex t.g.v. BES woning:  …… °C 

 

Antwoord: 0,6 °C 
 

3. Wordt bij een van de systemen het criterium voor interferentie overschreden? 

 

Antwoord: nee, bij beide systemen zijn de temperatuurverlagingen minder dan 1,5 °C. 
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Casus 2 - Fase van aanleg en ingebruikname – controle melding 
 
Projectontwikkelaar Multibouw gaat een appartementencomplex van 10 woningen bouwen in het 
dorpscentrum. 
Het complex wordt uitgerust met een collectief gesloten systeem dat in maart 2014 geplaatst zal 
worden. Het bodemzijdig vermogen is 65 kW. 
De melding voor het systeem vermeldt de naam van het boorbedrijf en van het bedrijf dat het 
ontwerp heeft gemaakt en het systeem levert. 
 
Vragen: 
 

4. Voor welke bedrijven geldt een erkenningsverplichting, en voor welke 

beoordelingsrichtlijnen? 

 

Antwoord:  
Alleen voor het boorbedrijf, de erkenningsverplichting voor mechanisch boren (BRL 2100) 
geldt vanaf 1 oktober 2011.  
De erkenningsverplichting voor BRL 11000 (ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud 
ondergronds) en voor BRL 6000-21 (ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud bovengronds) 
geldt per 1 oktober 2014. 
Bedrijven kunnen zich wel al voor die datum laten certificeren en erkenning aanvragen. 
 

 

5. Hoe gaat u na of de bedrijven over de juiste erkenning beschikken? 

 

Antwoord: controleren op website Bodem+  
(www.bodemplus.nl, op homepagina via ‘zoekmenu erkende bodemintermediairs’). 
 
 

6. Hoe kan een gemeentelijk toezichthouder optreden als de bedrijven niet over de juiste 

erkenning beschikken? 

 

Antwoord:  
De gemeente is bevoegd gezag richting de melder/vergunninghouder (verplichting om 
werkzaamheden door erkend bedrijf te laten uitvoeren), Inspectie L&T is bevoegd gezag 
richting de bedrijven. 
Gemeente kan contact opnemen met de initiatiefnemer, als overleg niet tot een oplossing 
leidt kan de gemeente een preventieve last onder dwangsom opleggen voor het 
aanstaande boorwerk.  
Indien erkenningsverplichting voor ontwerp en realisatie van kracht is: proces verbaal 
opmaken voor het uitbesteden van het ontwerp aan niet erkende partij.  
Reeds verrichte werkzaamheden laten controleren door een erkend bedrijf en zo nodig laten 
herstellen. 
Tevens bodemsignaal bij Inspectie L&T indienen (zie H. 4 van de HUM). 

 

http://www.bodemplus.nl/
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Casus 3 - Fase van aanleg en ingebruikname – controle boorwerk 
 
De toezichthouder van de gemeente gaat een inspectie op locatie uitvoeren. 
 

7. Op welke zaken kan hij/zij ‘in het veld’ letten als hij tijdens de uitvoering van het boorwerk 

gaat kijken? 

Antwoord: erkenning boorbedrijf, locatie van de bodemlussen, in acht nemen restricties 
vanuit de PMV, tekening van kabels en leidingen aanwezig (WION), gebruik boormethode 
waarbij de bodemopbouw in kaart gebracht kan worden (zie SIKB protocol 2101),  
bodemopbouw in kaart brengen en vastleggen, bentoniet of andere afdichtende klei 
aanwezig om na plaatsing van de lussen de boorgaten ter hoogte van de kleilagen in de 
ondergrond af te vullen. 
 

 

8. Welke stappen kan de gemeentelijk toezichthouder nemen als hij/zij daarbij tekortkomingen 

constateert? 

 

Antwoord: Als niet volgens de normdocumenten wordt gewerkt kan de gemeente het werk 

stilleggen (bestuursdwang zonder voorafgaande last). De initiatiefnemer opleggen om reeds 

verrichte werkzaamheden laten controleren door erkend bedrijf en indien nodig laten 

herstellen. Bodemsignaal Inspectie L&T. Certificerende Instelling informeren. 

 
 
Casus 4 - Fase van aanleg en ingebruikname – oplevering 

 

9. Op welke zaken kan de toezichthouder ‘in het veld’ letten als hij/zij tijdens de oplevering 

van het ondergrondse deel van het bodemenergiesystemen gaat kijken? 

Antwoord: rapportage boormethode, is een toegestane boortechniek gebruikt, 
bodemopbouw en afdichting kleilagen; is het systeem afgeperst ter controle van lekkage, 
klopt de gemelde x-y coördinaat van het systeem met de locatie van het geometrisch 
middelpunt van de lussen, toegepast koelmiddel (is voorlopig vrij maar is goed om te weten 
wanneer later blijkt dat het systeem gelekt heeft. SIKB-protocol 11001 wordt mogelijk 
aangevuld op dit punt). 
 

 

10. Op welke zaken kan de toezichthouder ‘in het veld’ letten als hij/zij tijdens de oplevering 

van het bovengrondse deel van het bodemenergiesystemen gaat kijken? 

Antwoord:  
* Controle of het vermogen van de verdamper (onderdeel warmtepomp, weergegeven op 
stikkers op de warmtepomp) in niet hoger is dan het opgegeven bodemzijdig vermogen. 
Indien het verdampervermogen groter is, duidt dit er op dat mogelijk meer warmte (en/of 
koude) onttrokken wordt dan aangegeven is in de melding. Hierdoor is de kans op 
interferentie groter dan aangenomen is op grond van de melding.  
* Aanwezigheid drukmeter met signaleringsfunctie in het geval het systeem gebruik maakt 
van een buffervat. 
* Voorbereiding registraties (worden de juiste gegevens opgeslagen zodat deze 10 jaar 
opvraagbaar blijven, bij systemen > 70 kW ook jaarlijks rapporteren aan bevoegd gezag). 
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11. Welk moment van de fase van aanleg en oplevering van gesloten systemen heeft naar uw 

mening prioriteit bij het toezicht en waarom? 

Meningsvormende discussie, geen goed of fout antwoord mogelijk. 
 
 
Casus 5: Exploitatie-fase 
 
 

12. Welke controlepunten zijn relevant bij een inspectie tijdens de exploitatiefase? 

Antwoord: Logboek (jaarrapportages niet verplicht, wel 10 jaar gegevens bewaren behalve 
particulieren), drukmetingen (bij gebruik buffervat), metingen retourtemperatuur, metingen 
en berekeningen aan de bodem onttrokken en toegevoegde warmte, metingen en 
berekening SPF (ook te verifiëren aan de hand van de ervaringen van gebruikers), beheer 
door erkend bedrijf, lekkages/calamiteiten. 
 
 

13. In maart 2015 blijkt bij een controle van het beheer van het bodemenergiesysteem van het 

appartementencomplex dat de inregeling van het systeem door de gebouwbeheerder wordt 

uitgevoerd.  

Dient deze beheerder over een erkenning te beschikken? 

Zo ja, voor welke BRL(-en)? 

Antwoord: Nee, bij eigen beheer geldt de erkenningsplicht niet, alleen bij uitbesteding aan 
derden. De toezichthouder kan de gebouwbeheerder adviseren om zo nodig (bij 
tegenvallend rendement of comfort) een cursus te volgen of een onderhoudscontract af te 
sluiten. 
 
 

14. Uit de gegevens in het logboek blijkt dat de SPF (maat voor het energierendement) na 2 jaar 

lager is dan in de melding is aangegeven. Welke stappen kan de toezichthouder zetten? 

Antwoord: Aangeven bij de eigenaar dat hij bij zijn leverancier te rade moet gaan; de 
investering levert niet op wat hij had beoogd. Als de afwijking erg groot is, is ook 
publiekrechtelijk ingrijpen te overwegen: Opleggen last onder dwangsom om af te dwingen 
dat maatregelen worden getroffen om het energierendement van het systeem te vergroten.  
Als verbeteringen niet mogelijk zijn kan met de last onder dwangsom of een last onder 
bestuursdwang worden afgedwongen dat het gebruik van het bodemenergiesysteem wordt 
beëindigd.  

 
 

15. Het is waarschijnlijk dat bodemenergiesysteem van het appartementencomplex een 

inrichting is op grond van het compressorvermogen. Stel dat het systeem is geplaatst voor 1 

juli 2013. Welke mogelijkheden heeft de gemeente dan om te sturen op het 

energierendement bij deze inrichting? 

 

Antwoord: bij systemen die in een inrichting zijn geplaatst, of zelf een inrichting zijn, kan het 
bevoegd gezag Wm bij slecht presteren van het systemen handhaven op basis van art. 2.1 
(zorgplicht) en art. 2.15 (energiebesparende maatregelen) van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer. 
Zie voor nadere toelichting HUM Bodemenergiesystemen voor gemeentelijke taken, § 2.4. 
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Casus 6: Buiten gebruikname 
 
Na 4 jaar wordt het appartementencomplex gedeeltelijk aangepast en daarvoor gedeeltelijk 
gesloopt; daarbij wordt het bodemenergiesysteem buiten gebruik gesteld. Een toezichthouder gaat 
hierbij een veldcontrole uitvoeren. 
 
 

16. Op welke zaken kan de toezichthouder ‘in het veld’ letten als hij tijdens de uitvoering van 

het afdichtingswerk gaat kijken? 

Antwoord: Koelvloeistof verwijderen en afvoeren. Afdichting lussen door erkend boorbedrijf, 
afdichting lussen 100 % met zwelklei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


