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

 
Voorgestelde behandeling: ter oriënterende bespreking  
 

Geachte dames en heren, 
 

Inleiding 
Deze brief informeert u over de belangenafweging die plaatsvindt bij het vergunnen van een Warmte 
Koude Opslag (WKO) installatie op grond van de Waterwet. Ook wordt u geïnformeerd over de relatie 
tussen WKO en de werkzaamheden die rond het thema ondergrondse ordening in het kader van de 
Bodemagenda worden uitgevoerd.  
 
Aanleiding 
Tijdens de vergadering van de Cie RGW op 6 december j.l. is het advies van de Provinciale 
Commissie Leefomgeving (PCL) besproken over een vergunningaanvraag voor het onttrekken van 
grondwater voor een WKO-systeem bij het nieuwe kantoorgebouw van de politie te Soesterberg. De 
PCL adviseert de provincie de vergunning te verlenen en gaf het advies om op korte termijn beleid 
voor de ondergrond te ontwikkelen. De reden is dat met de aanleg van een WKO-systeem een grote 
claim op de ondergrond gelegd wordt en dit moet tegen andere belangen afgewogen worden. Aan de 
commissie is toegezegd in de loop van 2011 op dit onderwerp terug te komen 
 
Essentie / samenvatting 
In bijgevoegde notitie is een toelichting gegeven op de wijze waarop rekening gehouden wordt met 
andere belangen bij de vergunningverlening van een WKO-systeem. Daarnaast geeft de notitie de 
ontwikkelingen rondom de integrale afweging van ondergrondse belangen aan. De volgende 
conclusies kunnen getrokken worden:   
 
I.  Bij het beoordelen van een vergunning in het kader van de Waterwet wordt een brede afweging 

gemaakt tussen het WKO-systeem en andere belangen zoals natuur, drinkwater, bestaande WKO-
systemen e.d. Uitgangspunt is dat bestaande belangen niet geschaad mogen worden. De aanvraag 
moet voldoen aan het provinciaal grondwaterbeleid, zoals een verbod voor WKO rond 
drinkwaterwinningen.

II.  Voor de vergunningverlening bestaat de behoefte om het afwegingskader voor WKO-systemen te 
verfijnen. Hiervoor wordt landelijk gewerkt aan de AMvB Bodemenergie. Hierdoor wordt het 
mogelijk om in drukke gebieden vergunningen te verlenen op basis van een masterplan in plaats 
van het principe “wie het eerst komt, wie het eerst pompt”. De AMvB treedt waarschijnlijk in 
2012 in werking.     
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III.  Om te zorgen voor een optimaal en duurzaam gebruik van de ondergrond kan een thematische 
structuurvisie van de ondergrond nuttig zijn. Bestaande en toekomstige belangen worden in deze 
visie integraal afgewogen waaronder WKO. Wij gaan in het kader van de uitwerking van de 
Provinciale Structuurvisie een thematische structuurvisie van de ondergrond opstellen.  

 
In de provinciale Bodem- en Wateragenda geven wij jaarlijks aan hoe o.a. deze onderwerpen, WKO 
en ordening van de ondergrond, de komende jaren worden uitgewerkt.  
 
Financiële consequenties 
De werkzaamheden worden gefinancierd uit de reguliere budgetten voor de uitvoering van de Bodem- 
en Wateragenda en het Grondwaterplan.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 
In september staat het voorontwerp van de provinciale Structuurvisie op de termijnagenda en eind 
november het ontwerp van de PRS. Hierin is de actie opgenomen om een structuurvisie van de 
ondergrond uit te werken.   
 
In november staat de Bodem- en wateragenda op de termijnagenda. Hierin wordt de voortgang van de 
werkzaamheden beschreven en vooruitgeblikt naar de werkzaamheden van het komende jaar.   
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Deelt u de in deze statenbrief met bijbehorende notitie verwoorde aanpak voor de integrale 
belangenafweging bij WKO systemen en de ontwikkeling van beleid voor de ondergrond? 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, H. Goedhart 
 


