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2011RGW86 bijlage 
Notitie bij Statenbrief met kenmerk 80925CBC

Integrale belangenafweging bij Warmte Koude Opslag (WKO) 
en de relatie met de ondergrondse ordening 

 

1. Inleiding 
 
De provincie wil toepassing van Warmte Koude Opslag (WKO) stimuleren. WKO draagt bij aan de 
provinciale energie- en klimaatdoelstellingen. Een WKO-installatie legt echter een bepaalde 
ruimtelijke claim op de ondergrond. Hierdoor kan een installatie negatieve gevolgen hebben voor een 
nabijgelegen WKO-installatie. Ook is het mogelijk dat door de ruimteclaim van de WKO ander 
ondergronds gebruik, zoals het bouwen van ondergrondse parkeerkelders, wordt bemoeilijkt.  
 
Het doel van de notitie is om u te informeren over: 

• De belangenafweging die plaatst vindt bij het vergunnen van een WKO-systeem en de 
belangen die hierin meegenomen worden; 

• De noodzaak om het afwegingskader te verfijnen voor het vergunnen van WKO-systemen; 
• De relatie tussen WKO en de werkzaamheden die rond het thema ondergrondse ordening in 

het kader van de Bodemagenda (zie toelichting in Kader 1) worden uitgevoerd.  

Afbakening 
Bodemenergie is te onderscheiden in geothermie (aardwarmte uit de diepe ondergrond) en WKO 
(gebruik van warmte of koude in de ondiepe ondergrond). In deze notitie gaan we in op de WKO-
systemen en de andere belangen die in de ondiepe ondergrond (tot circa 200 m) spelen.  
 
In bijlage 1 is een toelichting gegeven op de meest voorkomende vormen van WKO, namelijk open en 
gesloten WKO systemen. Voor open systemen (grondwater wordt onttrokken en geïnfiltreerd) is de 
provincie bevoegd gezag en voor gesloten systemen wordt dat de gemeenten met inwerkingtreding 
van de AMvB Bodemenergiesystemen. 
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KADER 1: WKO als onderdeel van de Bodemvisie / Bodemagenda 
 
Bodemvisie en bodemagenda 
In 2006 is met de ILG-bestuursovereenkomst tussen het rijk en provincies afgesproken dat de 
provincies via het opstellen van een Bodemvisie en het uitvoeren van ILG-bodeminformatiepilots 
vorm geven aan duurzaam bodemgebruik. Op 22 maart 2010 is de Bodemvisie van de provincie 
Utrecht vastgesteld, waarin we aangeven dat we streven naar een duurzaam bodemgebruik dat 
gebaseerd is op evenwicht tussen het beschermen en benutten van de eigenschappen en kwaliteiten 
van de bodem. Om dit doel te bereiken hebben we ambities benoemd en een voorstel gedaan voor 
een gebiedsgerichte en thematische aanpak (o.a. Stedelijk gebied, Veenweidegebied, Utrechtse 
Heuvelrug, Bodemenergie). De aanpak geven we ieder jaar in de zogenaamde “Bodemagenda” aan. 
Op 6 december 2010 is de Bodemagenda voor het eerst besproken in de commissie RGW. Op 21 
november 2011 staat de Bodem- en Wateragenda op de agenda van de commissie RGW.  
 
Bodemenergie in de bodemvisie/bodemagenda 
In de Bodemvisie is voor bodemenergie de volgende ambitie opgenomen: “Wij willen de 
mogelijkheden voor het duurzaam gebruik van de ondergrond voor bodemenergie vergroten”. Om 
dit te bereiken is met name in het stedelijk gebied, met een grote vraag naar WKO-systemen, 
ordening van de ondergrond nodig. Dit heeft betrekking op onderlinge negatieve beïnvloeding 
(interferentie) van WKO-systemen en de afstemming op andere (toekomstige) gebruiksfuncties in 
de ondergrond. In de Bodemagenda is aangegeven dat wij dit uitwerken in de structuurvisie.   
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2. Huidige belangenafweging in het kader van de Waterwet  
 
Open WKO-systemen hebben een vergunning van de provincie nodig op grond van de Waterwet. In 
dat kader wordt beoordeeld of de aanvraag past binnen het provinciaal beleid zoals vastgelegd in het 
provinciaal Grondwaterplan 2008 t/m 2013. Dit plan geeft aan waar WKO wel en niet in de 
ondergrond toegepast mag worden gezien de aanwezigheid van andere gebruiksfuncties. De 
hoofdlijnen van dit beleid zijn:  

- WKO-installaties zijn niet toegestaan nabij drinkwaterwinningen in verband met de mogelijke 
risico’s van WKO voor het winnen van grondwater voor de bereiding van drinkwater; 

- WKO-installaties dienen in principe gebruik te maken van een ondiep watervoerend pakket 
om geen onnodige claim te leggen op het diepere (kwalitatief goede) grondwater.   

 
Daarnaast beoordeelt de provincie aan de hand van een effectenstudie bij een aanvraag voor een 
vergunning WKO of de WKO-installatie andere belangen schaadt. In deze effectenrapportage staat 
aangegeven wat de gevolgen van de grondwateronttrekking (en infiltratie) ten behoeve van het WKO-
systeem zijn voor o.a. natuur/landbouw, drinkwater, bodemverontreinigingen en andere WKO 
installaties. Uitgangspunt hierbij is dat bestaande belangen niet mogen worden geschaad.  
 
Gesloten WKO systemen vallen nu niet onder een duidelijk wettelijk kader en kunnen momenteel niet 
gereguleerd worden. In de toekomst wel als de AMvB Bodemenergiesystemen van kracht wordt (zie 
volgende paragraaf).  
 

3. Behoefte aan een verfijning van het beleidskader voor het vergunnen van open WKO 
systemen 

 
Nieuwe ontwikkelingen maken het noodzakelijk om het huidige afwegingskader voor WKO verder te 
verfijnen: 
 
Meer drukte in de ondergrond 
Het wordt steeds drukker in de ondergrond met WKO-systemen, zoals in het centrum in Amersfoort 
(zie afbeelding 1). In dit soort drukke bebouwde gebieden bestaat er behoefte om vergunningen voor 
WKO te verlenen op basis van een ondergronds masterplan. Hiermee wordt het mogelijk om de 
ondergrond doelmatiger in te richten en te voorkomen dat WKO systemen elkaar negatief gaan 
beïnvloeden. Dit is momenteel nog niet mogelijk door het principe van ‘wie het eerst komt, wie het 
eerst pompt’. De nieuwe AMvB Bodemenergiesystemen (zie toelichting in Kader 2) biedt de 
mogelijkheid om dit te doorbreken. Wij gaan het mogelijk maken om masterplannen als toetsingskader 
voor het uitgeven van vergunningen te gebruiken (waarschijnlijk beschikbaar in 2012). 

 

Afbeelding 1: 
Contouren van koude en warme bellen  in het 
centrum van Amersfoort, nabij het station. 
 
Uiterste contouren hebben een afwijking van 0,5 °C 
van de natuurlijke grondwatertemperatuur (=11°C) . 
 
Indicatie schaal: tussen een koude en warme bron is de 
afstand circa 150 m 
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Afstemming met gesloten WKO systemen 
Gesloten WKO systemen gaan met de inwerkingtreding van de AmvB Bodemenergie, waarschijnlijk 1 
juli 2012, onder bevoegd gezag vallen van gemeenten. Afstemming tussen open en gesloten WKO 
systemen is nodig om negatieve beïnvloeding van elkaar te voorkomen. Hiervoor kunnen ook 
masterplannen gebruikt worden. Afspraken tussen provincie en gemeenten worden gemaakt over hoe 
de afstemming zal plaatsvinden. Dit zal in 2011/2012 plaatsvinden. 
 
Nieuwe onderzoeksresultaten over effecten WKO komen beschikbaar 
Begin 2012 komen provinciale en landelijke onderzoeken naar de effecten van WKO op de natuurlijke 
grondwaterwaterkwaliteit beschikbaar. Hiermee kan het huidige beleidskader voor WKO worden 
herijkt zoals de huidige keuze om WKO zoveel mogelijk uit te sluiten in diepe watervoerende 
pakketten i.v.m. de risico’s voor de drinkwatervoorziening. Dit zal in 2012 nader uitgewerkt worden.    
 

4. WKO als onderdeel thematische structuurvisie voor de ondergrond 
 
Behoefte aan een structuurvisie voor de ondergrond 
Uit de vorige paragrafen blijkt dat de vergunning Waterwet prima geschikt is om WKO in bepaalde 
watervoerende pakketten wel of niet toe te staan en uit te sluiten bij kwetsbare functies zoals 
drinkwater of natuur. Ook bestaande belangen die afhankelijk zijn van grondwater worden via de 
vergunning Waterwet beschermd.  
 
Er zijn echter meer belangen in de ondergrond dan WKO zoals ondergrondse bouwwerkzaamheden, 
grote complexe verontreinigingen etc. WKO zou een onderdeel moeten zijn van een integrale visie op 
het gebruik van de ondergrond: nu en in de toekomst. Hiervoor zou een ondergrondse structuurvisie 
geschikt zijn. In deze ondergrondse visie wordt een standpunt gegeven op het gebruik van de 
ondergrond en de relatie met het bovengronds gebruik. De ondergrondse visie kan hiermee 

KADER 2: Toelichting nieuwe AMvB Bodemenergiesystemen  
 
Momenteel wordt gewerkt aan nieuwe regelgeving voor bodemenergiesystemen: de AMvB 
Bodemenergiesystemen. De Ministerraad heeft op 5 april 2011 ingestemd met de concept AMvB. 
De voorgenomen datum van inwerkingtreding is op 1 juli 2012. Deze AMvB heeft betrekking op 
energiesystemen die gebouwen en woningen in de winter verwarmen en in de zomer koelen met 
gebruikmaking van de temperatuur in de ondergrond.  
 
Vergunningverlening 
In de huidige regelgeving zijn open systemen vergunningplichtig en gesloten systemen niet. Met de 
AMvB wordt de wettelijke behandeling zoveel mogelijk vergelijkbaar gemaakt. Zo komt er een 
vergunning- of meldingsplicht voor gesloten systemen en wordt de huidige vergunningsprocedure 
voor open systemen verkort van 6 naar 2 maanden. Om aantasting van de bodemkwaliteit te 
voorkomen bevat de AMvB uniforme voorschriften voor alle open en gesloten bodemenergie-
systemen, of ze nu wel of niet vergunningplichtig zijn. Deze hebben betrekking op de 
energiebalans, retourtemperatuur, interferentie, circulatievloeistof, buitengebruikstelling en 
monitoring.   
 
Interferentiegebieden en masterplannen 
De AMvB heeft tot doel om het principe van “wie het eerst komt, die het eerst pompt” te 
doorbreken. Hierdoor wordt doelmatig gebruik van de schaarse ruimte in de bodem beter mogelijk 
gemaakt. De gemeente of provincie kan interferentiegebieden aanwijzen, waar ordening van 
bodemenergiesystemen wenselijk is. In een interferentiegebied kan de gemeente of de provincie 
middels een masterplan sturend zijn voor bodemenergie. Dit beleid kan worden opgenomen in 
beleidsregels ten behoeve van de vergunningverlening voor bodemenergiesystemen.  
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doorwerking krijgen in ruimtelijke plannen. Hiermee kan invulling worden gegeven aan een duurzame 
en optimale ordening van de ondergrond zoals de Bodemvisie beoogd. Dit sluit aan bij het landelijke 
convenant “bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties” waarin provincies een thematische 
structuurvisie voor de ondergrond moeten opstellen.  
 
Wij gaan een structuurvisie voor de ondergrond opstellen  
Wij gaan in het kader van de uitwerking van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) van 
Utrecht een thematische structuurvisie voor de ondergrond opstellen. Hierbij wordt eerst de reikwijdte 
van de structuurvisie en de rolinvulling van de betrokken overheden bepaald. 
 
Om hier een start mee te maken vindt overleg met een aantal gemeenten plaats. Op basis van 
beschikbare informatie van de boven- en ondergrond wordt voor deze gemeenten nagegaan wat er in 
de ondergrond gebeurt en gaat gebeuren. De uitkomsten van deze “pilots” worden gebruikt om o.a. te 
bepalen welke thema’s meegenomen worden in een structuurvisie voor de ondergrond en welk 
detailniveau gewenst is (reikwijdte van de structuurvisie). Uit de eerste gesprekken met de andere 
overheden komt met name WKO en grondwaterverontreiniging in relatie tot bovengrondse 
ontwikkelingen naar voren als kernthema’s. Via de rapportages over de Bodemagenda wordt de 
voortgang en resultaten gerapporteerd aan de Staten. 
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BIJLAGE 1: Verschillende typen WKO 
 
Er zijn twee soorten WKO-systemen: gesloten systemen en open systemen. 
 
Gesloten WKO systemen 
Bij gesloten bodemenergiesystemen wordt een 
vloeistof, vaak met toegevoegde antivriesmiddelen, 
in buizen door de bodem geleid. Het water komt 
niet in direct contact met het grondwater. Er is geen 
sprake van een actieve verplaatsing van grondwater 
door het systeem. Als synoniem wordt ook de term 
bodemwarmtewisselaar gebruikt. Momenteel geldt 
er geen vergunning- of meldingsplicht voor 
gesloten systemen. Dit veranderd met de AMvB 
Bodemenergiesystemen. De gemeenten worden 
bevoegd gezag. 
 
Open WKO systemen 
Bij open bodemenergiesystemen wordt grondwater 
onttrokken en opgewarmd grondwater na gebruik 
terug in de bodem geïnfiltreerd. Na ongeveer een 
half jaar wordt de circulatierichting omgedraaid. 
Hierbij is sprake van een verplaatsing van 
grondwater. De bronnen kunnen op enige afstand 
naast elkaar gelegen zijn of onder elkaar in 
verschillende watervoerende pakketten. De diepte 
van de bronnen varieert van 20 tot 300 meter onder 
maaiveld. De provincie is bevoegd gezag voor de 
vergunningverlening. In het Grondwaterplan 2008 
t/m 2013 zijn de randvoorwaarden aan het 
toepassen van WKO beschreven om risico’s op de 
grondwaterkwaliteit tegen te gaan. 
 


