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Samenvatting 

Inleiding 

In het kader van de CO2 doelstelling van Amsterdam om 40% CO2 te reduceren in 2025 t.o.v. van 1990 wordt 

de verdere opschaling van de techniek bodemenergiesysteem gezien als een techniek die in belangrijke mate 

kan bijdragen aan de pijler “transitie duurzame warmte en koude”. 

 

Op landelijk en gemeentelijk niveau werd gesignaleerd dat (open) bodemenergiesystemen in de exploitatiefase 

veelal onvoldoende functioneerden. Dit was voor de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied locatie 

Amsterdam (Omgevingsdienst NZKG)  - voorheen Dienst Milieu en Bouwtoezicht Amsterdam -  aanleiding om in 

samenwerking met een aantal partners het project “WKO, waar voor je geld!” te starten. 

 

In het kader van het project “WKO, waar voor je geld!” is bevestigd dat open bodemenergiesystemen veelal 

onvoldoende functioneren in de exploitatiefase. Ook is duidelijk dat de eindgebruikers - degenen die de 

investeringsbeslissing terug moeten verdienen in de exploitatiefase - veelal onvoldoende op de hoogte zijn van 

het energierendement van hun bodemenergie en niet weten welk rendement ze mogen verwachten. Sterker 

nog, de eindgebruikers worden vanwege tegenvallende resultaten in de exploitatiefase veelal geconfronteerd 

met extra investeringen vanwege uit te voeren onderzoeken en te realiseren maatregelen bovenop de 

(meer)investering voor de aanleg van een bodemenergiesysteem. 

 

Het ontbreekt samengevat aan uniformiteit en transparantie op het vlak van energierendement van 

bodemenergiesystemen ten behoeve van degene die de energierekening betaalt. Eindgebruikers die gebruik 

maken van een bodemenergiesysteem horen tot de koplopers op het vlak van duurzaamheid omdat zij zich 

bereid hebben getoond een meerinvestering te doen voor deze techniek ten opzichte van ketels en 

koelmachines. De investeringsbeslissing wordt genomen op basis van berekend energierendement en daarmee 

samenhangende kostenbesparing in de exploitatiefase. Door de formulering van een artikel energierendement 

in het Activiteitenbesluit Wet milieubeheer kan invulling aan deze leemte worden gegeven. 

 

Op basis van een seminar onder voorzitterschap van het Ministerie van I&M en de reacties naar aanleiding van 

de daarop volgende consultatieronde heeft Omgevingsdienst NZKG een concept artikel energierendement 

bodemenergiesysteem geformuleerd. Daarnaast worden andere aanbevelingen gedaan die relatie hebben met 

het artikel. 

 

Met het voorgestelde artikel wordt de eindgebruiker borging geboden dat het berekende energierendement van 

het gerealiseerde bodemenergiesysteem waargemaakt wordt in de exploitatiefase en wordt de eindgebruiker de 

mogelijkheid geboden hierop te sturen. 

 

Conclusies en aanbevelingen  

1 Juridisch kader is Wet milieubeheer 

Op grond van artikel 2.15 Activiteitenbesluit Wet milieubeheer worden eisen gesteld aan het doelmatig gebruik 

van energie - de hele keten opslag/voorraadbeheer-omzetting-levering-gebruik van warmte, koude en 

elektriciteit -  door de hele inrichting heen. Het bodemenergiesysteem maakt onlosmakelijk onderdeel uit van 

deze keten.  
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Regeling van het energierendement van het bodemenergiesysteem in de Waterwet zou als gevolg van de 

afstemmingsartikelen en deze nauwe samenhang het ongewenste gevolg kunnen hebben dat twijfel ontstaat 

over de vraag of op grond van de Wet milieubeheer nog wel voorschriften gesteld kunnen worden aan de 

klimaatinstallaties en het beperken van de warmte- en koudevraag  - inregeling, zonwering, ict en verlichting -.  

Dit effect wordt door Omgevingsdienst NZKG ongewenst geacht. 

 

De aanbeveling wordt daarom gedaan om de Wet milieubeheer te nemen als juridische basis waarin monitoring 

en beheer van een bodemenergiesysteem wordt geregeld. 

 

2 Tekstvoorstel artikel energierendement bodemenergiesysteem 

Vanuit overwegingen als transparantie, uniform, eindgebruiker centraal, recht doen aan de 

investeringsbeslissing en de reacties van de stakeholders doet Omgevingsdienst NZKG de aanbeveling om de 

artikelen 3.16 l en 6.11g van het Besluit te vervangen door het door Omgevingsdienst NZKG voorgestelde 

artikel in de Wijzigings AMvB Bodemenergie dan wel het artikel rechtstreeks op te nemen in het 

Activiteitenbesluit Wet milieubeheer. 

 

 

Bodemenergiesystemen waarvan de opslagcapaciteit van koude of warmte groter is dan 250 

MWh/jaar moeten voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 

1. Het bodemenergiesysteem wordt preferent ingezet, dat wil zeggen dat het systeem 

zodanig in bedrijf wordt gehouden dat deze optimaal energetisch benut wordt en voorziet 

in de primaire warmte- en koudevraag. Aanvullend op de levering door het 

bodemenergiesysteem mag een andere opwekinstallatie worden ingeschakeld. 

2. Conventionele installaties (compressiekoelmachine, gasgestookte ketel) mogen niet 

worden ingezet voor het laden van de bronnen.  

3. Bij het in bedrijf nemen van het bodemenergiesysteem wordt het theoretische 

energierendement vastgelegd zowel in de vorm van SPFk2 als SPFw2 per jaar van het 

bodemenergiesysteem. 

4. Jaarlijks wordt uiterlijk op 1 maart het werkelijk rendement van het bodemenergiesysteem 

bepaald van het voorgaande jaar en is beschikbaar als SPFk2 en SPFw2. 

5. Voor de bepaling van de SPFk2 en SPFw2 worden in ieder geval de volgende parameters 

gemeten en vastgelegd:  

a de geleverde warmte door het bodemenergiesysteem aan de 

inrichting uitgedrukt in MWh/jaar; 

b de geleverde koude door het bodemenergiesysteem aan de 

inrichting uitgedrukt in MWh/jaar; 

c het elektriciteitsgebruik van het bodemenergiesysteem uitgedrukt in kWh/jaar voor 

zowel de periode van levering van warmte als de periode van levering koude. 

6. Voor het vaststellen van de bijdrage van de aanvullende technieken worden in ieder geval 

de volgende parameters gemeten: 

a het energiegebruik (m3/jaar of GJ/jaar) van de overige warmte-opwekinstallaties 

voor zowel de periode van levering van warmte als de periode van levering van  

koude; 

b het elektriciteitsgebruik (kWh/ jaar) van de overige koude-opwekinstallaties voor 

zowel de periode van levering van warmte als de periode van levering van koude; 

7. De berekeningen en meetgegevens worden opgeslagen en worden op verzoek van het 
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bevoegd gezag ter beschikking gesteld. De meetgegevens worden ten minste 5 jaar 

bewaard. 

8. Bodemenergiesystemen die voor ... (datum in werkingtreding van dit artikel)  in bedrijf 

zijn genomen moeten uiterlijk .... (1 jaar na datum in werkingtreding van dit artikel) 

voldoen aan dit artikel. 

 

 

Gezien de huidige situatie dat veel bestaande bodemenergiesystemen onvoldoende energierendement 

opleveren, wordt de aanbeveling gedaan om ieder geval op een zo’n kort mogelijke termijn te regelen dat het 

artikel “energierendement bodemenergiesysteem” in werking treedt. 

 

3 Voorkomen van regeldruk 

Los van het feit dat inrichtingen met een open bodemenergiesysteem per definitie zowel onder de 

werkingssfeer van zowel de Wet milieubeheer als de Waterwet vallen, wil de Omgevingsdienst NZKG net als de 

rijksoverheid en de stakeholders ook onnodige regeldruk voorkomen - bijvoorbeeld geen data vragen die ook in 

het kader van de Waterwet al wordt gevraagd - en doet in dat licht de volgende aanbevelingen; 

 

Waterwet in basispakket Omgevingsdienst 

In het kader van de Waterwet worden data gevraagd door de provincie op het vlak van debiet en 

opslagcapaciteit. De informatie die beschikbaar komt in het kader van de Waterwet kan relevant zijn voor het 

maken van een diepere analyse van het energierendement. Door de Omgevingsdienst wordt de Wet 

milieubeheer uitgevoerd voor inrichtingen die bodemenergiesystemen hebben. De Wet milieubeheer is een taak 

die in het basispakket van de Omgevingsdienst is ondergebracht van zowel de gemeenten als de provincie. 

 

De Omgevingsdienst doet de aanbeveling om de uitvoering van de Waterwettaken van de provincies te 

benoemen tot basispakkettaak van de Omgevingsdienst en deze eveneens onder te brengen bij de 

Omgevingsdienst zodat er een optimale synergie ontstaat tussen de bij te houden registraties vanwege de Wet 

milieubeheer en Waterwet voor open bodemenergiesystemen. Vergunningverlening en handhaving in het kader 

van beide wetten kan vanuit de Omgevingsdienst integraal plaatsvinden vanuit één organisatie. 

 

Drempel 

Daarnaast wordt ter beperking van de lastendruk en in de geest van de Wet milieubeheer het artikel van 

toepassing verklaard op bodemenergiesystemen met een opslagcapaciteit voor koude of warmte groter dan 250 

MWh. 

 

4 Inzet rijksmiddelen zoals bijvoorbeeld belastingmaatregel Energie-Investerings-Aftrek 

Naast juridisch instrumentarium, kennisopbouw door de branche etc. heeft de rijksoverheid ook financiële 

instrumenten zoals bijvoorbeeld de Energie-Investerings-Aftrek (EIA) tot haar beschikking om te sturen op 

borging van het energierendement van technieken voor zowel bestaande, als te realiseren 

bodemenergiesystemen.  

 

Zo kunnen bijvoorbeeld de maatregelen die genomen moeten worden om te voldoen aan het voorgestelde 

artikel energierendement bodemenergiesysteem bij bodemenergiesystemen die in werking zijn op het moment 

dat het voorgestelde artikel in werking treedt, worden toegevoegd aan de Energielijst van de EIA.   
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De suggestie wordt gedaan om de inzet van rijksmiddelen te betrekken bij de mogelijkheden om te sturen op 

het energierendement van bodemenergiesystemen. 

 

5 Vasthouden huidige formulering 

Als het Ministerie van I&M besluit om aanbeveling 2 niet over te nemen en de huidige formulering in de 

artikelen 3.16l en 6.11 g te handhaven  - .... een bodemenergiesysteem moet in ieder geval een hoger 

rendement hebben dan conventionele vormen van energievoorziening..... -  doet de Omgevingsdienst NZKG de 

aanbevelingen om; 

a te heroverwegen of bodemenergiesystemen nog langer te beschouwen zijn als een belangrijke techniek in 

de pijler transitie duurzame warmte en koude; 

b de waardering van de techniek bodemenergiesysteem in de epc-systematiek van het Bouwbesluit, labels, 

informatievoorziening – bijvoorbeeld Informatiebladen en Agentschap NL - en keurmerken - bijvoorbeeld 

BREEAM - overeenkomstig de artikelen 3.16 l en 6.11g omlaag te brengen; 

c te accepteren dat in het kader van de Wet milieubeheer geen haalbaarheids-onderzoeken naar de realisatie 

van bodemenergiesysteem meer worden gevraagd omdat de terugverdientijd altijd hoger zal uitvallen dan 5 

jaar; 

d de referentie “conventioneel” helder te formuleren. 

 

6 Voorschrift inregeling gebouwinstallaties 

Vanuit het belang dat gebouwinstallaties optimaal worden ingeregeld vanwege het energiebesparingspotentieel, 

doet Omgevingsdienst NZKG de aanbeveling om ook voor de inregeling van de gebouwinstallaties een artikel op 

te nemen in het Activiteitenbesluit/ Wet milieubeheer. De wens tot optimale inregeling geldt zowel voor 

gebouwen met een bodemenergiesysteem als gebouwen zonder een bodemenergiesysteem.  

Omgevingsdienst NZKG zal hiervoor een voorstel doen volgens een overeenkomstige procedure als bij het 

artikel energierendement bodemenergiesysteem; een concept artikel formuleren, een seminar organiseren in 

samenwerking met relevante stakeholders, reacties verzamelen en een rapport op stellen dat wordt 

aangeboden aan het Ministerie van I&M.  

 

Met het formuleren van een dergelijk artikel wordt invulling gegeven aan de aangenomen motie van van 

Veldhoven om de Wet milieubeheer optimaal te benutten om CO2 –reductie tot stand te brengen. 

 

7 Verdere procedure 

Lokale klimaatagenda 

Dit rapport is door Omgevingsdienst NZKG is op ambtelijk niveau geagendeerd in het kader van de Lokale 

Klimaatagenda (samenwerkingsverband tussen gemeenten en Rijk om belemmeringen op het vlak van realisatie 

van CO2 reductie weg te nemen). 

 

Aangenomen moties van Van Veldhoven en Van der Werf 

Dit rapport kan door het Ministerie van I&M worden betrokken bij het geven van invulling aan de aangenomen 

moties van Veldhoven en van der Werf over energierendement bodemenergiesystemen en de wens tot 

intensivering van de inzet van de Wet milieubeheer om CO2  reductie te realiseren. 
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Branche 

De branche - energie-adviseurs en installateurs - zijn degenen die vorm moeten geven aan de gewenste 

monitoring en beheer van het bodemenergiesysteem in opdracht van de eindgebruiker. De suggestie wordt 

gedaan om in overleg met Bodemenergienl te komen tot ontwikkeling van Informatiebladen zodat er een 

eenduidige en transparante werkwijze tot stand komt op het vlak van monitoring en beheer van een 

bodemenergiesysteem die aansluit bij het voorgestelde artikel. 

 

Meedenken 

Uiteraard is de Omgevingsdienst NZKG bereid verder mee te denken in de formulering van het artikel en de 

bijbehorende Nota van toelichting.
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1  Inleiding 

Amsterdam heeft de CO2reductie doelstelling om in 2025 40% CO2 te reduceren ten opzichte van 1990. Een 

belangrijke pijler onder deze doelstelling is de transitie van fossiele warmte- en koudetechnieken als ketels en 

compressiekoeling naar duurzame warmte en koudetechnieken zoals warmte en koude-opslag (wko) in de 

bodem.  

 

 
 

CO2 doelstelling 2025 Amsterdam 

 

Partijen (eindgebruikers) die gebruik maken van wko, behoren tot de koplopers op het vlak van duurzaamheid 

omdat zij bereid zijn een meerinvestering te doen voor deze techniek ten opzichte van ketels en koelmachines. 

Deze investeringsbeslissing wordt genomen op basis van berekend energierendement en daarmee 

samenhangende kostenbesparing in de exploitatiefase. 

 

Op basis van geluiden van bedrijven in Amsterdam - weigering vanwege tegenvallende resultaten gedurende de 

exploitatiefase om nog wko bij andere projecten te realiseren - onvoldoende functioneren van gemeentelijke 

wko’s en het rapport uit 2007 van AgentschapNL over het energierendement van open wko’s - kwam de Dienst 

Milieu en Bouwtoezicht Amsterdam (DMB) tot de conclusie dat de eindgebruikers veelal onvoldoende waar voor 

hun geld krijgen omdat de wko’s niet leiden tot de berekende energiebesparing/ CO2 reductie en daaraan 

gekoppelde besparing in de portemonnee.  

 

Sterker nog, de eindgebruikers worden vanwege tegenvallende resultaten in de exploitatiefase veelal 

geconfronteerd met extra investeringen vanwege uit te voeren onderzoeken en te realiseren maatregelen 

bovenop de (meer)investering voor de aanleg van de wko.  

 

Tot slot kan het onvoldoende functioneren van de wko leiden tot onnodig beslag op de ondergrond. 

 

Geconcludeerd wordt dat het veelal onvoldoende functioneren van wko’s in de exploitatiefase geen recht doet 

aan de investeringsbeslissing van de eindgebruikers en daarmee een bedreiging vormt voor de gewenste 
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verdere uitrol van de techniek warmte- en koudeopslag i.h.k.v. het CO2 -reductiebeleid.  Hiermee was het SKB-

project ‘WKO waar voor je geld!’ geboren in 2011 (www.skbodem.nl/project/25).   

 

Onder projectleiderschap van DMB is het project gestart in opdracht van Amsterdam (centrale stad en 

stadsdelen) in samenwerking met de partners Milieudienst IJmond, gemeente Haarlem, Milieudienst West-

Holland, gemeente Haarlemmermeer, gemeente Den Haag, DCMR, DRO Amsterdam/ Programmabureau 

Klimaat en Energie, provincies Noord- en Zuid-Holland, Ministerie van I&M, Infomil, AgentschapNL, Stichting 

SIKB, DWA, Cofely/ New Solutions, IF Technology en Digitale checklisten. 

 

Per 9 januari 2013 is de Dienst Milieu en Bouwtoezicht Amsterdam en daarmee de uitvoering van ondermeer de 

Wet milieubeheertaken i.c. het project ‘WKO, waar voor je geld!’ overgegaan naar de Omgevingsdienst 

Noordzeekanaalgebied (hierna te noemen Omgevingsdienst NZKG). 

 

Een belangrijke ervaring die tijdens het project is opgedaan, is het feit dat de partij die de genomen 

investeringsbeslissing in de exploitatiefase terug moet verdienen - de eindgebruiker – buiten spel lijkt te staan. 

Tijdens controles op grond van de Wet milieubeheer bleek dat de eindgebruikers niet weten wat het 

energierendement is van hun installatie en waar ze op mogen rekenen. 

 

Een andere conclusie uit het project ‘WKO waar voor je geld!’ is dat de wko’s vaak niet in balans zijn en sprake 

is van een lage delta T. Nagenoeg alle gecontroleerde eindgebruikers in Amsterdam zijn aangeschreven om 

onderzoek uit te voeren naar het energierendement van de wko en hiervoor een actieplan op te stellen. Bij de 

realisatie van nieuwe wko’s wordt direct over energierendement van de wko gecommuniceerd door de 

Omgevingsdienst NZKG door het opleggen van een voorschrift ingevolge de Wet milieubeheer over monitoring 

en beheer van de wko. 

 

Om landelijk te borgen dat de eindgebruiker op transparante en uniforme wijze inzicht krijgt in het 

energierendement en er recht wordt gedaan aan de investeringsbeslissing, doet de Omgevingsdienst NZKG in 

dit rapport een voorstel aan het Ministerie van I&M om een voorschrift ‘energierendement wko’ op te nemen in 

het Activiteitenbesluit Wet milieubeheer.  

 

Leeswijzer 

In het kader van de Wijzigings AMvB Bodemenergie wordt verder gesproken over bodemenergiesysteem in 

plaats van wko. Vanaf hoofdstuk 2 wordt deze terminologie gehanteerd.  

 

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de werkingssfeer van de Wet milieubeheer en Waterwet en wordt het 

huidige tekstvoorstel in de Wijzigings AMvB Bodemenergie besproken. In hoofdstuk 3 worden de resultaten van 

het seminar en het overleg met stakeholders besproken. In hoofdstuk 4 wordt uitgewerkt op welke wijze de 

reikwijdte van het artikel is bepaald en een voorstel gedaan ten aanzien van het in het Activiteitenbesluit Wet 

milieubeheer op te nemen artikel ‘energierendement bodemenergiesysteem’. Het rapport wordt afgesloten met 

hoofdstuk 5 waarin aanbevelingen worden gedaan. 
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2  Wet- en regelgeving 

Dit hoofdstuk gaat over de reikwijdte van de Wet milieubeheer en Waterwet, de reacties van juridische aard die 

zijn ontvangen tijdens de consultatieronde van de stakeholders en de huidige concepttekst in de Wijzigings 

AMvB Bodemenergie (artikelen energierendement bodemenergiesystemen). 
 

2.1  Werkingssfeer Wet milieubeheer 

Op alle activiteiten - bijvoorbeeld een centraal ketelhuis bij een woningcomplex - en bedrijven die zijn 

aangewezen in het Besluit Omgevingsrecht (Bor), is het Activiteitenbesluit van de Wet milieubeheer van 

toepassing. Alleen in uitzonderingsgevallen is sprake van vergunningplicht ingevolge de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht (Wabo) (Omgevingsvergunning voor de activiteit milieu). Bijvoorbeeld activiteiten 

met een verbruik van ten minste een gezamenlijk motorisch vermogen 1,5 kW vallen onder de werkingssfeer 

van de Wet milieubeheer/Wabo. 

 

In praktijk leidt bovenstaande ertoe dat vrijwel elk bodemenergiesysteem – met uitzondering van een gesloten 

bodemenergiesysteem bij een individuele woning of beperkt aantal woningen - moet voldoen aan artikelen van 

het Activiteitenbesluit milieubeheer of de Omgevingsvergunning voor de activiteit milieu. Een inrichting met een 

open bodemenergiesysteem valt altijd onder de werkingsfeer van de Wet milieubeheer. 

 

Voor de bodemenergiesystemen waar het Activiteitenbesluit niet op van toepassing is, wordt in de concept 

Wijzigings AMvB voorgesteld om regels op te nemen in het Besluit lozingen buiten inrichtingen, dat net als het 

Activiteitenbesluit milieubeheer mede op de Wet milieubeheer is gebaseerd. 

Het Activiteitenbesluit milieubeheer is gebaseerd op de Wet milieubeheer. De Wet milieubeheer heeft als 

grondslag dat nadelige gevolgen van bedrijfsmatige activiteiten voor het milieu worden voorkomen of beperkt. 

Dit betekent o.a. dat er doelmatig gebruik gemaakt moet worden van energie. Indien sprake is van ten minste 

een jaarlijks elektriciteitsverbruik van 50.000 kWh of jaarlijks gasverbruik van 25.000 m3, bestaat de wettelijke 

plicht om energiebesparende maatregelen te realiseren. Uitgangspunt bij het doorvoeren van deze maatregelen 

is dat de best beschikbare technieken moeten worden toegepast met een terugverdientijd van maximaal 5 jaar. 

Voor de techniek bodemenergiesysteem betekent dit dat de realisatie van een dergelijk systeem in sommige 

gevallen geëist kan worden.  

Op grond van artikel 2.15 Activiteitenbesluit Wet milieubeheer worden eisen gesteld aan het doelmatig gebruik 

van energie, dus op de hele keten opslag/voorraadbeheer-omzetting-levering-gebruik van warmte, koude en 

elektriciteit door de hele inrichting heen. Het bodemenergiesysteem maakt onlosmakelijk onderdeel uit van 

deze keten. Dit is grondslag waarop het project ‘WKO waar voor je geld!’ op is gebaseerd.  

 

Daarnaast moeten bedrijven zorg dragen voor een goede staat van onderhoud van de inrichting. Deze 

verplichting heeft uiteraard ook betrekking op het functioneren van een bodemenergiesysteem. 
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  Weergave bodemenergiesysteem 

 

De Wet milieubeheer stelt de eindgebruiker, degene die betaalt voor de energielasten, voor ondermeer de 

warmte - en koudevoorziening, centraal.  

 

Motie D’66 Tweede Kamerlid Van Veldhoven 

Door Van Veldhoven is op 22 november 2012 een motie ingediend waarin de regering wordt verzocht om 

handhaving van de Wet milieubeheer een belangrijke bijdrage te laten leveren aan de gewenste reductie van 

de CO2 –uitstoot door het bedrijfsleven door het actualiseren van eisen uit de Wet milieubeheer en te voorzien 

van concrete maatregelen (bijlage 1 Kamervragen). Deze motie is aangenomen. 

 

Het opnemen van een artikel energierendement bodemenergiesysteem in het Activiteitenbesluit Wet 

milieubeheer is een voorbeeld van een dergelijke eis. 

 

2.2  Werkingssfeer Waterwet 

Voor de aanleg van een open bodemenergiesysteem is een vergunning nodig of moet een melding worden 

gedaan op grond van de Waterwet. In de concept Wijzigings AMvB wordt voorgesteld om algemene regels 

(instructievoorschriften) voor bodemenergiesystemen op te nemen in het Waterbesluit, waaronder regels over 

het energierendement van bodemenergiesystemen. 

 

De Waterwet regelt de bescherming van watersystemen, waaronder het grondwater. Deze bescherming omvat 

ook de maatschappelijke functie die het watersysteem vervult; in dit geval het potentieel van het grondwater 

om energie op te slaan. 

 

De Waterwet beperkt zich tot het functioneren van het onderdeel opslag in de vorm van de bron van het 

bodemenergiesysteem - debieten en capaciteit - en gaat niet over het totale bodemenergiesysteem - boa/ bron, 

omzetting en afgifte inclusief regelapparatuur als onderdeel van de totale energieketen (zie paragraaf 2.3). 



 

 

 

 

 

Pagina 15 van 32 

 

   

                        Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied  

 Energierendement bodemenergiesysteem, Wet milieubeheer, artikel “WKO, waar voor je geld!” 

 

 

2.3  Grondslag rendementsartikel: Wet milieubeheer of Waterwet? 

Open bodemenergiesystemen zijn, gezien de aard en omvang van de installaties, altijd onderdeel van een 

inrichting in de zin van de Wet milieubeheer. Inrichtingen met een open bodemenergiesysteem krijgen per 

definitie in alle gevallen te maken met beide regelingen: vergunningplicht of meldingsplicht op grond van de 

Waterwet en regels van het Activiteitenbesluit/ Wet milieubeheer (of in uitzonderlijke gevallen een 

Omgevingsvergunning voor de activiteit milieu).  

 

De Wet milieubeheer heeft betrekking op het doelmatig gebruik van energie in het hele bedrijf, dus op de hele 

keten opslag/voorraadbeheer-levering/omzetting/afgifte-gebruik van warmte, koude en elektriciteit door de 

hele inrichting heen. De Waterwet heeft samengevat betrekking op het onderdeel bron van het  

bodemenergiesysteem. 

 

Gezien de werkingssfeer van beide wetten, de opvatting van de Omgevingsdienst NZKG het kader van de Wet 

milieubeheer, - uitgewerkt in het Activiteitenbesluit milieubeheer - het aangewezen kader om het 

energierendement van bodemenergiesystemen te reguleren. 

 

Regeling in het Activiteitenbesluit heeft bovendien het voordeel dat de uniforme artikelen direct gelden en niet 

via opname in de Watervergunning voor een open bodemenergiesysteem.  

 

Er bestaan afstemmingsartikelen tussen de Wet milieubeheer/Wabo en de Waterwet. De Wet milieubeheer 

treedt terug voor zover de Waterwet een bepaald onderwerp regelt (artikel 22.1 lid 2 Wm en voor 

Omgevingsvergunningplichtige inrichtingen artikel 8.3 lid 2 Wabo). Het bodemenergiesysteem hangt nauw 

samen met de overige klimaatinstallaties en het gebruik van warmte en koude. Regeling van het 

energierendement van het bodemenergiesysteem in de Waterwet zou als gevolg van de afstemmingsartikelen 

en deze nauwe samenhang het ongewenste gevolg kunnen hebben dat twijfel ontstaat over de vraag of op 

grond van de Wet milieubeheer nog wel voorschriften gesteld kunnen worden aan de klimaatinstallaties en het 

beperken van de warmte- en koudevraag (inregeling, zonwering, ict en verlichting) 

 

2.4  Wijzigings AMvB Bodemenergie 

Motie CDA Tweede kamerlid Van der Werf en D’66 Tweede kamerlid Van Veldhoven 

Door de kamerleden Van der Werf en Van Veldhoven is op 13 oktober 2011 een motie ingediend (zie bijlage 1 

Kamervragen). Zij verzoeken de regering om in overleg met provincies en gemeenten in te zetten op het in de 

Waterwetvergunning of de Omgevingsvergunning opnemen van minimale rendementseisen gericht op het 

optimaal benutten van het Nederlands potentieel aan bodemenergiesystemen. Deze motie is aangenomen. 

 

Door het rapport van de Omgevingsdienst NZKG in behandeling te nemen wordt invulling gegeven aan de 

suggestie om het overleg met provincies en gemeenten vorm te geven. Wat verder in de motie te lezen valt, is 

dat de keuze tussen de sporen Wet milieubeheer en Waterwet open worden gelaten. 

 

De motie van van Veldhoven en van der Werf heeft geleid tot de huidige voorstellen in het concept 

Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen (artikelen 3.16l en 6.11g). 
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Concept artikelen 

In het Concept Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen die door de Raad van State is behandeld zijn voor 

zowel open als gesloten bodemenergiesystemen artikelen over energierendement geformuleerd. Er is nog geen 

nota van toelichting op deze artikelen beschikbaar. 

 

Artikel 3.16l 

 

 1. Een gesloten bodemenergiesysteem maakt doelmatig gebruik van bodemenergie en heeft 

in elk geval een energierendement dat hoger is dan het energierendement van conventionele 

vormen van energievoorziening die in een vergelijkbare behoefte aan warmte of koude 

voorzien. 

 2. Het ontwerp van een bodemenergiesysteem is afgestemd op aard en omvang van de 

behoefte aan warmte of koude waarin het systeem voorziet. 

 3. Een gesloten bodemenergiesysteem voldoet ten behoeve van het een doelmatig gebruik 

van bodemenergie tevens aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen. 

 

Artikel 6.11g 

 

 1. Het bevoegd gezag verbindt aan een vergunning zodanige voorschriften dat een open 

bodemenergiesysteem doelmatig gebruik maakt van bodemenergie en in elk geval een 

energierendement heeft dat hoger is dan het energierendement van conventionele vormen 

van energievoorziening die in een vergelijkbare behoefte aan warmte of koude voorzien. 

 2. Bij de toepassing van het eerste lid wordt rekening gehouden met de aard en omvang van 

de behoefte aan warmte of koude waarin het systeem voorziet. 

 

 

Ten aanzien van de huidige voorgestelde formulering heeft de Omgevingsdienst NZKG de volgende vier 

opmerkingen; 

 

1 Juridisch kader energierendement open bodemenergiesysteem 

De Omgevingsdienst NZKG is van mening dat het artikel energierendement bodemenergiesysteem niet 

thuishoort in het Waterbesluit (gebaseerd op de Waterwet), maar in het Activiteitenbesluit gebaseerd op de 

Wet milieubeheer (zie paragrafen 2.1 tot en met 2.3). 

 

2 Transparantie en uniformiteit 

Omdat er geen parameters zijn benoemd in de voorschriften met betrekking tot energierendement van zowel 

open als gesloten bodemenergiesystemen wordt niet voorzien in de door Amsterdam beoogde uniformiteit en 

transparantie voor de eindgebruiker ten aanzien van monitoring en beheer van energierendement van 

bodemenergiesystemen. 

 

Bijkomend argument om een dergelijk artikel op te nemen in het Activiteitenbesluit Wet milieubeheer is het 

voorkomen van willekeur door de Omgevingsdiensten die namens gemeenten de Wet milieubeheer uitvoeren. 

De ene Omgevingsdienst zal het voorschrift net anders formuleren als een andere Omgevingsdienst waardoor 

er geen sprake is van een eenduidige borging van de relevante parameters en willekeur blijft bestaan in de 

wijze van borging van de wijze van monitoring en beheer. Door eenduidigheid in de formulering met het stellen 

van een artikel in het Activiteitenbesluit, kan de energierendement van verschillende bodemenergiesystemen 

met elkaar vergeleken worden. 
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Vergelijkbare artikelen zijn reeds opgenomen in het Activiteitenbesluit - artikelen 3.10l en 3.10 m - over het 

energierendement van warmtekrachtkoppelingsinstallaties (wkk’s). 

 

3 Beter dan conventionele warmte- en koudevoorziening 
Een bodemenergiesysteem is volgens Infomil een energiebesparende techniek die wordt toegepast om een 

energierendement te halen van gemiddeld circa 40 - 80 % (Energiebesparing en Winst). De eindgebruiker 

neemt de investeringsbeslissing op basis van een berekend rendement. Vanuit de milieuregelgeving zou er op 

toe moeten worden gezien dat de staat van onderhoud van de inrichting voldoende is en dat zo zuinig mogelijk 

wordt omgegaan met energie als redelijkerwijs van de bedrijven gevraagd kan worden (zie bijvoorbeeld artikel 

2.1 van het Activiteitenbesluit). De huidige voorgestelde formulering in zowel het artikel voor gesloten als open 

bodemenergiesysteem dat een bodemenergiesysteem beter moet zijn dan een conventionele 

energievoorziening doen geen recht aan het feit dat met de realisatie van een bodemenergiesysteem wordt 

beoogd een omvangrijke besparing van energie te behalen – 40/80% - en aan de algemene uitgangspunten 

van de Wet milieubeheer. 

 

4 Term “conventioneel” is te onbepaald 

Omdat de Nota van Toelichting ontbreekt is het op dit moment voor de Omgevingsdienst NZKG onbekend hoe 

het Ministerie van I&M de term conventioneel invult. 

 

De Omgevingsdienst NZKG gaat er vanuit dat de invulling van de term conventioneel in geval van nieuwbouw 

de epc-norm van het vigerende Bouwbesluit betreft. In nieuwbouwsituaties valt te verwachten dat 

marktpartijen om te voldoen aan de steeds strengere epc ook zullen inzetten op de realisatie van de techniek 

bodemenergiesysteem of daaraan gelijkwaardige technieken. Met andere woorden, de referentie conventioneel 

zal in geval van nieuwbouw de realisatie van een bodemenergiesysteem of daaraan gelijkwaardige technieken 

betreffen. Mocht onder conventioneel verstaan worden het gebruik van een hr-ketel en een koelmachine, dan 

zullen in het kader van de strengere EPC aanvullende (bouwkundige) maatregelen genomen moeten worden in 

het gebouw. De marktpartij zal verschillende maatregelpakketten met elkaar beschouwen waarvan de techniek 

bodemenergie of daaraan gelijkwaardige technieken onderdeel kunnen zijn. 

 

De Omgevingsdienst NZKG heeft geen beeld bij de te geven invulling van de term conventioneel bij bestaande 

gebouwen die een bodemenergiesysteem realiseren (is dit het destijds vigerende Bouwbesluit, de Wet 

milieubeheer?). 

 

In paragraaf 4.1. wordt verder ingegaan op de reikwijdte van het artikel op basis van de reacties van de 

stakeholders tijdens de consultatieronde. 
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3  Overleg met stakeholders 

 

3.1  Seminar “Toekomst wko, waarborgen energie-efficiëncy” 

In het kader van de Dutch Green Building Week – DGBW - hebben Unica en DMB onder voorzitterschap van het 

Ministerie van I&M op 21 september 2012 gezamenlijk het seminar “Toekomst WKO, waarborgen energie-

efficiëncy” georganiseerd. In totaal waren circa 70 personen aanwezig; de landelijke, provinciale en 

gemeentelijke overheid, adviseurs, installateurs, exploitanten en eindgebruikers. In bijlage 2 Verslag Seminar 

“Toekomst wko, waarborgen energie-efficiëncy” is het verslag van deze bijeenkomst gevoegd. 

 

 

Seminar “Toekomst wko, waarborgen energie-efficiëncy” (foto Unica) 

 

Tijdens het seminar zijn 2 stellingen voorgelegd aan het publiek waarop men mocht stemmen. 
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1. Het gaat goed met de huidige voorschriften     0 0 0 0 0 0% 

2. Het Rijk formuleert een voorschrift in de Wet Milieubeheer 4 3 0 2 9 23% 

3. Meer opleiding en normen voor installateurs en beheerders 0 0 0 0 0 0% 

4. De markt doe aan zelfregulering via bv. certificering   0 0 0 0 0 0% 

5. Integrale aanpak: ontwerp, realisatie en exploitatie door 1 partij 9 6 7 4 26 67% 

6. Anders,nl techniek sterk vereenvoudigen   0 0 0 1 1 3% 

    beter uitleggen aan eindgebruiker   1 0 0 1 2 5% 

    bonus/malus systeem     1 0 0 0 1 3% 

           39  

Tabel Resultaten stemming stelling 1: hoe nu te komen tot energie-efficiente WKO's? 
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De conclusie die tijdens het seminar getrokken is, is dat er groot draagvlak is voor integrale aanpak; ontwerp, 

realisatie en exploitatie door 1 partij - oplossing 5 - maar dat dit niet realistisch/ organiseerbaar is omdat de 

ontwikkelaar en/of eindgebruiker bepalen hoe de aanpak plaatsvindt. De 2e voorkeur is het voorstel van 

Omgevingsdienst NZKG om een artikel op te nemen over het energierendement van bodemenergiesystemen in 

het Activiteitenbesluit van de Wet milieubeheer.  

 

Opvallend is verder dat meer opleiding en normen voor installateurs en beheerders, resp. zelfregulering via 

bijvoorbeeld certificering niet als oplossingsrichtingen worden beschouwd, maar als aanvulling worden gezien 

op het stellen van een voorschrift. 
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1. Bodembalans           0 1 3 2 6 14% 

2. APF             5 7 9 4 25 58% 

3. COP warmtepomp         1 0 0 1 2 5% 

4. CO2 reductie           3 4 0 2 9 21% 

5. Anders, nl GJ/m3 gebouw + comfort     0 0 1 0 1 2% 

Tabel Resultaten stemming stelling 2: welke KPI's zijn het belangrijkste voor energie-efficiente WKO? 

 

De conclusie is dat de voorkeur van de aanwezigen uitgaat naar een indicator die inzicht geeft in de verhouding 

tussen de geleverde energie versus de gebruikte energie (zie verder paragraaf 4.1 ). 

 

Op zichzelf toe te juichen maatregelen van de branche (installateurs en energie-adviseurs) zoals opleiding, 

certificering, werkprotocollen (ISSO) en erkenningsregeling voorzien niet in deze leemte “het centraal stellen 

van eindgebruiker” en worden door de aanwezigen tijdens het seminar niet als de oplossing voor het borgen 

van het energierendement beschouwd. Ze dragen uiteraard in positieve zin bij aan de borging van de kwaliteit 

van bodemenergiesystemen en de kwaliteit van de branche die verantwoordelijk is voor het ontwerp, realisatie 

en exploitatie van bodemenergiesystemen. 

 

Zonder regulering middels het artikel vormen bovenstaande instrumenten van de branche echter geen prikkel 

voor de branche om de eindgebruikers inzicht te bieden in de mate van het energierendement van hun 

bodemenergiesysteem.  

 

Deze stellingname sluit aan bij de moties uit hoofdstuk 2.  

 

Het Ministerie van I&M heeft tijdens het seminar Omgevingsdienst NZKG uitgenodigd om te komen met een 

tekstvoorstel voor het op te nemen artikel energierendement (open) bodemenergiesysteem in het 

Activiteitenbesluit/ Wet milieubeheer, eventueel via het Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen, na een 

consultatieronde. 
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Hier is Omgevingsdienst NZKG op ingegaan door achtereenvolgens een ontwerp artikel op internet te plaatsen 

met de oproep om te reageren - zie bijlage 3 “oude” voorschrift energie-efficiëncy wko -  en het opstellen van 

dit rapport.  

 

3.2  Stakeholders 

De volgende partijen hebben in de consultatieronde gereageerd; 

1 Ministerie van I&M; 

2 AgentschapNL; 

3 Unica; 

4 Energie Totaal Projecten (ETP); 

5 Halmos; 

6 DCMR Milieudienst Rijnmond; 

7 Passiefhuis-Nederland BV; 

8 Zonenergie.nu; 

9 Royal Haskoning DHV; 

10 Provincie Gelderland; 

11 Bodemenergienl. 

 

De reactie van Bodemenergienl is in bijlage 4 integraal opgenomen. De overige reacties worden anoniem 

gehouden omdat sommige reacties op persoonlijke titel gegeven zijn. 

 

3.3  Vraag en antwoord reacties 

In deze pararaaf wordt op hoofdlijnen ingegaan op de gestelde vragen en antwoorden tijdens de 

consultatieronde en het seminar. Daar waar de antwoorden op gestelde vragen in andere hoofdstukken of 

paragrafen te vinden zijn, wordt hier naar verwezen. 

 

Juridische kader 

Vraag 

Vragen worden opgeworpen of de Waterwet dan wel Wet milieubeheer/ Activiteitenbesluit het goede kader zijn 

om een voorschrift energierendement bodemenergiesystemen te stellen. 

 

Antwoord 

De zienswijze van Omgevingsdienst NZKG is dat het Activiteitenbesluit Wet milieubeheer het juiste kader is. 

Voor de onderbouwing  van deze zienswijze wordt verwezen naar hoofdstuk 2. 

 

Reikwijdte 

Vraag 

Er zijn vragen gesteld die betrekking hebben op reikwijdte van het artikel. 

 

Antwoord 

Voor de beantwoording over vragen als grootte bodemenergiesystemen, overgangsrecht, open/ gesloten, SPF 

etc. wordt verwezen naar paragraaf 4.1. 
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Gebouwoptimalisatie 

Vraag 

Vragen zijn gesteld waarom er een rendementseis wordt geformuleerd voor bodemenergiesystemen terwijl 

onderzoeken uitwijzen dat conventionele installaties ook verre van optimaal draaien. 

 

Antwoord 

Volkomen gelijk, Omgevingsdienst NZKG deelt de opvatting dat er ook een voorschrift moet komen ten aanzien 

van de inregeling van gebouwinstallaties voor zowel gebouwen met een bodemenergiesysteem als zonder een 

bodemenergiesysteem. In het kader van de Wet milieubeheer/ Activiteitenbesluit artikel 2.15 wordt door 

Omgevingsdienst NZKG op inregeling van gebouwinstallaties gecontroleerd. Ook Omgevingsdienst NZKG ziet 

dat de installaties niet juist zijn ingeregeld, zowel bij gemeentelijke gebouwen als bij de bedrijven. 

 

Dit beeld wordt ook bevestigd door onderzoeken van partijen als Algemene Rekenkamer, CE Delft, TNO en IVM. 

 

Het voornemen van Omgevingsdienst NZKG is om middels een vergelijkbare procedure (seminar met de 

branche, consultatieronde, rapport) te komen met een voorstel voor een artikel inregeling gebouwinstallaties 

dat kan worden opgenomen in het Activiteitenbesluit/ Wet milieubeheer. 

 

Lastendruk 

Vraag 

Er zijn vragen gesteld over het opleggen van rapportage verplichtingen over dezelfde parameters ingevolge de 

Waterwet en Wet milieubeheer. 

 

Antwoord 

Omgevingsdienst NZKG deelt de insteek dat er geen dubbelingen moeten zitten in de gevraagde parameters 

ingevolge de Waterwet en Wet milieubeheer. Het nieuwe voorschrift energierendement Wet milieubeheer/ 

Activiteitenbesluit is dan ook maximaal ontdaan van rapportageverplichtingen die ook al in het kader van de 

Waterwet worden gevraagd. Wel kan de informatie die beschikbaar komt in het kader van de Waterwet 

relevant zijn voor het maken van een diepere analyse van het energierendement. Omgevingsdienst NZKG stelt 

als oplossingsrichting voor om de uitvoering van de Waterwettaken in te brengen als basispakkettaak in de 

Omgevingsdiensten zodat de coördinatie op het vlak van vergunningverlening en handhaving tussen beide 

wetten als vanzelf kan worden geregeld met behoud van bestuurlijke bevoegdheden. 

 

Voorgesteld wordt om het voorschrift van toepassing te verklaren op bodemenergiesystemen met een 

opslagcapaciteit voor koude of warmte groter is dan 250 MWh. 

 

Met deze grens sluit Omgevingsdienst NZKG aan bij de grenzen die genoemd worden in de Wet milieubeheer - 

50.000 kWh of 25.000 m3 .  80% van de 17.000 bedrijven in Amsterdam die onder de werkingssfeer van de 

Wet milieubeheer vallen, hebben een gebruik wat onder deze grenzen ligt. De verwachting is dat het 

voorgestelde voorschrift op alle open bodemenergiesystemen van toepassing zal zijn. Voor gesloten 

bodemenergiesystemen geldt dat dit per situatie beoordeeld zal moeten worden door het bevoegd gezag Wet 

milieubeheer.   

 

De eindgebruikers met een kleiner gesloten bodemenergiesysteem kunnen er op vrijwillige basis voor kiezen 

om gebruik te maken van de aangegeven parameters in het voorschrift als ze willen weten hoe hun 

bodemenergiesysteem functioneert.  
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De kosten van de aanschaf en beheer van een energiemonitoringssysteem - elektriciteitsgebruik van de 

warmtepomp - vallen in het niet bij de besparingsmogelijkheden en daaraan gekoppelde kostenbesparing en 

vallen ruimschoots binnen een terugverdientijd van 5 jaar (Wet milieubeheer). 

 

Open bodemenergiesystemen zijn, gezien de aard en omvang van de installaties, altijd onderdeel van een 

inrichting in de zin van de Wet milieubeheer. Ondernemers van inrichtingen met een open 

bodemenergiesystemen krijgen daardoor altijd te maken met beide regelingen: vergunningplicht op grond van 

de Waterwet en regels van het Activiteitenbesluit/ Wet milieubeheer of in uitzonderlijke gevallen een 

Omgevingsvergunning voor de activiteit milieu.  

 

Regeneratie leidt tot energievernietiging 

In principe wordt er vanuit gegaan dat een bodemenergiesysteem wordt uitgelegd op de kleinste 

vraagwaardoor regeneratie beperkt kan blijven. Dit heeft de voorkeur. In gevallen waar hier niet voor gekozen 

wordt, heeft het voorkeur dat het betreffende warmte- of koudeoverschot aan eindgebruikers in de omgeving 

wordt geleverd boven regeneratie.  Vanwege de organiseerbaarheid - aspecten als energielevering is geen 

corebusiness, momentum afschrijving van de energie-installatie van de eindgebruikers in de omgeving ligt 

anders, geen back-up etc. - ligt dit in de praktijk moeilijk en is daardoor weinig kansrijk. 

 

Zie voor verdere beantwoording paragraaf 4.1 Registeren energiegebruik van overige warmte- en 

koudevoorzieningen.  

 

Lozing 

Vraag 

Waarom mag hier niet net als in andere landen grondwater tot 200 m3/ uur op de riolering worden geloosd? 

 

Antwoord 

Omgevingsdienst NZKG hanteert ten aanzien van lozingen van spoelwater de volgende volgorde van 

voorkeuren; 

- terugbrengen in de bodem; 

- lozen op oppervlaktewater; 

- lozen op hemelwaterriool; 

- lozen op vuilwaterriool; 

- afvoeren per as. 

 

Bij lozing op het gemeentelijke rioolstelsel staat Omgevingsdienst NZKG slechts 5m3/h toe op het vuilwaterriool. 

Dus stelt de Omgevingsdienst NZKG dat er gebufferd moet worden, tweelingpompen toegepast moeten worden 

etc. om de totale hoeveelheid te reduceren overeenkomstig de debieteis. 

 

De debiet-eis is gebaseerd op de feiten dat; 

- Het Amsterdamse rioleringsnet een beperkte capaciteit heeft; 

- Uit ervaring bekend is dat de samenstelling van het grondwater uit diepere grondlagen onder Amsterdam 

zodanig is dat lozing op gemeentelijk hemelwaterriool veelal niet mogelijk is, omdat het te lozen water sterk 

chloridehoudend is - te verwachten chloridegehalte 1.500-10.000 mg/l -. De te hanteren grenswaarde voor 

lozing van chloridehoudend water op het gemeentelijk vuilwaterriool is < 1.500 mg/l. Dit gehalte zou dus bij 

lozing ruimschoots worden overschreden.  
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De beheerder van de rioolwaterzuiveringinrichting - Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht - staat lozing 

op de rioolwaterzuivering toe als het te lozen water zeer gedoseerd, max. 5 m3/h, op het riool wordt geloosd. 

Er ontstaat hierdoor in het gehele stelsel een zodanige verdunning dat het effluent van de rioolwaterzuivering, 

toch binnen de door Rijkswaterstaat Noord-Holland gestelde normen in gevolge de Waterwet op het 

oppervlaktewater kan worden geloosd (Noordzeekanaalboezem). 
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4  Voorstel artikel 

In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op gestelde vragen door de stakeholders tijdens de 

consultatieronde over de reikwijdte van het artikel en wordt het aangepaste voorstel “artikel energierendement 

bodemenergiesysteem” uitgewerkt. 

 

4.1  Reikwijdte van het artikel 

Demarcatiegrens bodemenergiesysteem en SPF 

Een bodemenergiesysteem bestaat uit de onderdelen; 

- Bronsysteem (grondwater waarin een koude en warme bel aanwezig zijn of leidingen waar warmte en 

koude wordt uitgewisseld); 

- Omzetting (betreft de warmtewisselaar waar de temperatuuroverdracht plaatsvindt van het grondwater 

naar het medium van de binnenhuisinstallatie); 

- Afgifte (warmtepompen en regeneratie). 

 

Bij alle onderdelen is meet- en regelapparatuur aanwezig. 

 

Demarcatiegrens van het bodemenergiesysteem (binnen de groene stippellijn) (Voorstel Bodemenergienl) 

 

Er zijn tal van begrippen in omloop om prestaties om de efficiëntie van een systeem uit te drukken, zoals COP, 

SPF, APF en jaarlijks arbeidsgetal. Onder Sepemo1 worden 4 verschillende varianten voorgesteld. 

 
1 Het SEPEMO (Seasonal Performance Factor Monitoring) project richt zich op een bredere marktacceptatie van warmtepompen in 

Europa. Onder meer door het publiceren van transparante monitoringsgegevens van voorbeeldprojecten. Op de website 

www.sepemo.eu is meer informatie te vinden, Agentschap NL participeert namens Nederland. 
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Omgevingsdienst NZKG stelt voor om demarcatielijn zoals aangegeven in SPF2 te gebruiken, zoals ook wordt 

voorgesteld door Bodemenergienl Anders dan Bodemenergienl voorstelt, gaat Sepemo er vanuit dat er een 

aparte meting van de periode van levering van koude en meting van de periode van levering van warmte moet 

worden uitgevoerd (zie hierna volgende figuren). Omgevingsdienst NZKG neemt dit laatste over van Sepemo. 

 

 

Figuur SPF2 Demarcatiegrens voor warmte (bron SEPEMO) 

 

 

 

Figuur SPF2 Demarcatiegrens voor koude (bron SEPEMO) 
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De definitie van de SPF is: het quotiënt van de geleverde warmte of koude per periode en het totale 

energiegebruik van het bodemenergiesysteem in de perioden van warmte resp. koudelevering (bronnen, 

regelapparatuur, warmtepomp en regeneratie).  

 

De SPF voor de periode van levering van koude wordt dan: 

 

  Geleverde koude door het bodemenergiesysteem per jaar 

SPFk2 =  -------------------------------------------------------------------------------- 

  Totaal elektriciteitsgebruik van het bodemenergiesysteem in de periode van koudelevering per jaar 

 

Voor periode warmte - SPFw2 - geldt een vergelijkbare formule. 

 

Hiervoor zijn (minimaal) drie meetresultaten nodig; 

- de geleverde warmte door het bodemenergiesysteem; 

- de geleverde koude door het bodemenergiesysteem; 

- elektriciteitsgebruik van het bodemenergiesysteem periode van levering van koude resp. warmte apart 

gemeten. 

 

Aangezien ieder systeem uniek is en specifieke eigenschappen heeft, zal dat per situatie leiden tot andere SPF’s 

(warme en koude periode). Om recht te doen aan de eindgebruiker is het van belang dat voorafgaand aan de 

investeringsbeslissing het te behalen energierendement (SPF2) berekend wordt voor apart de periode van 

warmtelevering en koudelevering. In de exploitatiefase kan vervolgens jaarlijks bepaald worden of het 

berekende energierendement ook waargemaakt wordt. 

 

Registeren energiegebruik van overige warmte- en koudevoorzieningen 

Vanwege de piek en/of back-up zijn veelal koelmachines en ketels of andere voorzieningen opgesteld bij een 

warmte- en koudeopslag. Deze maken, - evenals distributiepompen in het secundaire systeem - , vanwege de 

gekozen demarcatielijn geen onderdeel uit van het bodemenergiesysteem. 

 

Om te kunnen bepalen wat het aandeel is van het bodemenergiesysteem in de totale warmte- en 

koudevoorziening van een gebouw, is het van belang om inzicht te hebben in de omvang van het gebruik van 

de overige warmte en koudevoorzieningen. Om deze reden kan bij een bodemenergiesysteem niet worden 

volstaan met het alleen monitoren van de efficiëntie van het totale bodemenergiesysteem door bepaling van de 

twee SPF waarden. De effectiviteit van de hele warmte- en koudevoorziening en of het bodemenergiesysteem 

preferent ingeschakeld is, kunnen beoordeeld worden. Daarnaast wordt inzicht gegeven of conventionele 

warmte- en koudevoorzieningen worden ingezet voor regeneratie. 

 

Open en gesloten bodemenergiesystemen 

Het project “WKO waar voor je geld!” betreft alleen open bodemenergiesystemen (er wordt gebruik gemaakt 

van open grondwater als opslagmedium). Omdat voor gesloten bodemenergiesystemen sprake is van een 

vergelijkbare situatie op het vlak van energierendement, is het door Omgevingsdienst NZKG voorgestelde 

voorschrift ook van toepassing op gesloten bodemenergiesystemen. 
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Overgangstermijn bestaande bodemenergiesystemen 

Omdat bij reeds bestaande bodemenergiesystemen mogelijk de monitoring onvoldoende op orde is dan wel 

ontbreekt, worden de eigenaren van de bestaande bodemenergiesystemen door het stellen van een 

overgangstermijn van 1 jaar na in werkingtreding van dit artikel, in de gelegenheid gesteld om de monitoring 

van hun bodemenergiesysteem op orde te brengen. Hiermee is voldoende tijd om de benodigde metingen op 

orde te brengen.   

 

Voor de eigenaren die in bezit zijn van bodemenergiesystemen die in werking zijn op het moment dat het 

voorgestelde artikel in werking treedt, wordt de aanbeveling gedaan om maatregelen die genomen moeten 

worden om te voldoen aan het voorgestelde artikel op te nemen in de regeling voor de Energie Investerings 

Aftrek (EIA). Met deze belastingmaatregel wordt de investering met ca 10% verlaagd. 

 

Woningbouw of utiliteitsbouw 

Utiliteitsgebouwen vallen in beginsel altijd onder de werkingssfeer van de Wet milieubeheer. Als een 

bodemenergiesysteem bij een woningbouwcomplex een bodemenergiesysteem heeft met een opslagcapaciteit 

van > 250 MWh per jaar voor warmte of koude, valt deze onder de werkingssfeer van het voorgestelde artikel. 

 

Gefaseerde invoer van rendementseis/ in elk geval een hoger rendement dan conventioneel 

Er is een aantal redenen om in te zetten op de realisatie van het energierendement in de exploitatiefase 

overeenkomstig het berekende rendement waar de investeringsbeslissing voor het bodemenergiesysteem aan 

ten grondslag ligt en af te zien van gefaseerde invoer; 

A als er niet vanuit kan worden gegaan dat het berekende rendement wordt gehaald in de exploitatiefase, 

dient te worden heroverwogen of opschaling van de techniek bodemenergiesysteem nog langer kan worden 

beschouwd als een techniek die een grote bijdrage kan leveren aan de pijler transitie duurzame warmte en 

koude; 

B de techniek is 15 - 20 jaar oud, verwacht mag worden dat de berekende energierendementen gehaald 

worden in de exploitatiefase; 

C de eindgebruiker doet een meerinvestering waarvan verwacht mag worden dat deze terug wordt verdiend 

in de exploitatiefase overeenkomstig de basis van de investeringsbeslissing; 

D als er niet geborgd is/ kan worden dat een bodemenergiesysteem de CO2 reductie levert t.o.v. 

conventionele techniek zoals gesteld in het berekende rendement, dient de waardering voor deze techniek 

in wet- en regelgeving als Bouwbesluit, een keurmerk - voorbeeld BREEAM nieuwbouw en in use - , labels 

en informatievoorziening - voorbeelden Informatiebladen Infomil, Agentschap NL - naar beneden toe te 

worden aangepast; 

E in het kader van de Wet milieubeheer kan de realisatie van de techniek bodemenergiesysteem worden 

voorgeschreven. Als er niet vanuit kan worden gegaan dat de berekende CO2  reductie in de exploitatiefase 

kan worden gerealiseerd in de exploitatiefase, kan deze techniek niet langer worden voorgeschreven in het 

kader van deze wet omdat de terugverdientijden altijd hoger dan 5 jaar zullen zijn; 

F Vanaf het moment dat een bodemenergiesysteem in gebruik wordt genomen, moet direct worden 

gemonitord op de in het artikel aangegeven parameters zodat er optimaal kan worden bijgestuurd op het 

behalen van het berekende energierendement.  Voor de reeds bestaande bodemenergiesystemen die in 

werking zijn op het moment dat het voorgestelde artikel in werking treedt wordt een overgangstermijn van 

een jaar gegeven.  

 

Zonder de voorgestelde te monitoren parameters kan door de eindgebruiker een bodemenergiesysteem niet 

worden bijgestuurd of worden ingeregeld. 
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4.2  Tekstvoorstel artikel energierendement bodemenergiesysteem 

Vanuit overwegingen uniform, transparant, eindgebruiker centraal, recht doen aan de investeringsbeslissing, 

reacties van de stakeholders heeft Omgevingsdienst NZKG het onderstaande artikel geformuleerd. Hiervoor 

vormen hoofdstuk 2, paragrafen 3.3 en 4.1 de basis. 

 

Bodemenergiesystemen waarvan de opslagcapaciteit van koude of warmte groter is dan 250 MWh/jaar moeten 

voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 

1. Het bodemenergiesysteem wordt preferent ingezet, dat wil zeggen dat het systeem zodanig in bedrijf wordt 

gehouden dat deze optimaal energetisch benut wordt en voorziet in de primaire warmte- en koudevraag. 

Aanvullend op de levering door het bodemenergiesysteem mag een andere opwekinstallatie worden 

ingeschakeld. 

2. Conventionele installaties (compressiekoelmachine, gasgestookte ketel) mogen niet worden ingezet voor het 

laden van de bronnen.  

3. Bij het in bedrijf nemen van het bodemenergiesysteem wordt het theoretische energierendement 

vastgelegd zowel in de vorm van SPFk2 als SPFw2 per jaar van het bodemenergiesysteem. 

4. Jaarlijks wordt uiterlijk op 1 maart het werkelijk rendement van het bodemenergiesysteem bepaald van het 

voorgaande jaar en is beschikbaar als SPFk2 en SPFw2. 

5. Voor de bepaling van de SPFk2 en SPFw2 worden in ieder geval de volgende parameters gemeten en 

vastgelegd:  

a de geleverde warmte door het bodemenergiesysteem aan de 

inrichting uitgedrukt in MWh/jaar; 

b de geleverde koude door het bodemenergiesysteem aan de 

inrichting uitgedrukt in MWh/jaar; 

c het elektriciteitsgebruik van het bodemenergiesysteem uitgedrukt in kWh/jaar voor zowel de periode 

van levering van warmte als de periode van levering koude. 

6. Voor het vaststellen van de bijdrage van de aanvullende technieken worden in ieder geval de volgende 

parameters gemeten: 

a het energiegebruik (m3/jaar of GJ/jaar) van de overige warmte-opwekinstallaties voor zowel de 

periode van levering van warmte als de periode van levering van  koude; 

b het elektriciteitsgebruik (kWh/ jaar) van de overige koude-opwekinstallaties voor zowel de periode 

van levering van warmte als de periode van levering van koude; 

7. De berekeningen en meetgegevens worden opgeslagen en worden op verzoek van het bevoegd gezag ter 

beschikking gesteld. De meetgegevens worden ten minste 5 jaar bewaard. 

8. Bodemenergiesystemen die voor ... (datum in werkingtreding van dit artikel)  in bedrijf zijn genomen 

moeten uiterlijk .... (1 jaar na datum in werkingtreding van dit artikel) voldoen aan dit artikel. 

 

Aan dit voorschrift is door Omgevingsdienst NZKG geen tekstvoorstel gevoegd voor de Nota van toelichting. 

 

In de Nota van Toelichting kan bijvoorbeeld een beschrijving gegeven worden van de werking van een 

bodemenergiesysteem, de demarcatielijn van een bodemenergiesysteem (SPF2) en een rekenregel voor het 

bepalen van de SPF2, een begrippenlijst, relaties met Bouwbesluit en Waterwet. 
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5  Aanbevelingen 

1 Juridisch kader is Wet milieubeheer 

Op grond van artikel 2.15 Activiteitenbesluit Wet milieubeheer worden eisen gesteld aan het doelmatig gebruik 

van energie - de hele keten opslag/voorraadbeheer-omzetting-levering-gebruik van warmte, koude en 

elektriciteit -  door de hele inrichting heen. Het bodemenergiesysteem maakt onlosmakelijk onderdeel uit van 

deze keten.  

 

Regeling van het energierendement van het bodemenergiesysteem in de Waterwet zou als gevolg van de 

afstemmingsartikelen en deze nauwe samenhang het ongewenste gevolg kunnen hebben dat twijfel ontstaat 

over de vraag of op grond van de Wet milieubeheer nog wel voorschriften gesteld kunnen worden aan de 

klimaatinstallaties en het beperken van de warmte- en koudevraag  - inregeling, zonwering, ict en verlichting -.  

Dit effect wordt door Omgevingsdienst NZKG ongewenst geacht. 

 

De aanbeveling wordt daarom gedaan om de Wet milieubeheer te nemen als juridische basis waarin monitoring 

en beheer van een bodemenergiesysteem wordt geregeld. 

 

2 Tekstvoorstel artikel energierendement bodemenergiesysteem 

Vanuit overwegingen als transparantie, uniform, eindgebruiker centraal, recht doen aan de 

investeringsbeslissing en de reacties van de stakeholders doet Omgevingsdienst NZKG de aanbeveling om de 

artikelen 3.16 l en 6.11g van het Besluit te vervangen door het door Omgevingsdienst NZKG voorgestelde 

artikel in de Wijzigings AMvB Bodemenergie dan wel het artikel rechtstreeks op te nemen in het 

Activiteitenbesluit Wet milieubeheer. 

 

 

Bodemenergiesystemen waarvan de opslagcapaciteit van koude of warmte groter is dan 250 

MWh/jaar moeten voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 

1. Het bodemenergiesysteem wordt preferent ingezet, dat wil zeggen dat het systeem 

zodanig in bedrijf wordt gehouden dat deze optimaal energetisch benut wordt en voorziet 

in de primaire warmte- en koudevraag. Aanvullend op de levering door het 

bodemenergiesysteem mag een andere opwekinstallatie worden ingeschakeld. 

2. Conventionele installaties (compressiekoelmachine, gasgestookte ketel) mogen niet 

worden ingezet voor het laden van de bronnen.  

3. Bij het in bedrijf nemen van het bodemenergiesysteem wordt het theoretische 

energierendement vastgelegd zowel in de vorm van SPFk2 als SPFw2 per jaar van het 

bodemenergiesysteem. 

4. Jaarlijks wordt uiterlijk op 1 maart het werkelijk rendement van het bodemenergiesysteem 

bepaald van het voorgaande jaar en is beschikbaar als SPFk2 en SPFw2. 

5. Voor de bepaling van de SPFk2 en SPFw2 worden in ieder geval de volgende parameters 

gemeten en vastgelegd:  

a de geleverde warmte door het bodemenergiesysteem aan de 

inrichting uitgedrukt in MWh/jaar; 

b de geleverde koude door het bodemenergiesysteem aan de 

inrichting uitgedrukt in MWh/jaar; 

c het elektriciteitsgebruik van het bodemenergiesysteem uitgedrukt in kWh/jaar voor 



 

 

 

 

 

Pagina 30 van 32 

 

   

                        Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied  

 Energierendement bodemenergiesysteem, Wet milieubeheer, artikel “WKO, waar voor je geld!” 

 

zowel de periode van levering van warmte als de periode van levering koude. 

6. Voor het vaststellen van de bijdrage van de aanvullende technieken worden in ieder geval 

de volgende parameters gemeten: 

a het energiegebruik (m3/jaar of GJ/jaar) van de overige warmte-opwekinstallaties 

voor zowel de periode van levering van warmte als de periode van levering van  

koude; 

b het elektriciteitsgebruik (kWh/ jaar) van de overige koude-opwekinstallaties voor 

zowel de periode van levering van warmte als de periode van levering van koude; 

7. De berekeningen en meetgegevens worden opgeslagen en worden op verzoek van het 

bevoegd gezag ter beschikking gesteld. De meetgegevens worden ten minste 5 jaar 

bewaard. 

8. Bodemenergiesystemen die voor ... (datum in werkingtreding van dit artikel)  in bedrijf 

zijn genomen moeten uiterlijk .... (1 jaar na datum in werkingtreding van dit artikel) 

voldoen aan dit artikel. 

 

 

Gezien de huidige situatie dat veel bestaande bodemenergiesystemen onvoldoende energierendement leveren, 

wordt de aanbeveling gedaan om ieder geval op een zo’n kort mogelijke termijn te regelen dat het artikel 

“energierendement bodemenergiesysteem” in werking treedt. 

 

3 Voorkomen van regeldruk 

Los van het feit dat inrichtingen met een open bodemenergiesysteem per definitie zowel onder de 

werkingssfeer van zowel de Wet milieubeheer als de Waterwet vallen, wil de Omgevingsdienst NZKG net als de 

rijksoverheid en de stakeholders ook onnodige regeldruk voorkomen - bijvoorbeeld geen data vragen die ook in 

het kader van de Waterwet al wordt gevraagd - en doet in dat licht de volgende aanbevelingen; 

 

Waterwet in basispakket Omgevingsdienst 

In het kader van de Waterwet worden data gevraagd door de provincie op het vlak van debiet en 

opslagcapaciteit. De informatie die beschikbaar komt in het kader van de Waterwet kan relevant zijn voor het 

maken van een diepere analyse van het energierendement. Door de Omgevingsdienst wordt de Wet 

milieubeheer uitgevoerd voor inrichtingen die bodemenergiesystemen hebben. De Wet milieubeheer is een taak 

die in het basispakket van de Omgevingsdienst is ondergebracht van zowel de gemeenten als de provincie. 

 

De Omgevingsdienst doet de aanbeveling om de uitvoering van de Waterwettaken van de provincies te 

benoemen tot basispakkettaak van de Omgevingsdienst en deze eveneens onder te brengen bij de 

Omgevingsdienst zodat er een optimale synergie ontstaat tussen de bij te houden registraties vanwege de Wet 

milieubeheer en Waterwet voor open bodemenergiesystemen. Vergunningverlening en handhaving in het kader 

van beide wetten kan vanuit de Omgevingsdienst integraal plaatsvinden vanuit één organisatie. 

 

Drempel 

Daarnaast wordt ter beperking van de lastendruk en in de geest van de Wet milieubeheer het artikel van 

toepassing verklaard op bodemenergiesystemen met een opslagcapaciteit voor koude of warmte groter dan 250 

MWh. 
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4 Inzet rijksmiddelen zoals bijvoorbeeld belastingmaatregel Energie-Investerings-Aftrek 

Naast juridisch instrumentarium, kennisopbouw door de branche etc. heeft de rijksoverheid ook financiële 

instrumenten zoals bijvoorbeeld de Energie-Investerings-Aftrek (EIA) tot haar beschikking om te sturen op 

borging van het energierendement van technieken voor zowel bestaande, als te realiseren 

bodemenergiesystemen.  

 

Zo kunnen bijvoorbeeld de maatregelen die genomen moeten worden om te voldoen aan het voorgestelde 

artikel energierendement bodemenergiesysteem bij bodemenergiesystemen die in werking zijn op het moment 

dat het voorgestelde artikel in werking treedt, worden toegevoegd aan de Energielijst van de EIA.   

 

De suggestie wordt gedaan om de inzet van rijksmiddelen te betrekken bij de mogelijkheden om te sturen op 

het energierendement van bodemenergiesystemen. 

 

5 Vasthouden huidige formulering 

Als het Ministerie van I&M besluit om aanbeveling 2 niet over te nemen en de huidige formulering in de 

artikelen 3.16l en 6.11 g te handhaven  - .... een bodemenergiesysteem moet in ieder geval een hoger 

rendement hebben dan conventionele vormen van energievoorziening..... -  doet de Omgevingsdienst NZKG de 

aanbevelingen om; 

a te heroverwegen of bodemenergiesystemen nog langer te beschouwen zijn als een belangrijke techniek in 

de pijler transitie duurzame warmte en koude; 

b de waardering van de techniek bodemenergiesysteem in de epc-systematiek van het Bouwbesluit, labels, 

informatievoorziening – bijvoorbeeld Informatiebladen en Agentschap NL - en keurmerken - bijvoorbeeld 

BREEAM - overeenkomstig de artikelen 3.16 l en 6.11g omlaag te brengen; 

c te accepteren dat in het kader van de Wet milieubeheer geen haalbaarheids-onderzoeken naar de realisatie 

van bodemenergiesysteem meer worden gevraagd omdat de terugverdientijd altijd hoger zal uitvallen dan 5 

jaar; 

d de referentie “conventioneel” helder te formuleren. 

 

6 Voorschrift inregeling gebouwinstallaties 

Vanuit het belang dat gebouwinstallaties optimaal worden ingeregeld vanwege het energiebesparingspotentieel, 

doet Omgevingsdienst NZKG de aanbeveling om ook voor de inregeling van de gebouwinstallaties een artikel op 

te nemen in het Activiteitenbesluit/ Wet milieubeheer. De wens tot optimale inregeling geldt zowel voor 

gebouwen met een bodemenergiesysteem als gebouwen zonder een bodemenergiesysteem.  

Omgevingsdienst NZKG zal hiervoor een voorstel doen volgens een overeenkomstige procedure als bij het 

artikel energierendement bodemenergiesysteem; een concept artikel formuleren, een seminar organiseren in 

samenwerking met relevante stakeholders, reacties verzamelen en een rapport op stellen dat wordt 

aangeboden aan het Ministerie van I&M.  

 

Met het formuleren van een dergelijk artikel wordt invulling gegeven aan de aangenomen motie van van 

Veldhoven om de Wet milieubeheer optimaal te benutten om CO2 –reductie tot stand te brengen. 
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7 Verdere procedure 

Lokale klimaatagenda 

Dit rapport is door Omgevingsdienst NZKG is op ambtelijk niveau geagendeerd in het kader van de Lokale 

Klimaatagenda (samenwerkingsverband tussen gemeenten en Rijk om belemmeringen op het vlak van realisatie 

van CO2 reductie weg te nemen). 

 

Aangenomen moties van Van Veldhoven en Van der Werf 

Dit rapport kan door het Ministerie van I&M worden betrokken bij het geven van invulling aan de aangenomen 

moties van Veldhoven en van der Werf over energierendement bodemenergiesystemen en de wens tot 

intensivering van de inzet van de Wet milieubeheer om CO2  reductie te realiseren. 
 

Branche 

De branche - energie-adviseurs en installateurs - zijn degenen die vorm moeten geven aan de gewenste 

monitoring en beheer van het bodemenergiesysteem in opdracht van de eindgebruiker. De suggestie wordt 

gedaan om in overleg met Bodemenergienl te komen tot ontwikkeling van Informatiebladen zodat er een 

eenduidige en transparante werkwijze tot stand komt op het vlak van monitoring en beheer van een 

bodemenergiesysteem die aansluit bij het voorgestelde artikel. 

 

Meedenken 

Uiteraard is de Omgevingsdienst NZKG bereid verder mee te denken in de formulering van het artikel en de 

bijbehorende Nota van toelichting. 

 

 


















