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INTRODUCTIE 
 

Staalkaart 

Deze module over bodemenergiesystemen is een onderdeel van de staalkaart 

Bodembeheer in het omgevingsplan en dient daarom in samenhang met module I1 

(introductie en leeswijzer), module I2 (begripsbepalingen) en module B1 (algemene 

toelichting op de varianten) en te worden gelezen. 

 

Kaders 

In paragraaf 4.111 van het Bal zijn algemene regels opgenomen over de activiteit 

aanleggen en gebruiken van een gesloten bodemenergiesysteem. Voor deze activiteit 

bevat het Bkl geen instructieregels. Het Invoeringsbesluit Omgevingswet bevat 

bruidsschatregels voor het aanleggen of gebruiken van een gesloten 

bodemenergiesysteem. Die activiteit is vergunningplichtig in een interferentiegebied 

of als de installatie een bodemzijdig vermogen heeft van 70 kW of meer. Daarnaast 

bevat de bruidsschat aanvraagvereisten en beoordelingsregels. 

 

Met maatwerkregels kan de gemeente binnen de daarvoor geldende kaders1 van de 

regels van het Bal afwijken of die regels aanvullen. Daarbij dient de gemeente zich 

wel af te vragen of dat nodig is. Zoals in module B1 (stap 1.3) is aangegeven zullen 

de direct werkende rijksregels over het algemeen afdoende zijn. Alleen als de 

algemene rijksregels van het Bal lokaal knellen of niet tot de gewenste uitkomsten 

leiden, zal het nodig kunnen zijn om met maatwerkregels in het omgevingsplan 

daarvan af te wijken. Voor het stellen van die maatwerkregels kan gebruik worden 

gemaakt van de voorbeeldregels. 

 

Casco 

De voorbeeldregels over deze activiteit zijn in de structuur van het Casco gezet. De 

gemeente kan uiteraard hiervan afwijken en zelf bepalen of deze structuur ook voor 

het eigen omgevingsplan wordt gebruikt en waar de regels worden geplaatst. 

 

  

 
1 Voor die kaders wordt verwezen naar het informatieblad over de mogelijkheden voor het 

stellen van maatwerkregels in een omgevingsplan en de randvoorwaarden daarvoor op de 

website van bodembeheer van de toekomst. 
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VOORBEELDREGELS 
 

 

Hoofdstuk 4 Aanwijzingen in de fysieke leefomgeving 
 

Afdeling 4.7 Infrastructuur en openbare ruimte 

 

Artikel 4.8 (aanwijzing en geometrische begrenzing interferentiegebieden 

bodemenergie) 

1. Er zijn ‘interferentiegebieden bodemenergie’ waar een omgevingsvergunning 

verplicht is voor het aanleggen of gebruiken van een gesloten bodemenergiesysteem, 

bedoeld in artikel 5.4.53, aanhef en onder a. 

2. Er zijn ‘locaties geen vergunningplicht bodemenergie’ waar een 

omgevingsvergunning niet verplicht is voor het aanleggen of gebruiken van een 

gesloten bodemenergiesysteem met een bodemzijdig vermogen van 70 kW of meer, 

bedoeld in artikel 5.4.53, aanhef en onder b. 

 

Hoofdstuk 5 Activiteiten 
 

§ 5.4.8 Gesloten bodemenergiesysteem 

 

Artikel 5.4.52 (toepassingsbereik) 

Deze paragraaf is van toepassing op het aanleggen en gebruiken van een gesloten 

bodemenergiesysteem. 

 

Artikel 5.4.53 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen) 

1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning een gesloten bodemenergiesysteem 

aan te leggen of te gebruiken: 

a. in een ‘interferentiegebied bodemenergie’ als bedoeld in artikel 4.8; of 

b. met een bodemzijdig vermogen van 70 kW of meer. 

2. Het eerste lid, aanhef en onder b, geldt niet voor het aanleggen of gebruiken van 

een gesloten bodemenergiesysteem op een ‘locatie geen vergunningplicht 

bodemenergie’ als bedoeld in artikel 4.8, tweede lid.  

 

Als de gemeente een vergunningplicht wil voor kleine gesloten systemen (< 70 kW) 

kan onderdeel b worden aangepast en wordt in plaats van ’70 kW’ een lagere waarde 

opgenomen.  

Als de gemeente geen vergunningplicht wil voor systemen van 70 kW of meer kan 

onderdeel b vervallen. 

Het opnemen van een lagere waarde of het laten vervallen van de waarde, moet 

worden gemotiveerd. Ook zal de gemeente moeten bezien of de aanpassing past 

binnen de provinciale instructieregels die hiervoor kunnen gelden. 

 

Artikel 5.4.54 (aanvraagvereisten) 

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning worden de volgende gegevens en 

bescheiden verstrekt: 

a. een plattegrondtekening en situatietekening met daarop de ligging van de lussen 

van het gesloten bodemenergiesysteem, het middelpunt van het systeem en de 

einddiepte waarop het systeem zal worden aangelegd; 
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b. de coördinaten van het middelpunt van het gesloten bodemenergiesysteem en de 

einddiepte van het systeem in meters onder het maaiveld; 

c. gegevens waaruit blijkt dat het gebruiken van het gesloten bodemenergiesysteem 

niet leidt tot negatieve interferentie met bodemenergiesystemen in de omgeving 

waarvoor een melding is gedaan of een omgevingsvergunning is verleend; 

d. een verklaring van degene die het gesloten bodemenergiesysteem installeert over 

het energierendement, uitgedrukt als de SPF, dat het systeem zal behalen; 

e. informatie over het bodemzijdig vermogen van het gesloten bodemenergiesysteem 

en de omvang van de behoefte aan warmte en koude waarin het systeem zal 

voorzien; 

f. de naam en het adres van degene die het gesloten bodemenergiesysteem zal 

ontwerpen, installeren en van degene die de boringen zal verrichten; 

g. de x, y en z coördinaten van de lussen van het gesloten bodemenergiesysteem; en 

h. als voor meer dan één bodemenergiesysteem een omgevingsvergunning wordt 

aangevraagd:  

1°. een opgave van de interferentie van de systemen; en 

2°. een beschrijving van de wijze waarop met negatieve interferentie tussen de 

systemen wordt omgegaan.  

 

Artikel 5.4.55 (beoordelingsregels) 

De omgevingsvergunning wordt alleen verleend als: 

a. het bodemenergiesysteem geen interferentie kan veroorzaken met een ander 

bodemenergiesysteem waardoor het doelmatig functioneren van een van de 

systemen kan worden geschaad; 

b. er geen sprake is van een ondoelmatig gebruik van bodemenergie; en 

c. het systeem niet dieper rijkt dan: 

1°. 150 m onder het maaiveld; 

2°. het eerste watervoerende pakket; of  

3°. de zone die is bestemd voor de warme bronnen van de open 

bodemenergiesystemen.  

 

Artikel 5.4.56 (gegevens en bescheiden: voor het begin van de activiteit) 

In aanvulling op artikel 4.1137 van het Besluit activiteiten leefomgeving, worden ten 

minste vier weken voor het aanleggen of gebruiken van een gesloten 

bodemenergiesysteem de volgende gegevens en bescheiden verstrekt: 

a. een aanduiding van de functie van het gebouw; en 

b. de bruto vloeroppervlakte van het gebouw in vierkante meters. 

 

Bij aanvullende gegevens en bescheiden zou kunnen worden gedacht aan de  

functie van het gebouw en de brute vloeroppervlakte (BVO). Check op doelmatigheid 

aanvraag (BENG nieuwbouw / kentallen bestaande bouw).  

Het ligt niet voor de hand om minder gegevens en bescheiden te verlangen omdat de 

informatie genoemd in artikel 4.1137 minimaal benodigd is voor het organiseren van 

het toezicht. 

 

Artikel 5.4.57 (registratieplicht) 

In aanvulling op artikel 4.1138, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, 

wordt ook van de volgende gegevens een registratie bijgehouden: 

a. (…); en 

b. (…) 
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In afwijking van artikel 4.1138, tweede lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving 

is dat artikel ook van toepassing op een gesloten bodemenergiesysteem met een 

bodemzijdig vermogen van minder dan 70 kW in een gebouw met een woonfunctie, 

als dat bodemenergiesysteem: 

a. tot negatieve interferentie leidt met een bodemenergiesysteem in de omgeving 

waarvoor een melding is gedaan of een omgevingsvergunning is verleend; of 

b. volgens het ontwerp de temperatuur van de circulatievloeistof in de leiding waarin 

de circulatievloeistof wordt teruggeleid naar de bodem hoger is dan 30 °C. 

 

1. In afwijking van artikel 4.1138 van het Besluit activiteiten leefomgeving kan het 

registreren van de volgende gegevens achterwege worden gelaten: 

a. (…); en 

b. (…). 

2. Het eerste lid geldt alleen voor bodemenergiesystemen: 

a. die ontworpen zijn voor gebouwen met een grote gebouwzijdige warmtevraag; of 

b. waarvan uit het ontwerp blijkt dat het bodemzijdig koudeoverschot meer is dan 

150%.  

 

Het beperken van het aantal gegevens dat moet worden geregistreerd zou kunnen bij 

systemen die aantoonbaar ontworpen zijn met een grote gebouwzijdige warmtevraag 

(bodemzijdig koudeoverschot).  

Warmtebalans is niet verplicht, structurele warmtelozing in de ondergrond is wel 

onwenselijk vanuit mogelijke effecten op bioactiviteit in de ondergrond. Bij een koude 

overschot is kunnen deze effecten niet optreden.  

Bij gebouwen anders dan een woonfunctie moet wel op rendement worden gestuurd, 

maar is het niet nodig om een registratie van de overige onderdelen van artikel 4.1138 

bij te houden. 

 

Artikel 5.4.58 (jaarlijks verstrekken van gegevens en bescheiden) 

In afwijking van artikel 4.1138a kunnen de gegevens, bedoeld in artikel 4.1138, 

eerste lid, iedere vijf jaar worden verstrekt. 

 

Artikel 5.4.59 (energie: voorkomen negatieve interferentie) 

In afwijking van artikel 4.1139 van het Besluit activiteiten leefomgeving is negatieve 

interferentie toegestaan als: 

a. uit het ontwerp blijkt dat de bodemenergiesystemen doelmatig functioneren; of 

b. de gebruikers van de bodemenergiesystemen afspraken hebben gemaakt over het 

compenseren van de negatieve interferentie op gebiedsniveau. 

 

Artikel 5.4.60 (water: lozingsroutes) 

1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt in afwijking van artikel 

4.1140 van het Besluit activiteiten leefomgeving het te lozen afvalwater afkomstig 

van het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem, geloosd op (invullen 

andere lozingsroute). 

2. Als een maatwerkvoorschrift is gesteld waarin een andere lozingsroute is 

toegestaan, wordt het te lozen afvalwater geloosd (invullen andere lozingsroute van 

het eerste lid) of via die andere route. 

 

Er zou bijvoorbeeld een verplichting kunnen worden opgenomen om op de bodem te 
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lozen om verdroging van de bodem tegen te gaan of om onnodige belasting van het 

vuilwaterriool te voorkomen.  

 

Artikel 5.4.61 (bodem: temperatuur circulatievloeistof) 

In afwijking van 4.1141 van het Besluit activiteiten leefomgeving is de temperatuur 

van de circulatievloeistof in de leiding waarin de circulatievloeistof wordt teruggeleid 

naar de bodem ten hoogste [35] °C. 

 

Toestaan hogere retourtemperaturen (pieken) bij een bodemzijdig netto 

koudeoverschot op jaarbasis (motivering: duurzamer in hete periodes - vergroot 

toepassingsmogelijkheden). Gezien klimaatverandering met extreme hitte in de zomer 

kunnen hogere retourtemperaturen worden toegestaan. Negatieve effecten treden 

hierdoor niet op omdat het om een enkele keer piekbelasting gaat.  

 

Artikel 5.4.61a (bodem: aard van de circulatievloeistof) 

Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem wordt (invullen) 

niet gebruikt als circulatievloeistof. 

 

Als er sprake is van (zeer) kwetsbare locaties zou de gemeente de afweging kunnen 

maken om bepaalde stoffen als circulatievloeistof te verbieden. Bij die afweging zal de 

gemeente in ieder geval wel het feit moeten betrekken dat de regels in het Bal over het 

algemeen voldoende waarborgen bevatten waarmee bodemverontreiniging wordt 

voorkomen. Voor het ontwerpen, aanleggen, onderhouden, repareren en buiten gebruik 

stellen geldt bijvoorbeeld de verplichting om te beschikking over een erkenning 

bodemkwaliteit. De gemeente zal moeten beargumenteren waarom die eis niet 

afdoende is om de bodemkwaliteit te beschermen. Daarnaast zal de gemeente oog 

moeten hebben voor de doelmatigheid van het bodemenergiesysteem en het 

ruimtegebruik. Glycol (bodembedreigende stof) heeft bijvoorbeeld een betere 

warmteopname capaciteit dan water en bevriest minder snel dan water. Het uitsluiten 

van een bodembedreigende stof als circulatievloeistof beperkt dus de doelmatigheid 

van het systeem. Ook kan het negatieve gevolgen hebben voor het ruimtegebruik: de 

systemen kunnen bij het gebruik van glycol dichter bij elkaar worden geplaatst omdat 

er meer kan worden afgekoeld zonder dat het ten koste gaat van het 

energierendement. 

 

Artikel 5.4.62 (energie: systeemeisen) 

In afwijking van artikel 4.1143, derde lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving is 

er in elke periode van tien jaar vanaf de dag waarop het gesloten 

bodemenergiesysteem in gebruik is genomen een moment waarop de totale 

hoeveelheid warmte in megawattuur die aan de bodem is toegevoegd niet groter dan 

de totale hoeveelheid koude in megawattuur die aan de bodem is toegevoegd. In 

afwijking van artikel 4.1143, vierde lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving is 

dat artikel ook van toepassing op een gesloten bodemenergiesysteem met een 

bodemzijdig vermogen van minder dan 70 kW in een gebouw met een woonfunctie, 

als dat bodemenergiesysteem: 

a. tot negatieve interferentie leidt met een bodemenergiesysteem in de omgeving 

waarvoor een melding is gedaan of een omgevingsvergunning is verleend; of 

b. volgens het ontwerp de temperatuur van de circulatievloeistof in de leiding waarin 

de circulatievloeistof wordt teruggeleid naar de bodem hoger is dan 30 °C. 

 

Het compenseren van een warmteoverschot in een periode van tien jaar is acceptabel.  
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Artikel 5.4.63 (energie: berekenen energierendement) 

1. In afwijking van artikel 4.1144 van het Besluit activiteiten leefomgeving wordt 

voor het berekenen van de SPF uitgegaan van de hoeveelheden warmte, koude, 

elektriciteit en gas per seizoen, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen het 

zomerseizoen en winterseizoen. 

1. In aanvulling op artikel 4.1144 van het Besluit activiteiten leefomgeving wordt de 

SPF ook berekend voor het zomerseizoen en winterseizoen. 

2. Het zomerseizoen loopt van 1 april tot en met 30 september en het winterseizoen 

loopt van 1 oktober tot en met 31 maart. 

 

 

Artikel 5.4.65 (gegevens en bescheiden voor het beëindigen van de 

activiteit)  

In aanvulling op artikel 4.1146 van het Besluit activiteiten leefomgeving worden ten 

minste vier weken voor het beëindigen van het aanleggen of gebruiken van een 

gesloten bodemenergiesysteem ook de volgende gegevens verstrekt aan het bevoegd 

gezag: 

a. (…); en 

b. (…) 

 

Artikel 5.4.66 (bodem: buiten gebruik stellen gesloten 

bodemenergiesysteem)  

In aanvulling op artikel 4.1147 van het Besluit activiteiten leefomgeving worden na 

het beëindigen van het gebruik van het bodemenergiesysteem ook de volgende 

maatregelen zo spoedig mogelijk getroffen: 

a. (…); en 

b. (…) 

 

 

§ 5.4.9 Open bodemenergiesysteem 

 
Artikel 5.4.67 (toepassingsbereik) 

Deze paragraaf is van toepassing op het aanleggen van een open 

bodemenergiesysteem. 

 

Artikel 5.4. 68 (soort bodemenergiesysteem) 

Met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties is een open 

bodemenergiesysteem: 

a. aangelegd als monobron systeem; 

b. (…)   

 
Artikel 5.4.69 (plaatsing warme en koude bron) 
Met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties: 
a. worden de koude filters boven geplaatst; 

b. worden de koude filters op een diepte van 100-120 m - mv en de warme filters op 
een diepte van 150 – 180 m – mv geplaatst. 
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BIJLAGEN BIJ HET OMGEVINGSPLAN 
 

 

BIJLAGE I BIJ ARTIKEL 1.1, TWEEDE LID, VAN DIT OMGEVINGSPLAN, 
BEGRIPSBEPALINGEN 
 

Voor de toepassing van dit omgevingsplan wordt verstaan onder: 

 

PM 

 

 

BIJLAGE II BIJ HOOFDSTUK 4 VAN DIT OMGEVINGSPLAN (VERWIJZING 

NAAR BESTANDEN VOOR WERKINGSGEBIEDEN)  
 

 

LEGENDA: 

Artikel 

Noemer 

Indicatief/exact 

GIO-id 

4.8, eerste lid Geometrische begrenzing ‘Interferentiegebieden bodemenergie’. 

Exact 

pm 

4.8, tweede lid Geometrische begrenzing ‘locaties geen vergunningplicht bodemenergie’. 

Exact 

pm 
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ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING 
 

 

Hoofdstuk 4 Aanwijzingen in de fysieke leefomgeving 
 

Afdeling 4.7 Infrastructuur en openbare ruimte 

 

Artikel 4.8 (aanwijzing en geometrische begrenzing interferentiegebieden 

bodemenergie) 

 

Eerste lid 

 

Er zijn locaties aangewezen als ‘interferentiegebied bodemenergie’ waar een 

omgevingsvergunning verplicht is voor het aanleggen of gebruiken van een gesloten 

bodemenergiesysteem met een bodemzijdig vermogen van minder dan 70 kW, 

bedoeld in artikel 5.4.53, aanhef en onder a. 

De locaties die het betreft zijn als geometrisch informatieobject opgenomen in bijlage 

II bij dit omgevingsplan. 

 

Tweede lid 

 

Er zijn ‘locaties geen vergunningplicht bodemenergie’ aangewezen waar een 

omgevingsvergunning niet verplicht is voor het aanleggen of gebruiken van een 

gesloten bodemenergiesysteem met een bodemzijdig vermogen van 70 kW of meer, 

bedoeld in artikel 5.4.53, aanhef en onder b. 

De locaties die het betreft zijn als geometrisch informatieobject opgenomen in bijlage 

II bij dit omgevingsplan. 

 

 

Hoofdstuk 5 Activiteiten 
 

§ 5.4.8 Gesloten bodemenergiesysteem 

 

Artikel 5.4.52 (toepassingsbereik) 

 

In dit artikel is het toepassingsbereik van deze paragraaf geregeld. Deze paragraaf is 

van toepassing op het aanleggen en gebruiken van een gesloten 

bodemenergiesysteem. 

 

Artikel 5.4.53 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen) 

 

In dit artikel zijn de vergunningplichtige gevallen aangewezen. Deze vergunningplicht 

betreft de voortzetting van de omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor 

gesloten bodemenergiesystemen. 

 

Artikel 5.4.54 (aanvraagvereisten) 

 

Dit artikel bepaalt welke gegevens en bescheiden bij een aanvraag om een 

omgevingsvergunning moeten worden verstrekt. Deze gegevens en bescheiden 
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komen overeen met de gegevens en bescheiden die aan het bevoegd gezag moeten 

worden verstrekt op grond van artikel 4.1137 van het Bal.  

In aanvulling daarop zijn in de onderdelen g en h aanvullende aanvraagvereisten 

opgenomen. De x, y en z coördinaten van de lussen zijn nodig om de interferentie te 

kunnen bepalen van alle lussen inclusief de lussen aan de rand van het perceel ten 

opzichte van het buurperceel. Deze coördinaten kunnen worden ingevoerd in het 

LGR.  

Als vergunning wordt aangevraagd voor meerdere bodemenergiesystemen moet 

tevens de onderlinge interferentie van die systemen worden opgegeven. Zo wordt 

inzichtelijk of de systemen onderling negatief interfereren. Ook moet dan worden 

beschreven hoe met de negatieve interferentie wordt omgegaan. Op deze manier kan 

worden aangetoond dat de bodemenergiesystemen doelmatig worden gebruikt. 

 

Artikel 16.55, vijfde lid, van de Omgevingswet bepaalt dat de gegevens en 

bescheiden niet behoeven te worden verstrekt voor zover het bevoegd gezag al over 

die gegevens of bescheiden beschikt. 

 

Artikel 5.4.55 (beoordelingsregels) 

 

Door een diepte beperking op te nemen voor gesloten systemen hoeft niet getoetst 

te worden of er interferentie is tussen open en gesloten systemen volgens de BUM. 

 

Artikel 5.4.56 (gegevens en bescheiden: voor het begin van de activiteit) 

 

Door een aanduiding van de functie van het gebouw en 

de bruto vloeroppervlakte (BVO) van het gebouw in vierkante meters op te vragen 

kan worden gecontroleerd of de aanvraag doelmatig is, n.l of de gevraagde 

hoeveelheid energie past bij de functie en grootte van het gebouw. 

 

Artikel 5.4.57 (registratieplicht) 

 

Registratie van de retourtemperatuur bij gebouwen met een systeem waarvan uit het 

ontwerp blijkt dat het bodemzijdig koudeoverschot meer is dan 150% kan 

achterwege worden gelaten. De retourtemperatuur wordt bijgehouden om te checken 

of er geen onacceptabel warmte overschot ontstaat in de bodem in het kader van 

effecten van de warmte op de bioactiviteit bij systemen die aantoonbaar ontworpen 

zijn met een grote gebouwzijdige warmtevraag (bodemzijdig koudeoverschot).  

Dit geldt ook voor gebouwen anders dan woonfunctie waarvan uit het ontwerp blijkt 

dat het bodemzijdig koudeoverschot meer is dan 150%. 

Het beperken van het aantal gegevens dat moet worden geregistreerd is mogelijk bij 

systemen die aantoonbaar ontworpen zijn met een grote gebouwzijdige warmtevraag 

(bodemzijdig koudeoverschot). Warmtebalans is niet verplicht, structurele 

warmtelozing in ondergrond is wel onwenselijk vanuit mogelijke effecten op 

bioactiviteit in de ondergrond. Bij een koude overschot is kunnen deze effecten niet 

optreden.  

Bij gebouwen anders dan een woonfunctie moet wel op rendement worden gestuurd, 

maar is het niet nodig om een registratie van de overige onderdelen van artikel 

4.1138 bij te houden. 
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Artikel 5.4.58 (jaarlijks verstrekken van gegevens en bescheiden) 

 

Binnen vijf jaar zullen de effecten van een warmte of koudeoverschot niet zichtbaar 

zijn. Uit de gegevens moet blijken dat de balans gemiddeld in vijf jaar gehaald wordt.  

 

 

Artikel 5.4.59 (energie: voorkomen negatieve interferentie) 

 

Als uit het ontwerp van het reeds aanwezige systeem blijkt dat door onderlinge 

negatieve temperatuur beïnvloeding door het nieuwe systeem op het bestaande 

systeem verdere toename of afname van de temperatuur van de circulatievloeistof 

van het bestaande systeem zodanig is dat het systeem doelmatig kan functioneren is 

negatieve interferentie toegestaan. Bij een clustermelding moet dit worden 

aangetoond. 

   

Negatieve interferentie is ook toegestaan in een gebiedsaanpak waarbij negatieve 

interferentie van systemen gebiedsmatig wordt gecompenseerd. Partijen moeten 

hiervoor onderling afspraken over maken in een bepaald gebied. 

Door negatieve interferentie toe te staan met als voorwaarde dat de systemen toch 

doelmatig functioneren kunnen er meer systemen dicht op elkaar worden aangelegd. 

 

 

Artikel 5.4.60 (water: lozingsroutes) 

 

Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt het te lozen afvalwater 

afkomstig van het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem, bij voorkeur 

geloosd op de bodem. Dit om verdroging van de bodem tegen te gaan en om 

onnodige belasting van het vuilwaterriool te voorkomen. 

 

 

Artikel 5.4.61 (bodem: temperatuur circulatievloeistof) 

 

De temperatuur van de circulatievloeistof die ten minste worden teruggeleid naar de 

bodem wordt niet gewijzigd. De bodem mag niet verder uitkoelen. De temperatuur 

die ten hoogste wordt teruggeleid is hoger dan in artikel 4.1141 van het Bal is 

aangegeven. Gezien klimaatverandering met extreme hitte in de zomer kunnen 

hogere retourtemperaturen worden toegestaan. Negatieve effecten treden hierdoor 

niet op omdat het om een enkele keer piekbelasting gaat. 

 

Artikel 5.4.62 (energie: systeemeisen) 

 

Het compenseren van een warmteoverschot binnen een langere periode dan vijf jaar 

is acceptabel. 

 

Artikel 5.4.63 (energie: berekenen energierendement) 

 

In afwijking van artikel 4.1144 Bal wordt in plaats van een absolute eis op jaarbasis 
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een seizoen-gerelateerde SPF berekend (zomer/winter).   

Of in afwijking van artikel 4.1144 wordt naast een absolute eis op jaarbasis ook een 

seizoen-gerelateerde SPF berekend. 

Als de bestemming van het gebouw verandert of het gebruik wordt geïntensiveerd, 

kan dit ook invloed hebben op het energierendement dat het bodemenergiesysteem 

behaalt. Het ontwerp op het systeem kan dan minder goed aansluiten op de functie 

die het systeem vervult. Hierom moet bij de SPF berekening ook worden aangegeven 

of de functie van het gebouw is gewijzigd. 

 

 

Artikel 5.4.65 (gegevens en bescheiden voor het beëindigen van de 

activiteit) 

 

PM 

 

Artikel 5.4.66 (bodem: buiten gebruik stellen gesloten 

bodemenergiesysteem) 

 

PM 

 

§ 5.4.9 Open bodemenergiesysteem 

 

Artikel 5.4.67 (toepassingsbereik) 

 

Deze paragraaf is van toepassing op het aanleggen van open 

bodemenergiesystemen. Met het oog op het evenwichtig toedelen van functies aan 

locaties kan een gemeente regels opstellen voor het aanleggen van open 

bodemenergiesystemen. Om de ondergrond zo doelmatig mogelijk te benutten voor 

bodemenergie heeft de gemeente regels opgesteld voor de plaatsing van open en 

gesloten bodemenergiesystemen.  

Ondergrondse toedeling van functies aan locaties is van belang om de totale 

beschikbare capaciteit van de ondergrond optimaal te kunnen benutten onder de 

randvoorwaarden dat dit duurzaam gebeurt en ook andere belangen niet worden 

geschaad. In veel gevallen gaat bodemenergie gepaard met grondwateronttrekking 

en -infiltratie en dit kan consequenties hebben voor ander (bestaand en toekomstig) 

gebruik van de ondergrond.  

De toenemende drukte in de ondergrond dwingt tot het zoeken naar mogelijkheden 

om de ruimte onder het maaiveld te benutten maar tegelijkertijd duurzaam en 

planmatig met deze ruimte om te gaan. 

 

Artikel 5.4. 68 (soort bodemenergiesysteem) 

 

Met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties is een open 

bodemenergiesysteem aangelegd als monobron systeem. Door een open 

bodemenergiesysteem aan te leggen als monobron systeem en de warme en koude 

bron boven en onder elkaar worden aangelegd wordt er minder ruimte in beslag 

genomen dan bij een doublet systeem. Hierdoor wordt de ondergrond optimaal benut 

en blijft er ruimte over voor andere ondergrondse functies.  
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Artikel 5.4.69 (plaatsing warme en koude bron) 

 

Door de koude filters boven te plaatsen en de warme en koude filters aan te leggen 

op een bepaalde diepte ontstaan er warme en koude lagen in diepte onder elkaar. 

Deze lagen zijn op de kaart aangegeven. Doordat er warme en koude lagen ontstaan 

waarbinnen de filters van de open systemen moeten worden geplaatst, zal er geen 

interferentie onderling optreden en kunnen systemen dichter op elkaar worden 

aangelegd. Op deze manier wordt de ondergrond optimaal benut.  

 

Deze regels passen binnen de specifieke bodem en grondwater capaciteiten van de 

gemeente en passen binnen de doelstellingen van de gemeente om meer duurzame 

energie op te wekken. 

 

 

BIJLAGE I BIJ ARTIKEL 1.1, TWEEDE LID, VAN DIT OMGEVINGSPLAN, 
BEGRIPSBEPALINGEN 

 

In bijlage I zijn de begripsomschrijvingen opgenomen van begrippen die worden 

gebruikt in dit omgevingsplan. 

 

 

BIJLAGE II BIJ HOOFDSTUK 4 VAN DIT OMGEVINGSPLAN (VERWIJZING 
NAAR BESTANDEN VOOR WERKINGSGEBIEDEN)  
 

Bijlage II bevat de bestandcodes die behoren bij de geometrische begrenzing van de 

in hoofdstuk 4 opgenomen locaties. Een locatie kan zowel een ‘punt op de kaart’ 

betreffen als een gebied of zone of een deel van de gemeente. Elke locatie kent een 

unieke bestandcode, die gekoppeld is aan een kaartbeeld voor die specifieke locatie. 

 

 

 


