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Onderwerp Statenbrief: Utrechtse Bodemenergie Agenda 2019-2021 
 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
 
Aanleiding 
De gemeente Utrecht en de provincie Utrecht hebben beide ambitieuze doelstellingen op het gebied van het 
verduurzamen van de energievoorziening, waaronder de warmte- en koudevoorziening. Bodemenergie kan een 
belangrijke bijdrage leveren aan deze energietransitie. De gemeente Utrecht en de provincie bundelen hun 
inspanningen om hieraan een impuls te geven, rekening houdend met het belang van de omgeving en de 
kwaliteit van het grondwater, onder meer als bron voor drinkwater. 
 
Voorgeschiedenis 
Binnen ondiepe bodemenergie zijn warmte-/koudeopslag (open WKO) en gesloten bodemenergiesystemen 
(bodemwarmtewisselaars) bewezen technieken die veel worden toegepast in de gebouwde omgeving. In de 
gemeente Utrecht zijn circa 70 WKO-systemen en honderden gesloten bodemenergiesystemen. De schaarse 
ondergrondse ruimte vraagt om ordening om het potentieel van bodemenergie optimaal te benutten. Ook kunnen 
de energieprestaties van veel systemen worden verbeterd. De aanpak hiervan vraagt of gezamenlijke inzet van 
provincie en gemeente. De gemeente Utrecht en de provincie Utrecht hebben daarom in oktober 2016 samen de 
Utrechtse Bodemenergie Agenda 2016-2018 vastgesteld. Deze had als doel om effectiever en efficiënter de 
potentie van bodemenergie te benutten, en daarmee de bijdrage van bodemenergie aan de energietransitie te 
vergroten.  
 
Belangrijkste resultaten van de uitgevoerde projecten onder de UBA 2016-2018: 

• Er is een gemeentelijke verordening bodemenergie vastgesteld, die de gemeente de mogelijkheid geeft 
te sturen op doelmatig gebruik van de ondergrond. 

• Er zijn bodemenergieplannen opgesteld voor enkele gebieden, waar grote vraag naar bodemenergie 
wordt verwacht. Deze vormen een kader voor vergunningverlening voor open WKO-systemen door de 
provincie en gesloten bodemenergiesystemen (bodemwarmtewisselaars) door de gemeente. Hiermee 
hebben we een belangrijk ordeningsinstrument. 

• In vergunningverlening, toezicht en handhaving, maar ook in overleg met ontwikkelaars is meer 
aandacht voor het energetisch goed functioneren van bodemenergiesystemen. Dit draagt bij aan een 
grotere energie- en CO2-besparing. 

 



 
  

De UBA heeft daarnaast betere samenwerking opgeleverd, de kennis en het netwerk van beide partijen vergroot 
en het onderwerp bodemenergie bij zowel provincie als gemeente beter op de (energie)agenda gezet. 
 
Essentie / samenvatting: 
Ondanks behaalde resultaten in de UBA 2016-2018 is ook in de komende jaren een intensieve samenwerking 
van provincie en gemeente op het thema bodemenergie wenselijk. Door de versnelling in de energietransitie, 
vooral het ‘van gas los’ gaan, en de grote ruimtelijke ontwikkelingen in de stad, verwachten we een toenemende 
vraag naar bodemenergie. Door als provincie en gemeente gezamenlijk op te trekken kunnen we hier beter op 
inspelen, wat bijdraagt aan de wederzijdse energie- en klimaatambities en initiatiefnemers faciliteert. Daarom 
hebben wij besloten een nieuwe samenwerkingsagenda op bodemenergie aan te gaan tot eind 2021. Door 
daarbij de looptijd tot eind 2021 te kiezen, nemen we ook het eerste jaar onder de Omgevingswet mee zodat we 
in die periode van veranderingen een stevige basis hebben. 
 
De UBA 2016-2018 richtte zich behalve op ondiepe bodemenergie, ook op aardwarmte. Aardwarmte heeft echter 
een geheel eigen traject en dynamiek, met andere rollen voor provincie en gemeente dan bij ondiepe 
bodemenergie. Daarom ligt in de UBA 2019-2021 de focus alleen op ondiepe bodemenergie. Er zal echter een 
nauwe afstemming zijn met ontwikkelingen op het gebied van aardwarmte, maar ook bijvoorbeeld energie uit 
oppervlaktewater. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Verduurzamen van de energievoorziening door vergroten van het aandeel bodemenergie met behoud van een 
goede grondwaterkwaliteit. 
 
Financiële consequenties 
De materiele kosten hebben vooral betrekking op onderzoek en worden gefinancierd uit beschikbare middelen 
van de provinciale grondwaterheffing en het structurele budget voor grondwaterbescherming en ondergrond. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
De resultaten van de agenda worden in 2021 met u gedeeld. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van deze brief en de bijgesloten Utrechtse Bodemenergie Agenda 2019-2021. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


