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1 Aanleiding en doel startnotitie 

 

1.1 Aanleiding en urgentie 

De druk op de ruimte manifesteert zich ook steeds meer in de ondergrond. Ruimtegebruikers zitten elkaar soms 

in de weg. Diverse ontwikkelingen, bodemenergie en mijnbouwactiviteiten bijvoorbeeld, leggen ook nog nieuwe  

ruimtelijke claims op de ondergrond en  leiden soms tot maatschappelijke onrust vanwege mogelijke risico’s. 

Deze ondergrondse drukte en de mogelijk negatieve gevolgen van activiteiten scheppen een actuele behoefte 

aan nieuw beleid voor de ondergrond. We hebben de verantwoordelijkheid om – gegeven de provinciale ambitie 

van robuuste en duurzame bodem- en watersystemen – integraal (ruimtelijk) beleid op de ondergrond  te 

ontwikkelen en ons beleid te verbinden met landelijke ontwikkelingen, zoals de Rijksstructuurvisie op de 

ondergrond en de nieuwe Omgevingswet. 

Nieuw beleid is urgent omdat een aantal ontwikkelingen in de ondergrond snel gaat en de daardoor ontstane 

problemen of maatschappelijke onrust op korte termijn om een oplossing vragen. Daarnaast is de provinciale 

inbreng voor de Rijksstructuurvisie in 2014 noodzakelijk. 

1.2 Doel en afbakening 

Doel van de startnotitie 

Doel van de startnotitie is om de richting te schetsen en de  aanzet te geven voor nieuw beleid voor de Utrechtse 

ondergrond. Dit beleid zal vastgelegd worden in een Kadernota Ondergrond die door PS wordt vastgesteld. Door 

bespreking van deze startnotitie in PS met daarin een aantal gerichte vragen kan een kadernota worden 

opgesteld die ook aansluit bij de verwachtingen van PS. 

Naast de beschrijving van de concrete opgaven voor de Kadernota Ondergrond, worden in deze startnotitie de 

ontwikkelingen geschetst, die de basis vormen voor de behoefte aan nieuw beleid op korte termijn. We 

beschrijven de kaders en de mogelijke rollen voor de provincie. Ook de planning en de opzet voor de inhoud van 

een Kadernota Ondergrond komen aan de orde. 

Relatie met Kadernota Bodem, Water en Milieu beleid 

In de Kadernota BWM beleid (vastgesteld in 2012 door PS) is één van de benoemde prioriteiten voor de provincie 

‘drukte in de ondergrond’. Met deze startnotitie en de Kadernota Ondergrond geven we invulling aan deze 

prioriteit. De vier prioriteiten in de Kadernota BWM beleid en het betrekken van de basiskwaliteiten voor bodem, 

water en milieu hebben onderling een sterke relatie. Voor de brede uitwerking hiervan is het Realisatieplan BWM-

beleid opgesteld (vastgesteld 23 april 2013).  

Relatie met Omgevingswet en de ontwikkeling naar een integraal beleidsplan 

Ook wordt geanticipeerd op het gedachtegoed van de komende Omgevingswet door een integraal beleidsplan op 

te stellen voor bodem, water en milieu (vaststelling eind 2015). De Kadernota Ondergrond zal een bouwsteen zijn 

voor dit integrale plan. (zie figuur 1 voor de planvorming in het fysieke domein). De Kadernota Ondergrond zal tot 

die tijd een zelfstandig beleidsproduct zijn, dat richting geeft aan de verdeling van de ondergrondse ruimte en 

zorgt voor een duidelijke provinciale visie voor inbreng in (beleids)trajecten van onder andere het rijk en 

gemeenten. De startnotitie en Kadernota Ondergrond gaan in op de actuele en urgente ontwikkelingen, waarvoor 

nu beleid voor de ondergrond gewenst is. De overige ontwikkelingen en beleidsonderdelen waarop de provincie 

wil inzetten worden meegenomen in het integrale plan. Als blijkt dat een juridische doorvertaling van het beleid via 

de ruimtelijke, de water- of milieuverordening of aanpassing van het Grondwaterplan nodig is vóór vaststelling 
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van het integrale bodem, water en milieu plan, zullen we hier direct na het vaststellen van de Kadernota 

Ondergrond mee starten. Op deze manier komen we tegemoet aan de PRS voor het opstellen van een 

structuurvisie voor de ondergrond en worden de wettelijke procedures met inspraak voor bodem, water en milieu 

zoveel mogelijk in samenhang doorlopen.  

Relatie met Rijksstructuurvisie voor de Ondergrond 

Inhoudelijk zijn er relaties van de Kadernota Ondergrond met de Rijksstructuurvisie voor de ondergrond. Het gaat 

hier vooral om de standpuntbepaling van de provincie voor inbreng in dat traject van het rijk. Het rijk is van plan 

om in het voorjaar van 2014 de ontwerp structuurvisie ondergrond ter inzage te leggen voor zienswijzen en ter 

behandeling in de Eerste en Tweede Kamer.  

Criteria voor focus voor nieuw beleid 

Voor het nieuwe beleid focussen we ons op die onderwerpen waarvoor alle drie onderstaande punten gelden : 

 Er is een maatschappelijke of wettelijke vraag 

 De provincie heeft een taak of verantwoordelijkheid voor de oplossing 

 Er is een actuele behoefte aan nieuw beleid in de Kadernota Ondergrond  

Begrip ‘ondergrond’ 

Met de term ondergrond wordt de gehele ondergrondse ruimte bedoeld. In de praktijk gaat de huidige 

gebruikswaarde tot een diepte van 5000 meter. De provincie heeft niet de verantwoordelijkheid voor alle 

activiteiten die in de ondergrond  worden uitgevoerd. Waar deze andere activiteiten invloed hebben op provinciale 

taken, zijn deze wel meegenomen om de provinciale opgaven te bepalen. 

1.3 Werkwijze 

Voor de invulling van deze startnotitie is zowel intern als extern een inventarisatie uitgevoerd om te bepalen voor 

welke onderwerpen nieuw beleid noodzakelijk is. De inventarisatie was enerzijds gericht op nieuwe 

ontwikkelingen in regelgeving en in het gebruik van de ondergrond. Anderzijds was het gericht op het huidige  

'ondergrondbeleid' (opgenomen in het Provinciaal Grondwaterplan, het Provinciaal Waterplan, het Provinciaal 

Milieubeleidsplan en de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie), waar dit momenteel onvoldoende helpt bij het 

halen van onze provinciale doelen. Extern zijn de drinkwaterbedrijven, de waterschappen, de gemeenten, het 

ministerie van Infrastructuur en Milieu, het ministerie van Economische Zaken, Rijkswaterstaat, Energiebeheer 

Nederland en bodemenergie NL hierbij betrokken. Zij hebben de in hoofdstuk 3 aangegeven maatschappelijke 

vragen benoemd als de inhoudelijke onderwerpen die aan de orde moeten komen in de Kadernota Ondergrond. 

Intern hebben collega’s vanuit de werkvelden bodem, ruimte, natuur en landschap, landbouw, water, mobiliteit, 

wegen, archeologie, wonen, economie en energie meegedacht.  

 

De inventarisatie vormt de basis voor de hoofdstukken 3 en 4. 

 

Vraag : Wat vindt u van het voorstel om een Kadernota Ondergrond op te stellen? 
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Figuur 1. Samenhang planvorming fysieke domein  
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2 Kaders en provinciale rol 

 

2.1 Kaders 

Hieronder zijn de belangrijkste kaders voor het provinciaal beleid voor de ondergrond geschetst.  

Strategische Agenda 

In de eerste plaats vormt de Strategische Agenda het uitgangspunt, met daarin de 4 ontwikkelopgaven voor de 

provincie: Utrecht Topregio, Krachtige steden en dorpen, Vitaal landelijk gebied en Bereikbaar Utrecht. Voor de 

ontwikkelopgave Vitaal landelijk gebied wordt hierin gesteld dat robuuste bodem- en watersystemen dragers zijn 

voor de functies natuur, landschap en landbouw.  

Kadernota Bodem-, Water- en Milieubeleid 

Voor de ondergrond is de Strategische Agenda verder uitgewerkt in de Kadernota Bodem-, water- en milieubeleid 

(BWM-beleid). Centraal in dat beleid staan de zes basiskwaliteiten, waaronder bodemkwaliteit en 

(grond)waterkwaliteit. Deze basiskwaliteiten vormen een onderdeel van de integrale aanpak van ons provinciaal 

beleid en zijn voorwaardelijk voor de vier ontwikkelopgaven uit de Strategische Agenda. In de Kadernota staan 

ook vier prioriteiten, waarop de aandacht en inzet gefocust wordt de komende tijd. Drukte in de ondergrond is één 

van die vier prioriteiten. De Kadernota BWM-beleid is uitgewerkt in het Realisatieplan. 

Grondwaterplan en Waterplan 

De provincie is in hoofdlijn verantwoordelijk voor behoud van de totale voorraad zoet grondwater en bescherming 

van de kwaliteit van de ondergrond op lange termijn en voor toekomstige functies. In het Grondwaterplan en 

Waterplan staat hoe de beschikbare voorraad zoet grondwater wordt beschermd en beheerd. De toestand van 

het grondwater moet voldoen aan de doelen van de Europese richtlijnen als KRW, Grondwaterrichtlijn en Natura 

2000. Ter bescherming van de grondwaterkwaliteit voor de drinkwaterwinning zijn regels opgenomen in de 

Provinciale Milieu Verordening (PMV). Ten behoeve van de belangenafweging zijn onttrekkingen beleidsmatig 

ingedeeld in hoogwaardig, middelwaardig en laagwaardig gebruik. Het gebruik van grondwater voor de 

drinkwatervoorziening is hoogwaardig gebruik. Het toepassen van warmte- koude opslag (WKO) is middelwaardig 

gebruik. Op basis van dit beleid gaat het belang van de (toekomstige) drinkwatervoorziening vóór op het 

toepassen van WKO. Dit principe is vertaald in beleid waarbij zoveel mogelijk het diepere (tweede 

watervoerende) pakket wordt vrijgehouden voor het gebruik voor de drinkwatervoorziening. De provinciale taken 

worden uitgevoerd volgens de huidige wetgeving (Waterwet, Wet bodembescherming en de Wet milieubeheer) 

door : 

 Strategische beleidsvorming (zoals de verdeling van het grondwater over gebruiksfuncties zoals 

drinkwater, bodemenergie, landbouw) 

 Kaderstelling voor het operationele grondwaterbeleid voor waterschappen  

 Realisering van doelen uit de Kaderrichtlijn Water en de Grondwaterrichtlijn 

 De uitvoering van enkele taken op het gebied van grondwaterbescherming (vastleggen begrenzing, 

status en toestand grondwaterlichamen en treffen van maatregelen, aanwijzen 

grondwaterbeschermingszones voor drinkwaterwinningen, taken en bevoegdheden in het verbeteren 

van de grondwaterkwaliteit bij grondwaterverontreinigingen)  

 Wet en regelgeving uitvoeren door middel van vergunningverlening en handhaving (vergunningen voor 

grondwateronttrekking voor drinkwater, voor grotere industriële onttrekkingen en voor 

(open)bodemenergiesystemen en bodemsanering) 
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Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Verordening 

De Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Verordening(PRS / PRV) benoemen drie provinciale belangen die 

direct gerelateerd zijn aan de ondergrond: Ontwikkelen van een duurzaam en robuust bodem- en watersysteem 

en een waterveilige Provincie; behoud van de strategische grondwatervoorraden; ruimte voor duurzame 

energiebronnen. Daarnaast regelt de PRV de ruimtelijke bescherming van een aantal specifieke gebieden, 

beschermingszones drinkwaterwinning, het infiltratiegebied Utrechtse Heuvelrug en gebieden die gevoelig zijn 

voor bodemdaling. Daarnaast biedt de PRS ruimte aan duurzame energie initiatieven met als doel een 

klimaatbestendige leefomgeving. Bodemenergie in de vorm van warmte koude opslag en aardwarmte winning, is 

een vorm van duurzame energie die een bijdrage zou kunnen leveren aan de provinciale energie ambitie.  

Convenant Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties 2009 - 2015 

Landelijk is met het Convenant Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties 2009-2015 (Rijk, IPO, VNG 

en UvW) de aanzet gegeven tot nieuw integraal (ruimtelijk) beleid voor de ondergrond. In het convenant zijn 

bestuurlijke afspraken gemaakt over drie thema’s: inrichting van bodem en ondergrond, integraal gebiedsgericht 

grondwaterbeheer en bodemsanering. De afspraken voor de bodemsaneringsoperatie hebben wij voor de 

provincie Utrecht uitgewerkt in het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Convenant (PUC). In het PUC hebben wij 

een prioritering uitgewerkt voor de aanpak van de spoedlocaties.   

Rijksstructuurvisie Ondergrond 

Voor het thema bodem en ondergrond is het Rijk momenteel bezig met het opstellen van een Rijks Structuurvisie 

Ondergrond (STRONG). Deze structuurvisie zal gericht zijn op het hele ondergrondbeleid en niet uitsluitend op de 

zaken waar het rijk verantwoordelijk voor is. Het gaat ondermeer over het versterken van de adviesrol van de 

provincies bij vergunningen op grond van de mijnbouwwet en het verbeteren van de bescherming van de 

drinkwatervoorraad. Gestreefd wordt naar een robuuste structuurvisie met uitspraken die van betekenis kunnen 

zijn voor activiteiten in de ondergrond die gevolgen hebben in de komende 50-100 jaar. Het beleid moet 

doorwerken in het beleid van het rijk, maar ook in dat van andere overheden. Eind 2014 moet de definitieve 

structuurvisie vastgesteld worden volgens de planning. Op deze manier zal een aantal afspraken uit het 

convenant ook na 2015 doorwerking hebben. De verwachting is dat voor de bodemsaneringsopgave voor na 

2015 wel apart nieuwe afspraken gemaakt moeten worden.  

Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen 

Per 1 juli 2013 treedt het wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen in werking. Het Besluit wijzigt diverse 

bestaande wetgevingen om ruimte te geven aan bodemenergie (open en gesloten warmte- koudesystemen). Het 

besluit geeft hiervoor de mogelijkheid voor het opstellen van een Masterplan inclusief beleidsregels of het 

instellen van een interferentiegebied ter bevordering van het doelmatig gebruik van de ondergrond voor 

bodemenergiesystemen. De provincie en de gemeente hebben beide bevoegdheden rondom de toepassing van 

bodemenergiesystemen. Zij zullen gezamenlijk invulling moeten geven aan dit wijzigingsbesluit.   

2.2 Provinciale rol 

In de provinciale sturingsfilosofie, die uitgedragen is in de Strategische agenda en de PRS, vervult de provincie 
meer en meer een rol als partner in samenwerking met regionale partners, soms als regisseur. Waar nodig kan 
de provincie echter kaders stellen of regels maken. De volgende rollen worden voor de provincie onderscheiden: 

  

 Participeren: regisseur, coördinator, ontwikkelaar, deelnemer;  

 Stimuleren: facilitator, aanleveren van expertise en capaciteit, subsidies, overleg en informeren;  

 Reguleren: kaderstellend, toetsend; bijvoorbeeld via ruimtelijke verordening of provinciaal inpassingsplan.  
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Deze rollen hoeven elkaar niet uit te sluiten, ze kunnen bij een onderwerp ook gelijktijdig vervuld worden. Het 

doelmatig en tijdig halen van het gewenste resultaat, bepaalt de voorkeur voor een rol, die ook moet passen bij 

de samenwerkingsvorm met partners, waarbij iedere partner zijn eigen verantwoordelijkheid neemt. 

In de Kadernota Ondergrond komt te staan welke rollen passen bij de verschillende beleidsopgaven. 
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3 De ondergrond en de urgente maatschappelijke opgaven 

 

3.1 Samenhang bovengrond – ondergrond  

Figuur 2. Schematische dwarsdoorsnede van de provincie Utrecht  

Het bodem- en grondwatersysteem is een complex geheel van eigenschappen en compartimenten. Zo is de 

ondergrond opgebouwd uit onder andere zand, waar het grondwater makkelijk door heen stroomt en in andere 

gebieden uit klei, waarin grondwater nagenoeg niet stroomt. Deze eigenschappen variëren in het horizontale en 

het verticale vlak en bepalen mede de gebruiksmogelijkheden van de bodem op een bepaalde locatie en op een 

bepaalde diepte. Via het grondwater staan locaties met elkaar in verbinding en kan gebruik op of in de bodem 

invloed hebben op een wijde omgeving, zowel in de ondergrond zelf als op gebruik bovengronds. Die invloed kan 

zowel de kwaliteit van het water als de kwantiteit betreffen. De mate van invloed is afhankelijk van de 

eigenschappen van het bodem- en grondwatersysteem.  

Een voorbeeld om die beïnvloeding te illustreren. Aan maaiveld wordt in stedelijk gebied een groot deel van de 

bodem bedekt door verharding. Hierdoor kan minder regenwater de bodem infiltreren, waardoor de aanvulling 

van het grondwater beperkt is. Stedelijke activiteiten veroorzaken veelal ook verontreinigingen van het 

grondwater. Dit grondwater stroomt naar andere gebieden en mogelijk naar diepere lagen waar bijvoorbeeld een 

drinkwaterwinning zit, die water onttrekt uit die diepere lagen. Deze drinkwaterwinning is afhankelijk van 

voldoende én van schoon grondwater en kan dus last hebben van stedelijk gebied stroomopwaarts, doordat er te 

weinig en/of verontreinigd grondwater opgepompt wordt.  
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Het is belangrijk om bij het beleid rekening te houden met de toenemende claims op de ondergrondse ruimte en 

de onderlinge beïnvloeding van ruimtegebruik via het bodem- en grondwatersysteem. 

3.2  Ontwikkelingen en vragen in het bodembeleid  

De uitgevoerde inventarisatie heeft de hierna genoemde ontwikkelingen en vragen naar boven gebracht. Zoals 

hiervoor al geschetst kan er een grote mate van onderlinge beïnvloeding zijn. Dit betekent ook dat onderstaande 

dilemma’s niet los van elkaar gezien kunnen worden. Zo kunnen enerzijds verontreinigingen en 

bodemenergiesystemen negatieve effecten hebben op de kwaliteit van het grondwater voor drinkwater. 

Anderzijds is een groot deel van het Utrechtse grondwater gereserveerd voor de drinkwaterwinning, waardoor 

andere activiteiten een beperkte ruimte hebben.  

Hieronder worden de verschillende vragen en ontwikkelingen nader toegelicht.  

Vraag naar meer drinkwater 

In de provincie Utrecht wordt momenteel zo’n 90 miljoen m
3
 drinkwater per jaar verbruikt. Dit drinkwater wordt 

hoofdzakelijk gewonnen uit grondwater. (zie de bijlage voor de kaart met huidige drinkwaterwinningen) Op basis 

van een inschatting van de toekomstige ontwikkelingen, zoals onder andere het aantal inwoners, de 

klimaatverandering en de kwaliteit van het water zijn prognoses gedaan voor de drinkwaterwinning in 2040. Met 

name door de toename van het aantal huishoudens (PRS gaat uit van 68.000 woningen) is de verwachting dat er 

een tekort aan drinkwater van 15 miljoen m
3
 per jaar ontstaat. De ontwikkeling van een nieuwe drinkwaterwinning 

met de nodige bescherming vraagt een lange voorbereidingstijd. Om te zorgen dat een tekort in 2040 voorkomen 

wordt en dat we uitbreiding op de meest doelmatige manier realiseren, is nu reeds voorbereidend onderzoek in 

gang gezet. 

Vraag naar ruimte en regie voor bodemenergie  

Bodemenergie groeide de laatste tien jaar fors met zo’n 20 % per jaar (bron: 

CBS). De verwachting is dat de groei zich doorzet om te voldoen aan de 

blijvende vraag naar warmte en koude. Voor een deel van deze vraag zal 

bodemenergie een geschikte en kosteneffectieve vorm van duurzame energie 

zijn (zie bijlage voor een uitleg van bodemenergiesystemen). Steeds vaker 

lopen initiatiefnemers echter op tegen beperkingen in de ondergrond, zoals 

grondwaterverontreinigingen, beschermde gebieden voor de 

drinkwatervoorziening en andere bodemenergiesystemen (de huidige 

vergunningverlening gaat uit van het principe ‘wie het eerst komt, wie als enige 

maalt’). De initiatiefnemers geven aan behoefte te hebben aan meer ruimte en 

meer duidelijkheid vooraf in de mogelijkheden voor bodemenergie. De 

problemen doen zich met name voor in de stedelijke gebieden. In die 

gebieden is de vraag voor bodemenergiesystemen het grootst, wat leidt tot 

een grote druk op de beschikbare ondergrondse ruimte. Daarnaast bevinden 

zich onder het stedelijk gebied ook de meeste grondwaterverontreinigingen.  

Behoefte aan afspraken en strategie voor de bodemsaneringsoperatie  

Bodemsanering is een thema waar we al drie decennia een actief uitvoeringsbeleid op voeren. In die tijd zijn in 

onze provincie vele honderden locaties aangepakt. Het gaat om uitgevoerde bodemsaneringen of om afspraken 

over de beheersing van de bodemverontreiniging. De afgelopen jaren is een transitie gaande naar een integrale 

benadering waarin duurzame benutting van de ondergrond centraal staat in plaats van de sanering van 

verontreinigingen. Dat is een proces in stappen, waarbij het wegwerken van een erfenis aan spoedeisende 

bodemverontreinigingen één van de stappen is. Ook komen er steeds minder financiële middelen beschikbaar, 

waardoor samen met andere partijen keuzes gemaakt moeten worden over de aanpak van de nog aanwezige 
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verontreinigingen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om situaties, waarbij er risico’s zijn op verspreiding en vermenging 

van (rest)verontreinigingen door andere activiteiten in de ondergrond, zoals door onttrekkingen voor 

bodemenergiesystemen of drinkwaterwinning.   

Behoefte aan flexibiliteit en rolinvulling voor gebiedsgerichte aanpak van grootschalige 

grondwaterverontreiniging 

In veel stedelijke gebieden bevinden zich grootschalige grondwaterverontreinigingen, die in de ondergrond sterk 

met elkaar vermengd zijn. (zie de bijlage voor de kaart met verontreinigingslocaties) Het blijkt dat het in veel 

gevallen lastig is om te bepalen welke partij voor welk gedeelte van de totale verontreiniging verantwoordelijk is. 

In deze situaties van vermenging is het vaak niet mogelijk om de financiële verantwoordelijkheid voor de sanering 

eenduidig aan de eigenaren toe te delen. Hierdoor komt de sanering van complexe verontreinigingssituaties 

onvoldoende van de grond. Regelmatig levert dit ook vertraging van ruimtelijke ontwikkelingen op doordat 

activiteiten voor de uitvoering van de geplande ontwikkeling invloed hebben op de verspreiding van de 

verontreiniging. Dit speelt met name in de stedelijke gebieden, waar de ruimtelijke dynamiek het grootst is en de 

meeste verontreinigingen zich bevinden. Een nieuwe methode om grootschalige grondwaterverontreinigingen 

voortvarender te beheren is via gebiedsgericht grondwaterbeheer. Hierbij worden de verontreinigingen in een aan 

te wijzen beheersgebied onderling en in samenhang met boven- en ondergronds gebruik en maatschappelijke 

belangen beheerd. Hiermee wordt een aanpak bedacht voor een lange periode van zo’n 30 jaar. In deze 30 jaar 

kunnen er echter ontwikkelingen plaats vinden binnen het gebied of aangrenzend aan het gebied, die van invloed 

zijn op de vastgestelde aanpak. Dit kan resulteren in het ‘op slot zetten’ van het gebied voor nieuwe ruimtelijke 

ontwikkelingen gedurende een lange periode.   

f iguur 4. a) vermenging van verontreinigingen in stedeli jk gebied; b) verplaatsing van 

verontreiniging door toepassing warmte koude opslag; c) verspreiding 

grondwaterverontreiniging door aantrekken waterwinning.  

Vraag om rekening te houden met ruimtelijke en milieubelangen bij mijnbouwactiviteiten 

De ontwikkelingen in de mijnbouw hebben niet stilgestaan. Er zijn nieuwe technieken voor het winnen en opslaan 

van grondstoffen uit de diepe ondergrond op de markt gekomen. Hierdoor komen nieuwe locaties in beeld voor 

mijnbouwactiviteiten. Ook in de provincie Utrecht worden nu kansen gezien voor mijnbouwactiviteiten, zoals de 

winning van schaliegas en geothermie (zie de bijlage voor de kaart met Mijnbouw-vergunningen). Deze 

ontwikkelingen resulteren in ongerustheid over mogelijke milieueffecten op de omgeving. Deze ongerustheid 

wordt gevoed door onzekerheid over effecten zoals bodemdaling, aardbevingen, luchtverontreiniging en 

aantasting van het grondwater / drinkwater.   
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Wens voor gebruik aardwarmte als duurzame energiebron 

Voor de winning van aardwarmte op dieptes tussen de 1 en 3 km is in Nederland (Bleiswijk, ZH) in 2008 de 

eerste installatie succesvol geplaatst. Dit is de aanzet geweest voor veel partijen om de winning van aardwarmte 

serieus te overwegen als duurzame energiebron om te voldoen aan de eigen warmtevraag. Ook in de provincie 

Utrecht is er interesse voor de inzet van aardwarmte als warmtebron bij kassen, industriële processen, 

zwembaden en woonwijken. Voor de aanleg van zo’n systeem zijn echter grote investeringen nodig en de 

onzekerheden zijn groot, voor het kunnen realiseren van een rendabel systeem. Zeker in de provincie Utrecht is 

dit het geval door relatief weinig gegevens over de diepe ondergrond en mogelijk een geringe geschiktheid van 

de ondergrond voor de winning van aardwarmte. De vraag is of verder onderzoek naar aardwarmte of stimulering 

door de provincie zinvol is.   

Overige ontwikkelingen 

Naast de bovengenoemde ontwikkelingen en vragen zijn er nog andere zaken met betrekking tot de ondergrond. 

Niet alle ontwikkelingen in de ondergrond worden in dit traject meegenomen, omdat er óf al voldoende beleid voor 

is, óf hiervoor al een ander beleidstraject loopt óf omdat dit via uitvoeringsprojecten al opgepakt wordt. Een aantal 

grote ontwikkelingen die daarom hier nu niet meegenomen worden, is: het niet eenduidig zijn van beleid voor de 

bescherming van de Limes, de problematiek van bodemdaling en opstellen nieuwe maatregelen voor het 

grondwaterdeel uit de Kader Richtlijn Water (KRW). Aan de hand van de in §1.2 genoemde criteria voor focus 

worden deze onderwerpen niet meegenomen in dit traject. De argumentatie om specifiek de drie hierboven 

genoemde onderwerpen niet op te nemen is: 

 

Voor de Romeinse Limes is met de provincies Zuid-Holland en Gelderland en de Rijksdienst afgesproken om te 

streven naar eenduidige beleidsmaatregelen. Dit kan betekenen dat de Provinciale Ruimtelijke Verordening 

aangevuld moet worden. Dit is een onderdeel van de partiële herziening van de PRV. Er is dus geen actuele 

behoefte aan nieuw beleid in de Kadernota Ondergrond. 

 

Voor bodemdaling loopt er een beleidstraject in het kader van het RAP 2 en het Realisatieplan. Op dit moment is 

dit niet in een fase om hier nu beleid voor op te stellen. Er is dus geen actuele behoefte aan beleid in de 

kadernota Ondergrond.  

 

Als uitwerking van de Europese Kaderrichtlijn Water voor het onderdeel grondwater is de provincie 

verantwoordelijk voor de uitvoer van de maatregelen volgens de gemaakte afspraken. Na 2015 zullen er nieuwe 

afspraken met maatregelen gemaakt zijn. Hiervoor vindt eerst een analyse plaats naar de toestand van de 

grondwaterlichamen. Op nationaal niveau vindt er tegelijkertijd een discussie plaats over de kwaliteit van het 

grondwater. De verwachting is dat deze discussie niet op korte termijn consequenties heeft voor het huidige 

provinciale beleid. Er is dus geen actuele behoefte aan nieuw beleid in de Kadernota Ondergrond. 

3.3 Samengevat overzicht maatschappelijke vragen 

Thema maatschappelijke vragen  

drinkwater Vraag naar meer drinkwater 

bodemenergie Vraag naar ruimte en regie voor bodemenergie 

bodemsanering Behoefte aan afspraken en strategie voor de bodemsaneringsoperatie 

 Behoefte aan flexibiliteit en rolinvulling voor gebiedsgerichte aanpak van 
grootschalige grondwaterverontreinigingen 

mijnbouwactiviteiten Vraag om rekening te houden met ruimtelijke en milieubelangen bij 
mijnbouwactiviteiten 

 Wens voor gebruik aardwarmte als duurzame energiebron 

Vraag: Wat vindt u van de gemaakte keuzes voor de maatschappelijke vragen, waar aandacht aan besteed 

zal worden in de Kadernota Ondergrond?  
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4 Opgaven voor Kadernota Ondergrond 

In dit hoofdstuk worden de ontwikkelingen en vragen uit hoofdstuk 2 geconfronteerd met het huidige beleid. 

Hierbij wordt aangegeven waar het huidige beleid tekort schiet. Dit leidt tot de volgende beleidsopgaven voor de 

Kadernota Ondergrond. 

drinkwater 

Maatschappelijke vraag: Vraag naar meer drinkwater. 

Beleid: Het beleid van de provincie Utrecht voor de drinkwaterwinning is vastgelegd in het Provinciale Waterplan, 

het Provinciale Grondwaterplan en de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie. Dit beleid gaat enerzijds over de 

bescherming van het grondwater voor de drinkwatervoorziening en anderzijds over de verdeling van het 

grondwater over (toekomstige) gebruikers. Zo wordt er niet alleen grondwater onttrokken voor de 

drinkwatervoorziening, maar bijvoorbeeld ook voor de (voedings)industrie en bodemenergiesystemen. In het 

beleid zijn de huidige locaties voor de drinkwaterwinning opgenomen. Daarnaast wordt ook het diepere zoete 

grondwater zoveel mogelijk vrijgehouden voor de toekomstige drinkwatervoorziening. In het beleid is nog niet 

specifiek ingespeeld op het verwachte tekort in 2040.  

Beleidsopgave voor de kadernota:  

Momenteel loopt gezamenlijk met Vitens een onderzoek naar de mogelijkheden om het verwachte tekort van 15 

miljoen m
3
 per jaar aan te vullen. Hierin worden diverse oplossingsrichtingen onderzocht, waaronder nieuwe 

winlocaties en interprovinciale levering. Een eventuele nieuwe winlocatie kan alleen ontwikkeld worden als de 

kwaliteit van het water ook voldoende te beschermen is. Vanuit de bescherming van het grondwater voor 

drinkwater zijn niet alle activiteiten wenselijk in de omgeving van een drinkwaterwinning. Een voorbeeld hiervan is 

bodemenergie. Uit het onderzoek komen gebieden naar voren, die voldoende geschikt zijn voor een eventuele 

nieuwe drinkwaterwinning. Dit houdt ook in dat andere gebieden die niet geschikt worden geacht, benut kunnen 

worden voor ander gebruik. In de kadernota wordt vastgelegd welke gebieden geschikt zijn voor toekomstige 

drinkwaterwinning en gaan we na of voorstellen opgenomen moeten worden voor extra bescherming van deze 

gebieden. De niet geschikte gebieden zullen niet meer vrijgehouden worden voor de drinkwatervoorziening. In het 

integrale plan voor bodem, water en milieu zal vervolgens een definitieve keuze gemaakt worden voor het 

oplossen van het toekomstig tekort.  

 

bodemenergie 

Maatschappelijke vraag: Vraag naar ruimte en regie voor bodemenergie. 

Beleid: Het huidige beleid van de provincie is er op gericht om zoveel mogelijk grondwater beschikbaar te 

houden voor toekomstige drinkwaterwinningen. Daarnaast hebben wij in ons ruimtelijk beleid  de ambitie 

uitgesproken om in 2040 het grondgebied van de provincie Utrecht klimaatneutraal georganiseerd te hebben.  

Dit resulteert in een ruimtelijke opgave voor het bieden van ruimte voor het duurzaam opwekken van energie, 

waaronder bodemenergie. Deze twee beleidslijnen kunnen in gebieden met een grote vraag voor bodemenergie 

tegenstrijdig zijn.  

Daarnaast is de huidige vergunningverlening voor bodemenergie gebaseerd op het principe ‘wie het eerst komt, 

wie als enige maalt’. Wel stelt het Provinciaal Grondwaterplan in zijn algemeenheid dat initiatieven zoveel 

mogelijk op elkaar afgestemd moeten worden om de ondergrond optimaal te kunnen benutten voor WKO en te 

voorkomen dat systemen elkaar negatief beïnvloeden. Een concrete uitwerking hiervan is niet opgenomen in het 

provinciale plan.   

Beleidsopgave voor de kadernota: In de afgelopen jaren hebben verschillende onderzoeken plaats gevonden 

die een beter inzicht hebben gegeven in de effecten van bodemenergie op de grondwaterkwaliteit. Op basis van 

het gezamenlijk onderzoek met Vitens voor de toekomstige drinkwatervoorziening kan gekozen worden om het 

huidige grondwaterbeleid deels aan te passen, door extra gebieden aan te wijzen waar bodemenergie onder 

voorwaarden mogelijk is.  

Met de komst van het wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen (inwerkingtreding juli 2013) dient naast de 

bescherming van grondwater tevens getoetst te worden op doelmatig gebruik van bodemenergie. Voor het 

doelmatig gebruik van bodemenergie kunnen gemeenten samen met provincie er voor kiezen om kaders op te 

stellen om in te spelen op toekomstig gebruik van de ondergrond voor bodemenergie. Ook biedt het 

wijzigingsbesluit instrumenten om bodemenergiesystemen te combineren met de sanering van 

grondwaterverontreinigingen.  
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bodemsanering 

Maatschappelijke vraag: Behoefte aan afspraken en strategie voor de bodemsaneringsoperatie. 

Beleid: Wij zijn druk bezig met de bodemsaneringsoperatie, zoals afgesproken in het convenant 

bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties, uitgewerkt in ons Provinciaal Uitvoeringsprogramma 

Convenant (PUC). Hiervoor onderzoeken wij de bodemverontreinigingen die een ontoelaatbaar risico vormen 

voor mens en milieu (de zogenaamde spoedlocaties). Bovendien treffen wij noodzakelijke maatregelen of 

bereiden deze voor om deze risico’s weg te nemen dan wel te beheersen. De Wet bodembescherming en 

Circulaire bodemsanering geven verschillende mogelijkheden voor de aanpak van verontreinigingen. Voor de 

afronding van de bodemsaneringsoperatie in Nederland na 1 januari 2015 zijn nog geen afspraken gemaakt en is 

onbekend of er Rijksmiddelen komen. 

Beleidsopgave voor de kadernota:  

Momenteel verzamelen wij gegevens voor de ‘Midterm review’ (MTR), zoals afgesproken in het Convenant 

bodemontwikkeling en aanpak spoedlocaties uit 2009. De MTR moet inzicht geven in het wel of niet halen van de 

doelstellingen van de bodemsaneringsoperatie. Ook geeft de MTR een inschatting van de benodigde financiële 

middelen om de bodemsaneringsoperatie af te ronden voor de periode na 1 januari 2015. Deze inzichten bepalen 

onze toekomstige inzet voor de bodemsaneringsoperatie. De kadernota zal benut worden als basis voor het 

maken van financiële- en resultaat afspraken met het rijk voor de bodemsaneringsoperatie na 1 januari 2015. Ook 

willen we bepalen op welke wijze en onder welke voorwaarden de provincie sanering door derden kan 

bevorderen door bijvoorbeeld het stimuleren van gebiedsgericht grondwaterbeheer.   

 

Maatschappelijke vraag: Behoefte aan flexibiliteit en rolinvulling voor gebiedsgerichte aanpak van grootschalige 

grondwaterverontreinigingen.  

Beleid: De aangepaste Wet bodembescherming en Circulaire bodemsanering maken het mogelijk voor 

gemeenten in nauw overleg met provincies om op basis van efficiency en (kosten)effectiviteit een 

gebiedsbeheerplan op te stellen voor de sanering van grootschalige grondwaterverontreinigingen. Bij het 

opstellen van een gebiedsbeheerplan dienen alle relevante activiteiten en te verwachten ontwikkelingen binnen 

het beheergebied meegenomen te worden.  

Beleidsopgave voor de kadernota: De provincie Utrecht ziet in gebiedsgericht grondwaterbeheer een mogelijke 

betaalbare oplossing voor de aanpak van complexe grootschalige verontreinigingen. Juist door het combineren 

van verschillende ingrepen in de ondergrond met de sanering van grootschalige grondwaterverontreinigingen zien 

we kansen voor de verdere ontwikkeling van een gebied. Gezien het belang bij de oplossing van de sanering en 

de doorgang van ruimtelijke ontwikkelingen willen we bepalen op welke wijze en welke invulling van de (regie)rol 

de provincie ziet bij de sanering via gebiedsgericht grondwaterbeheer, naast het uitvoeren van onze wettelijke 

taak. Tijdens de uitvoering van een gebiedbeheerplan kan nog een ander probleem ontstaan. Op het moment van 

opstellen van een beheerplan zullen, gezien de looptijd van ca. 30 jaar, niet alle toekomstige ontwikkelingen 

bekend zijn. Om te voorkomen dat toekomstige ontwikkelingen geen doorgang kunnen vinden vanwege een 

vastgesteld beheerplan is flexibiliteit in het beheer van het gebied belangrijk. We willen onderzoeken hoe deze 

flexibiliteit geregeld kan worden. 

 

mijnbouwactiviteiten 

Maatschappelijke vraag: vraag om rekening te houden met ruimtelijke en milieubelangen bij 

mijnbouwactiviteiten.  

Beleid: Het provinciale beleid op het gebied van de ruimtelijke ordening, milieu en water stelt algemene 

randvoorwaarden voor de uitvoering van mijnbouwactiviteiten. Dit provinciale beleid heeft onder andere 

betrekking op de drinkwaterveiligheid, bodemkwaliteit, natuurwaarden, landschapskwaliteiten, archeologische 

waarden, aardkundige waarden en geluidsbelasting in stiltegebieden. Dit beleid is vastgelegd in het 

Grondwaterplan, Waterplan, Provinciale Milieubeleidsplan en Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en heeft een 

doorwerking naar Gemeenten via de Provinciale Milieuverordening, Waterverordening en de Provinciale 

Ruimtelijke verordening. De provincie heeft echter geen specifiek beleid gericht op mijnbouwactiviteiten.  

Beleidsopgave voor de kadernota: Momenteel is het rijk bezig met het opstellen van een Structuurvisie voor de 

Ondergrond. Beleid voor mijnbouwactiviteiten zal een belangrijk onderdeel vormen van deze Structuurvisie. 

Verschillende onderzoeken worden voor deze Structuurvisie uitgevoerd, waaronder het onderzoek naar de 

effecten en risico’s van schaliegaswinning. De planning is dat dit laatste onderzoek 1 juli 2013 gereed is. In de 

Kadernota Ondergrond willen we richtinggevende beleidsuitspraken op mijnbouwactiviteiten opnemen. Deze visie 
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gaat uit van de belangen waar wij als provincie voor verantwoordelijk zijn en zal de uitkomsten van de 

onderzoeken van het rijk gebruiken. Deze beleidsuitspraken dienen vervolgens als basis voor de provinciale 

inbreng op de ontwerp Structuurvisie Ondergrond van het rijk. Mocht blijken dat aanvullende kaders in de PMV 

en/of PRV nodig zijn, doen wij in de Kadernota Ondergrond een voorstel voor deze aanvullende kaders. 

Daarnaast zullen we ons inzetten om de adviesrol van provincies in de Mijnbouwwet te versterken. Wij willen dat 

vroeg in het proces onze belangen worden meegewogen bij de verlening van een vergunning voor een 

mijnbouwactiviteit.  

 

Maatschappelijke vraag: Wens voor gebruik aardwarmte als duurzame energiebron.  

Beleid: In ons ruimtelijk beleid  hebben wij de ambitie uitgesproken om in 2040 het grondgebied van de provincie 

Utrecht klimaatneutraal georganiseerd te hebben . Dit resulteert in een ruimtelijke opgave voor het bieden van 

ruimte voor het duurzaam opwekken van energie, waaronder aardwarmte. Daarnaast zal ook via andere dan 

ruimtelijke mogelijkheden aan de ambitie gewerkt moeten worden. Vanuit ons bodembeleid willen wij ons inzetten 

om de mogelijkheden voor het duurzaam gebruik van de ondergrond voor bodemenergie te vergroten.  

Beleidsopgave voor de kadernota: Binnen de provincie Utrecht zijn verschillende onderzoeken geweest naar 

de mogelijkheden die de Utrechtse ondergrond biedt voor het winnen van aardwarmte. Op basis van de 

resultaten van deze onderzoeken willen we bepalen of het zinvol is om ons actief in te zetten voor de verdere 

ontwikkeling van aardwarmte als duurzame energiebron in de provincie Utrecht.   

 

 

Thema Maatschappelijke vragen Beleidsopgave voor kadernota 

drinkwater vraag naar meer drinkwater Aangeven geschikte gebieden voor 
toekomstige drinkwaterwinning, inclusief 
voorstellen voor bescherming. 

Voor ongeschikte gebieden voor 
toekomstige drinkwaterwinning wordt de 
huidige reservering opgeheven. 

bodemenergie vraag naar ruimte en regie voor 
bodemenergie 

Aangeven op welke ondergrondse locaties 
bodemenergie aanvullend op het huidige 
beleid toegestaan kan worden.  

Stellen van kaders / randvoorwaarden voor 
het toepassen van bodemenergie-
systemen. 

bodemsanering behoefte aan afspraken en strategie 
voor de bodemsaneringsoperatie 

Inzicht in inzet voor de bodemsanerings-
operatie na 1 januari 2015. 

Bepalen op welke wijze en via welke rol de 
provincie sanering door derden kan 
bevorderen. 

 behoefte aan flexibiliteit en rolinvulling 
voor gebiedsgerichte aanpak van 
grootschalige 
grondwaterverontreiniging 

Bepalen op welke wijze en onder welke 
voorwaarden de provincie zich kan inzetten 
voor gebiedsgericht grondwaterbeheer. 

mijnbouwactiviteiten vraag om rekening te houden met 
ruimtelijke en milieubelangen bij 
mijnbouwactiviteiten 

Provinciale beleidsvisie op 
mijnbouwactiviteiten formuleren voor 
inbreng in de structuurvisie ondergrond van 
het rijk. 

Indien nodig voorstel voor kaders voor 
mijnbouwactiviteiten voor in PMV en/of 
PRV. 

 wens voor gebruik aardwarmte als 
duurzame energiebron 

Bepalen inzet voor verdere ontwikkeling 
van aardwarmte. 

 

Vraag: Wat vindt u van de geformuleerde beleidsopgaven voor de Kadernota Ondergrond?   
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5 Traject Kadernota Ondergrond  

 

5.1 Planning  

Met de vaststelling van de startnotitie begint het traject van de opstelling van de Kadernota Ondergrond. In het 

traject zit een bestuurlijke en maatschappelijke consultatie in het najaar van 2013. In december dit jaar wordt het 

ontwerp naar verwachting vastgesteld in GS. In januari 2014 is de kadernota beschikbaar voor besluitvorming in 

PS. Definitieve vaststelling zal voor het einde van het eerste kwartaal van 2014 moeten plaatsvinden volgens 

planning. 

5.2 Opstellen Kadernota Ondergrond 

Wij vinden het belangrijk om samen met extern betrokken partijen te werken aan de invulling van de Kadernota.  

Er zal gekeken worden naar de inhoudelijke oplossingen voor de geformuleerde opgaven en er wordt nagedacht 

over mogelijke rollen van de provincie. Met de externe partners wordt ook gekeken naar de relaties tussen wat de 

provincie oppakt en hun eigen rol en taak in de aanpak van de geformuleerde opgaven. Bij het proces zullen in 

ieder geval de drinkwaterbedrijven, de waterschappen, de gemeenten, de ministeries IenM en EZ, 

Rijkswaterstaat, Bodemenergie NL, Energiebeheer Nederland (EBN) en natuur en milieufederatie Utrecht (NMU) 

betrokken worden. Intern worden naast de werkvelden bodem en water, ook de werkvelden ruimte, milieu, natuur 

en landschap, landbouw, mobiliteit, wegen, archeologie, wonen, economie en energie betrokken om tot 

voorstellen te komen die passen in integraal beleid voor de provincie. Waar mogelijk zullen wij gebruik maken van 

lopende trajecten, die input kunnen leveren voor de Kadernota Ondergrond. 

5.3 Status en opzet Kadernota Ondergrond 

De kadernota beperkt zicht tot het beschrijven van concreet beleid voor de in deze startnotitie aangegeven 

beleidsopgaven. Dit zijn concrete actuele onderwerpen waar nieuw beleid op korte termijn voor nodig is. Een 

beschrijving van het gehele beleid gericht op de ondergrond wordt opgenomen in het integraal beleidsplan BWM-

beleid, dat eind 2015 gereed moet zijn. 

De Kadernota Ondergrond wordt vastgesteld door PS. De Kadernota zal richting gevende beleidsuitspraken 

bevatten en eventueel voorstellen voor regels op onderdelen waar dit urgent is en waar dit juridisch kan. Het kan 

hier gaan om: 

 Voorstellen voor regels met doorwerking richting andere partijen en de mogelijkheden daarvoor in de  

PRV, GWP en/of PMV. 

 Randvoorwaarden voor beleidsregels  

 Beleidskaders 

 Agendering van onderwerpen voor het integrale bodem, water en milieuplan 

Voor de inhoudelijke opzet van de Kadernota streven we naar het bespreken en weergeven van de 

beleidsvoorstellen volgens een vast stramien vergelijkbaar met de wijze waarop dat in de PRS is gebeurd. Dit 

houdt in dat per beleidsvoorstel op een kaart van de provincie wordt aangegeven op welk gebied het beleid 

betrekking heeft. Het beleid wordt kort en bondig beschreven, waarna een uitgebreidere toelichting daarop volgt. 

In de kadernota zal bij de verschillende beleidsuitspraken aangegeven worden welke rol we oppakken en welke 

instrumenten we gaan benutten of maken / aanpassen. 

Vraag: Wat vindt u van de voorgestelde werkwijze en opzet voor de Kadernota Ondergrond? 
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Bijlage 1: Kaarten 

Kaart 1: Beschermingszones voor de drinkwaterwinning  
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Kaart 2: Grondwaterverontreinigingen 
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Kaart 3: Aanvragen en vergunningen Mijnbouwwet voor koolwaterstoffen (olie en gas)           

(dd 15 apri l  2013). Aangevraagde opsporingsvergunning is voor schaliegas. De 

winningsvergunning en verleende opsporingsvergunning zi jn voor conventionele olie en 

gaswinning  
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Kaart 4: Aanvragen en vergunningen Mijnbouwwet voor aardwarmte (dd 15 apri l  2013)  
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Bijlage 2: Toelichting bodemenergiesystemen 

Er zijn momenteel verschillende vormen van bodemenergie op de markt. De systemen maken gebruik van de 

temperatuur van de bodem of het grondwater. De temperatuur wordt omgezet voor gebruik als warmte en/of 

koude of voor de opwekking van energie.  

Warmte- koude opslag systeem (WKO) ook open bodemenergiesystemen genaamd 

Bij warmte- koude opslag systemen wordt grondwater onttrokken en gebruikt voor de verwarming en koeling van 

een gebouw. In de zomer wordt het grondwater gebruikt om te koelen en in de winter om te verwarmen. Het 

grondwater wordt na gebruik teruggebracht in de bodem. Door de koude in de zomer aan het gebouw af te staan 

warmt het terug te brengen water op. Hierdoor ontstaat in de zomer een ‘warme bel’ in de ondergrond, waaruit in 

de winter onttrokken kan worden. In de winter is de situatie omgekeerd van de zomer. Het terug te brengen water 

is afgekoeld na afgifte van de warmte en er ontstaat een ‘koude bel’ in de ondergrond, die benut kan worden in de 

zomer.  

Voor de onttrekking van grondwater voor een warmte- koude opslagsysteem is een Waterwetvergunning nodig. In 

het provinciaal Grondwaterplan en de Provinciale Milieuverordening zijn het beleid en de regels voor deze 

systemen opgenomen. De provincie is bevoegd gezag voor de vergunningverlening.  

Bodemwarmtewisselaars ook gesloten bodemenergiesystemen genaamd 

Een bodemwarmtewisselaar bestaat uit een gesloten buizensysteem in de grond. Door 

de buizen wordt een vloeistof van water met of zonder glycol rond gepompt. Door 

geleiding wordt de temperatuur van de bodem uitgewisseld met de vloeistof in de 

buizen en vervolgens afgestaan aan het gebouw. Deze systemen pompen dus geen 

grondwater op. Met de inwerkingtreding van het wijzigingsbesluit 

bodemenergiesystemen per 1 juli 2013 gelden voor deze systemen algemene regels 

(voorwaarden) en een meldingsplicht bij gemeenten.  

Koel- en verwarmingsbronnen 

Deze systemen onttrekken grondwater voor koeling of verwarming. Het grondwater wordt na gebruik niet 

teruggebracht in de bodem, maar geloosd op het oppervlaktewater of riool. Voor deze systemen is een 

Watervergunning nodig. In het provinciaal Grondwaterplan staat dat deze vorm van grondwatergebruik 

ongewenst is. In principe worden hiervoor geen vergunningen verleend.  

 (Middel) Hoge temperatuuropslag (HTO) 

Bij (middel) hoge temperatuuropslag wordt restwarmte van processen opgeslagen in de bodem om op een later 

moment, meestal in de winter, te kunnen gebruiken voor verwarming. Het gaat hierbij om temperaturen van 30 tot 
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wel 90 
0
C. De warmte wordt gebufferd in het diepere grondwater. Voor de warmtelevering wordt het warme 

grondwater weer opgepompt. De provincie is bevoegd gezag voor de vergunningverlening. Als de opslag dieper 

plaats vindt dan 500 meter is het ministerie van Economische Zaken bevoegd gezag in het kader van de 

Mijnbouwwet.  

Winning van aardwarmte 

De winning van aardwarmte is een mijnbouwactiviteit en wordt toegelicht in de volgende bijlage.  
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Bijlage 3: Toelichting Mijnbouwactiviteiten 

Onder mijnbouwactiviteiten in het kader van de Mijnbouwwet vallen het opsporen en winnen van delfstoffen en 

aardwarmte en het opslaan van stoffen in de diepe ondergrond. De wet is van toepassing op activiteiten dieper 

dan 100 meter en voor aardwarmte dieper dan 500 meter. Een aantal voorbeelden van mijnbouwactiviteiten is de 

conventionele olie- en gaswinning, schaliegaswinning, aardwarmte winning of ook wel geothermie genaamd en 

de opslag van stoffen, zoals CO2. Hieronder wordt voor olie- en gaswinning en aardwarmte winning een korte 

technische toelichting gegeven.  

Conventionele olie- en gaswinning  

Aardgas en aardolie (koolwaterstoffen) zijn ontstaan uit plantenresten, die gedurende enkele miljoenen jaren 

onder kilometers dik bodemmateriaal zijn bedekt. Door de toename van druk en temperatuur veranderen de 

plantenresten in aardgas of aardolie. Een deel van het gas en olie stijgt omhoog door het gesteente tot het een 

ondoordringbare laag (bijvoorbeeld een zoutkoepel) tegenkomt. Hieronder verzamelt een voorraad olie of gas, dat 

reservoir genoemd wordt. Het winnen van het aardgas en de aardolie uit een reservoir noemen we de 

conventionele olie- en gaswinning.  

Om conventioneel gas en olie te winnen wordt het reservoir aangeboord en stroomt het gas of de olie vanzelf toe, 

vanwege de natuurlijke druk in het gesteente. In sommige gevallen is het nodig om het gesteente te fraccen om 

te zorgen dat de doorstroming naar de put verbeterd wordt. Bij fraccen worden onder hoge druk barsten en 

scheuren in de ondergrondse laag aangebracht. In Nederland zijn de afgelopen 40 jaar zo’n 200 putten gefract.  

Het gewonnen gas wordt via een aantal behandelingen op de juiste kwaliteit gebracht voor invoer in het 

hoofdgasnetwerk. De behandeling van olie wordt vaak centraal geregeld. Olie wordt getransporteerd via 

pijpleidingen of vracht- en scheepsvervoer.   

Een productielocatie is circa 1 tot 3 ha groot en heeft tijdens de boorfase een boortoren van circa 30 meter hoog. 

Een boring neemt gemiddeld enkele weken tot mogelijk maanden in beslag. Vanaf een boorlocatie kan 

ondergronds binnen een straal van 2 á 3 km gewonnen worden. Voor kleine olie- en gasvelden is één 

productieboring veelal voldoende. Een gemiddelde locatie omvat buiten de putafsluiters een enkellaags 

controlegebouw en eventueel enkele bijgebouwen voor opslag en/of compressie installaties, diverse staande 

en/of liggende opslagtanks en het nodige leidingwerk. Op het zelfde terrein als de productie of op maximaal 

enkele kilometers van de productielocatie is een gasbehandeling nodig. Een behandelingslocatie is gemiddeld 1 á 

3 ha groot. Er is sprake van meer bovengrondse onderdelen (leidingen, vaten en bouwwerken) dan bij een 

gemiddelde productielocatie. 

Niet-conventionele gaswinning (schaliegas of steenkoolgas) 

Het aardgas dat gewonnen wordt bij niet-conventionele gaswinning is op dezelfde manier ontstaan als bij de 

conventionele gaswinning. Alleen is dit gas niet naar boven gestegen, maar gevangen gebleven in het dieper 

liggende moedergesteente. In het moedergesteente (schalie of steenkool) is de doorstroming slecht. Hierdoor zit 

het gas niet opgeslagen in een afgebakende structuur, maar heeft een grote verspreiding binnen de gehele laag.  

Voor de winning van schaliegas moet het gesteente eerst doorlatend gemaakt worden door middel van fraccen. 

Hierbij worden onder hoge druk scheuren in het gesteente gemaakt waarlangs het gas toestroomt naar de putten. 

Bij de winning van steenkoolgas wordt eerst enkele jaren water opgepompt om zo de druk te verlagen waarna het 

gas vrijkomt uit de steenkool. Zowel schaliegas als steenkoolgas vergen vele boringen voor een substantiële 

winning.  

Net als bij conventioneel gas, wordt het gewonnen gas via een aantal behandelingen op de juiste kwaliteit 

gebracht voor invoer in het hoofd gasnetwerk.  
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Het grootste verschil bij de productie voor niet-conventioneel gas ten opzichte van conventioneel gas is het aantal 

productieboringen dat nodig is om een rendabele winning te realiseren. Hiervoor kunnen een tiental 

productieboringen vanaf één productielocatie uitgevoerd worden. Afhankelijk van de situatie in de ondergrond zijn 

er meerdere productielocaties nodig voor een rendabele winning.  

Aardwarmtewinning (geothermie) 

Voor aardwarmtewinning wordt grondwater van 1,5 

tot 5 kilometer diepte  opgepompt. Dit water heeft 

een temperatuur van 45 
0
C tot meer dan 120 

0
C. 

De winning van aardwarmte kan via een aantal 

systemen gewonnen worden. Voor Nederland zijn 

vooral de aardwarmtedoubletten en Enhanced 

Geothermal Systems (EGS) van toepassing.  

Bij aardwarmtedoubletten worden een productie- 

en injectieput in dezelfde watervoerende laag 

(aquifer) geboord. De afstand tussen beide putten 

op de einddiepte (2 km of dieper) bedraagt circa 

1500 m. Ze worden vanuit dezelfde 

oppervlaktelocatie geboord. Het warme water wordt 

opgepompt en geeft zijn thermische energie af via 

een warmtewisselaar. Het afgekoelde water wordt 

weer geïnjecteerd. Het koude geïnjecteerde water 

zal over een periode van enkele tientallen jaren 

naar de productieput toestromen. Zodra het 

koudefront contact maakt met de productieput, zal 

het doublet zijn vermogen verliezen. Afhankelijk 

van de doorstroming van het water in de 

watervoerende laag is wel of geen stimulering door 

middel van fraccing nodig.  

Bij Enhanced Geothermal Systems (EGS) wordt 

thermische energie vanaf grote dieptes (en dus 

hogere temperaturen) gewonnen. In Nederland kan water met een temperatuur van groter dan 120°C worden 

gewonnen op dieptes vanaf 4000 meter. De hoge temperaturen kunnen worden gebruikt voor het opwekken van 

elektriciteit. De doorlatendheid van het gesteente is op die dieptes te klein en zal door stimulering (fraccing) 

moeten worden verbeterd. Bij EGS wordt gefract door eerst koud water in de diepe laag te pompen. Door het 

grote temperatuurverschil tussen het geïnjecteerde water en het gesteente, en de hoge druk waarmee 

geïnjecteerd wordt, ontstaan er barsten en scheuren. Doorgaande productie van warm water en injectie van koud 

water zorgt er voor dat de doorlatende scheuren en barsten, en daarmee het doorlatende systeem, in stand 

blijven. 

De productie-/injectieput en warmtewisselaar bij aardwarmtedoubletten bevinden zich op één locatie en beslaan 

slechts een beperkte ruimte. De warmte kan niet over hele lange afstanden vervoerd worden, door het verlies aan 

warmte bij transport.  

Een warmtekrachtcentrale voor elektriciteit uit aardwarmte heeft een omvang van mogelijk enkele hectaren. Op 

het terrein bevinden zich de productie- en injectieputten de  warmtewisselaars en de turbines voor het genereren 

van de elektriciteit. De centrales zijn zichtbaar in het landschap en er zijn torens waar waterdamp vrijkomt. 

Aardwarmteboringen zijn vergelijkbaar met boringen voor gaswinning.  

Zeer diepe aardwarmtewinning (EGS), 

aardwarmtewinning, warmte koude opslag. Bron: TNO 


