
Welkom bij Webinar Bodemenergie en 
aardgasvrije wijken

Huisregels
Geluid staat standaard uit, 
Gelegenheid vragen via chat, 
Chat wordt bewaard voor onbeantwoorde 
vragen

Het Webinar wordt georganiseerd door het expertiseteam aardgasvrije wijken

Wij ondersteunen gemeenten in Overijssel bij de warmtetransitie

U kunt contact opnemen met Oscar Jansen: o.jansen@overijssel.nl

mailto:o.jansen@overijssel.nl


Programma webinar
• Inleiding
• Sessie Bodemenergie voor energie 

collega’s
• Sessie Warmtetransitie voor bodem en 

ondergrond collega’s
• Centraal: reguleren en stimuleren in 

Utrecht en Zwolle



Warmtetransitie en bodemenergie
• Klimaatakkoord: aardgasvrij in 

2050
• In TVW en WUP’s individuele 

warmte oplossingen aan de orde
• Dus ook: bodemenergie
• Stimuleren én reguleren is beiden 

nodig



Deelsessies 

1:  Warmtetransitie voor bodem en 
ondergrond professionals
Oscar Jansen & Rob Heijer

2: Bodemenergie voor energie collega’s
Reinder Slager en Jasper Lackin



Deelsessie: 
Warmtetransitie voor bodem 
en ondergrond professionals



Aanleiding warmtetransitie: Landelijke Klimaatakkoord



In 2021 TVW opgesteld



RES: Regionale Energie Strategie. Regionale duurzame 
elektriciteit opwekking
RSW: in Regionale Structuur Warmte (onderdeel RES) 
vindt afstemming plaats over de inzet duurzame 
warmtebronnen. 

Gemeente niveau TVW: Transitievisie warmte

Wijk niveau: WUP: Wijkuitvoerings plan/proces

Het proces van de Transitievisie warmte en de RES dragen 
bij om doelen in Klimaatwet te halen



Gemeente niveau Transitievisie 
warmte (TVW) 
Twee hoofdvragen:
1. Wat wordt per wijk het duurzame 

warmte systeem? 
2.Wanneer welke wijk van het 

aardgas af? 



In (Wijk)uitvoeringsplannen (W)UP staat (o.a.) 
beschreven:
• De planning van de uitvoering
• Wanneer aardgaslevering stopt (als dat 

bekend is)
• Welk alternatief wordt gekozen
• Welke maatregelen daarvoor nodig zijn
• Welke investeringen door wie moeten worden 

gedaan
• Hoe de participatie heeft plaatsgevonden
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Deelsessie

Bodemenergie



Bodemenergie of aardwarmte?
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Duurzaam warm

Bodemenergie en aardwarmte is 

een hernieuwbare energiebron die 

gewonnen wordt uit de ondergrond 

of diepere aardlagen.



Systemen per domein
13

500m

Domein Mijnbouwwet

Domein Grondwatergebruik:
Waterwet/Omgevingswet

Warmte/koude
opslag

Geothermie:
Warmte
winning

aardwarmte

bodemenergie



Gesloten Bodemenergiesysteem (GBES)

Gesloten bodemenergiesystemen: 

indirect gebruik van grond(water)

Bevoegd gezag: gemeente



Open bodemenergiesysteem (OBES)
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Open bodemenergiesystemen: direct gebruik van grondwater

Bevoegd gezag: provincie



Geothermie (ondiep/ diep)
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Hoge temperatuur opslag (HTO)

HTO is geen bron van zichzelf, maar 

opslag vanuit andere bron 



18

Geschiktheid van de ondergrond

Potentieonderzoek

provincie Overijssel 

(of eigen onderzoek)

Watervoerende lagen



Ondiepe systemen (10-250m)
Lage temperatuur, 10-500kW

GBES, losse woning

OBES, woningblok, kantoor

Ondiep/ diep (400-1250m)
Lage/ middentemperatuur

Ondiepe geothermie, woonwijk

HTO, kassencomplex woonwijk

Diep (1500-3000m)
Hoge temperatuur (60-90 gr)

Geothermie, grote woonwijk, 
kassencomplex

Ultradiep (>4000m(
Zeer hoge temperatuur (>100 gr)

UDG, industrie en electriciteit

Systemen op verschillende dieptes
19

UDG

HTO
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kijk

bedankt voor uw tijd
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kijk

Bodemenergie reguleren?
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Reguleren is ook stimuleren



15-4-2021 25

Collectief vs Individueel

Keuze vaak individueel:

- Betrokkenheid ontwikkelaar

- Warmtebedrijf

- Geen/ beperkt duurzaamheid 

voordeel

- Geen/ beperkt economisch 

voordeel
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Energie vs bodembelangen

Grootschalig 

doorboren 

afsluitende 

lagen

Bevriezing en interferentie



Wens om te reguleren

- Bodembeschermingsverordening

- Interferentieverordening

- Interferentiegebieden

- Bodemenergieplannen

- GBES gemeente

- OBES gemeente en provincie
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Reguleren ja of nee?
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kijk
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Systemen

WVP 1/2 GBES

WVP 3 OBES
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Interferentie en bodemenergieplannen

Warmtebudget per kavel

Regels
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Evaluatie en aandachtspunten

- Effect van regulering op toepassen bodemenergie?

- Andere manier van bodembeschermen?

- Eisen aan boren;

- Denken - doen – evalueren - aanpassen

- Betrek en luister naar de markt;

- Voorlichting;
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kijk

bedankt voor uw tijd



Utrecht.nl

Hier komt tekst

Kansen aanpak, hoe start ik met bodemenergie?

Hier komt ook tekst

gemeente Utrecht

Rob Heijer 

13 april 2021



Utrecht.nl

Inleiding

Bodemenergie

• Energietransitie

• 44.000 nieuwe woningen in 2040

• Binnenstedelijke verdichting

• Andere opgaven met ondergrondclaim

• Comfort

• …

• …

Wat kunnen we leren van de ervaring in Utrecht?



Utrecht.nl

Aanpak in Utrecht

De praktijk

- Ervaring opdoen        - Leer van fouten

Inzicht

- Vraag/aanbod   - Andere bronnen  

- Onzekerheden - Andere bodemfuncties 

- WarmingUP   - Technische aspecten

Aanvullende regels



Utrecht.nl

Ervaring uit de praktijk

Landelijke regels: een prima basis

Opletten bij

• schaarste  

• andere ondergrondthema’s (per gemeente andere afwegingen)

• gebruik openbare ruimte

• regenwaterinfiltratie / waterglas

• boomwortels / archeologie

• circulair

• lange termijn inzet van systemen

• afstemming bodem/gebouwzijdig gedeelte 
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Waar staan we nu?

www.wko-tool.nl
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Waar staan we nu?

www.wko-tool.nl



Utrecht.nl

Waar staan we nu?



Utrecht.nl

Waar staan we nu?

Hoe gaan we dit realiseren?

Is stimuleren nog wel nodig?

1.000



Utrecht.nl

Analyse schaarste (vraag > bodemcapaciteit)

WKO

Alleen 1
ste

wvp

Bronnenstudie, 2020, GreenVis

Conclusie voor Utrecht

Uit voorzorg zorgvuldig omgaan 

met de beschikbare capaciteit van 

Bodemenergie



Utrecht.nl

WAAR is HOEVEEL schaarste?



Utrecht.nl

Aanvullende regels

Verordening

• Bodemenergieplannen

• GBES vergunningplichtig

• Collectief: combinatie met Warmteplan

• Sectoraal

Of toch liever generiek beleid?

Redenen in Utrecht voor aanvullende regels 

1. Sneller anticiperen op ontwikkelingen

2. Sturen op schaarste

3. Beschermen ondergrond

4. Langjarig doelmatig gebruik systemen

5. Combineren met andere belangen



Utrecht.nl

Aanvullende regels (in ontwikkeling)

Enkele voorbeelden

• Ieder systeem draagt naar rato bij aan ‘wijkwarmtevraag’.

• minder nadruk op technische eisen

• alleen collectief als noodzaak hieruit volgt  *)

• Adaptieve ordeningsregels (i.p.v. interferentiegebieden)

• GBES: minimale afstand en regeneratieregel  *)

• Vergunning bodem/gebouwzijdig gelijktijdig indienen

In beraad

• Registratie xyz

• Regels om herplaatsing tot minimum te beperken

• GBES op eigen perceel

*) Antwoord op artikel in Bodem (Schilt/VdGriendt, 2021) 

“Noodzaak voor een constructieve dialoog, Bodemenergiebeleid 

werkt averechts”



Utrecht.nl

Tips

• Kaders

• Warmtevisie / Energieprotocol (zie www.utrecht.nl)

• Ondergrondvisie (in bewerking)

• Samenwerking met de Provincie

• Iedere gemeente is anders. Maak je eigen afweging.

• Niet alleen regels. Vergeet voorlichting niet.

• Deel ervaring / leer van anderen.



Utrecht.nl

Vragen?

https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bodemenergie/kennisnetwerk/

https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bodemenergie/kennisnetwerk/


Dit Webinar is georganiseerd door het expertiseteam aardgasvrije wijken

Wij ondersteunen gemeenten in Overijssel bij de warmtetransitie

U contact opnemen met Oscar Jansen: o.jansen@overijssel.nl

• Bedankt voor uw aandacht

• De presentaties wordt per mail nagestuurd

• Onbeantwoorde vragen worden per mail 
beantwoord

mailto:o.jansen@overijssel.nl

