
Warmte- en koudeopslag: het juridisch kader

1. Inleiding
De warmte- en koudevoorziening van gebouwen door middel van warmte- en koudeopslag (hierna: WKO) is hot! De juris-
prudentie toont aan dat WKO de afgelopen jaren een steeds belangrijker rol is gaan spelen. In deze bijdrage gaan wij in
op het juridisch kader rond de plaatsing van WKO.

Voor een goed begrip van dit kader staan wij in de volgende paragraaf kort stil bij enige technische kenmerken van WKO.
Paragraaf 3 behandelt het huidige juridisch kader rond het plaatsen van WKO. Daarbij wordt ingegaan op de uitspraken
die tot nu toe zijn gewezen op dit punt. Het juridisch kader rond WKO is volop in beweging. De komende jaren wordt een
aantal wijzigingen doorgevoerd in wet- en regelgeving. Deze wijzigingen behandelen wij in paragraaf 4.

Bij het juridisch kader rond WKO mag het bestemmen van de ondergrond niet ontbreken. De jurisprudentie op dit punt
heeft de afgelopen jaren een belangrijke vlucht genomen. Om deze reden wordt dit aspect behandeld in paragraaf 5.

2. Enige technische kenmerken van WKO
WKO is een techniek om gebouwen te verwarmen en te koelen. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de bodem en het daarin
aanwezige grondwater – het wordt ook wel aangeduid als bodemenergie. Kortweg werkt WKO als volgt. In de bodem
wordt een put geboord van enkele tientallen meters tot tweehonderd meter diep. Uit die put wordt in een aardlaag met
een stabiele temperatuur in de zomer water (of een andere vloeistof) opgeslagen dat aan de oppervlakte is opgewarmd.
In de winter wordt de warme vloeistof uit de put opgepompt met behulp van een warmtepomp en op een hogere tempe-
ratuur gebracht. De warme vloeistof geeft zijn warmte in een warmtewisselaar af aan het verwarmingssysteem van het
te verwarmen gebouw. Met het verwarmingssysteem wordt het gebouw verwarmd. Voor de koeling van het gebouw in de
zomer wordt een omgekeerd proces gevolgd. De koude vloeistof die uit de put wordt opgepompt geeft via de warmtewis-
selaar koude af aan het koelsysteem van het gebouw.1

In grote lijnen zijn twee typen WKO-systemen te onderscheiden: het open en het gesloten WKO-systeem. Een open WKO-
systeem maakt gebruik van het grondwater in een waterdragende aardlaag, ofwel aquifer. Een dergelijke aquifer bevindt
zich meestal op een diepte van enkele tientallen meters tot tweehonderd meter. Ten behoeve van het open WKO-systeem
wordt een put geboord naar de aquifer. De warmte respectievelijk koude wordt in het grondwater in de aquifer opgeslagen
en daaraan op het gewenste moment onttrokken. Een open WKO-systeem staat dus rechtstreeks in verbinding met het
grondwater. Daarmee kan het, door de uitwisseling van warmte en koude, (het milieu in) de omgeving beïnvloeden. Mede
daardoor stelt de overheid strenge eisen aan dergelijke systemen.2

Anders dan een open WKO-systeem staat een gesloten WKO-systeem niet in directe verbinding met het in de bodem
aanwezige grondwater. Het gesloten WKO-systeem bestaat uit een buis of diverse lussen van buizen waardoorheen een
vloeistof – vaak een soort koelvloeistof – geleid wordt. De warmte respectievelijk koude wordt in die koelvloeistof opge-

1 Zie: <www.agentschapnl.nl/onderwerp/wat-wko>; <www.nvoe.nl/Page/nctrue/sp5793/index.html>; <http://gis.noord-holland.nl/wko/>.

2 Ministerie van IenM,‘ Besluit bodemenergiesystemen in kort bestek’, april 2011.
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slagen op de bodem van de put. In het algemeen geldt dat gesloten WKO-systemen toepassing vinden in kleinere bouw-
projecten en open WKO-systemen in grotere.

3. Het huidige juridisch kader
Op dit moment gelden geen specifieke regels voor het plaatsen en in gebruik hebben van gesloten WKO-systemen. Voor-
schriften en beperkingen kunnen dienaangaande slechts worden gesteld indien een gesloten WKO-systeem deel uitmaakt
van een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer. Hetzelfde geldt indien een gesloten WKO-systeem zelf – of in combi-
natie met andere WKO-installaties in de omgeving – als zodanig aangemerkt moet worden.3

Voor het gebruik van een open WKO is op basis van de Waterwet (Wtw) een vergunning nodig.4 Dat is ook het geval, zo
heeft de Afdeling uitgemaakt, als een monobronsysteem wordt gebruikt, hetgeen een open WKO-systeem is waarbij het
opgepompte grondwater niet bovengronds wordt gebracht.5 Bevoegd gezag zijn gedeputeerde staten van de provincie
waar de WKO is gesitueerd.

Daarnaast kan voor het gebruik van een open WKO de Wet bodembescherming van belang zijn. Dat is geval als door de
WKO verontreinigd grondwater wordt opgepompt en weer wordt geïnfiltreerd. Daarbij is van geen belang of het verontreinigde
grondwater wordt geïnfiltreerd in dezelfde verontreinigingsvlek als waaraan het is onttrokken.6

4. Regulering komende jaren
In april 2011 is de ontwerp-AMvB Besluit bodemenergiesystemen gepubliceerd in de Staatscourant.7 Het Besluit bodem-
energiesystemen beoogt, kort gezegd, een gelijk speelveld te creéren voor open en gesloten WKO’s, vermindering van
administratieve lasten, verkorting van te doorlopen procedures voor plaatsing en ingebruikname van open WKO’s, het
voorkomen van interferentie tussen WKO’s en het realiseren van meer uniformiteit in de voorwaarden die vergunningverleners
stellen aan open WKO’s. Wij lichten deze wijzigingen kort toe.

Gelijke administratieve lasten voor open en gesloten bodemenergiesystemen

In de vorige paragraaf is aangegeven dat er thans geen specifieke regels gelden voor de plaatsing en het in gebruik
hebben van gesloten WKO-systemen. Voor het installeren of het in gebruik hebben van een gesloten WKO-systeem is in
beginsel geen vergunning vereist. Evenmin geldt er een meldingsplicht.

Dit heeft een aantal consequenties. Zo zijn, vanwege het ontbreken van administratieve lasten, gesloten WKO-systemen
eenvoudig te plaatsen en (mede) daardoor relatief goedkoop. Ook is het door het ontbreken van een vergunnings- of
meldingsplicht veelal niet duidelijk waar dergelijke systemen zijn geplaatst. Dat is negatief doordat het hierdoor niet
mogelijk is de kans op interferentie tussen in elkaars nabijheid gelegen WKO’s mee te wegen bij de plaatsing van nieuwe
– open respectievelijk gesloten – WKO’s. Ook is het mogelijk dat door het ontbreken van administratieve lasten wordt 
gekozen voor een gesloten WKO, terwijl een (collectieve) open WKO tot een efficiéntere aanwending van bodemenergie
zou kunnen leiden.

3 Zie hierover nader H.A.H. Stam & A.R. Klijn, ‘Het (toekomstig) recht ten aanzien van bodemenergiesystemen’, M en R 2012-1, p. 3-13, par. 1.

4 Art. 6.4 Wtw.

5 ABRvS 11 november 2009, zaaknr. 200902821/1/H3 en ABRvS 7 april 2010, zaaknr. 200906236/1/H3.

6 ABRvS 26 november 2008, zaaknr. 200709053/1. Op dit moment is een wetsvoorstel aanhangig dat hierin wijziging brengt. Zie Kamerstukken II 2011/12,

33 150, nr. 2.

7 Stcrt. 2011, 4830.
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Het Besluit bodemenergiesystemen gaat hier verandering in brengen doordat een meldingensysteem gaat gelden voor
dergelijke WKO’s, tenzij het een WKO-systeem betreft met een vermogen van 70 kW of meer, of dergelijke systemen
worden geplaatst in zogenoemde interferentiegebieden. In dat geval is een omgevingsvergunning beperkte milieutoets
vereist. Toetsingscriteria zijn onder meer of er een kans op interferentie aanwezig is en of er sprake is van een doelmatig
gebruik van bodemenergie.

Voor het gebruik van een open WKO is, zoals opgemerkt, op basis van de Wtw een vergunning nodig. De doorlooptijd van
de vergunningaanvraag is lang en de uitslag ervan onzeker. Omdat dit geen stimulans is voor diegenen die voornemens
zijn open WKO’s te plaatsen, bevat het (ontwerp-)Besluit bodemenergiesystemen maatregelen om de procedure voor open
WKO’s te vereenvoudigen en te versnellen. Zo wordt de doorlooptijd van de vergunningaanvraag bekort tot twee maanden
en is het mogelijk om voor kleine systemen een vrijstelling van de vergunningplicht te verlenen. Bij beoordeling van de
vergunningaanvraag wordt ook nagegaan of er kans op interferentie aanwezig is en of het te plaatsen WKO-systeem leidt
tot een ondoelmatig gebruik van bodemenergie.

Tegengaan interferentie

Uit het voorgaande blijkt dat de optimale aanwending van bodemenergie en het tegengaan van interferentie belangrijke
thema’s zijn voor de wetgever. Daarom bepaalt het (ontwerp-)Besluit bodemenergiesystemen dat bij gemeentelijke en
provinciale verordening interferentiegebieden kunnen worden aangewezen. Zoals eerder opgemerkt, geldt voor zowel
open als gesloten WKO’s in interferentiegebieden een vergunningplicht. Dit biedt de mogelijkheid voor het bevoegd gezag
om de kans op interferentie mee te wegen bij vergunningverlening.

Eerder is aangegeven dat vanwege het ontbreken van een wet- en regelgevingskader voor gesloten WKO’s veelal niet
bekend is waar deze systemen zijn geplaatst. Dat zou ook het geval kunnen zijn voor open WKO’s, maar dat zal gezien
de reeds lang geldende vergunningplicht minder voorkomen. Interessant is nu dat in het (ontwerp-)Besluit bodemenergie-
systemen bepalingen zijn opgenomen die moeten leiden tot het alsnog melden van dan wel aanvragen van een vergunning
voor WKO’s. Zo bepaalt het (ontwerp-)Besluit bodemenergiesystemen dat bij de beantwoording van de vraag of bij de
plaatsing van een nieuwe WKO interferentie kan ontstaan, alleen rekening wordt gehouden met reeds geïnstalleerde
gesloten WKO’s, die alsnog gemeld worden of waarvoor alsnog een vergunning wordt aangevraagd. Iets vergelijkbaars
is opgenomen voor open WKO’s waarvoor geen vergunning is aangevraagd.

Het voorgaande zal bezitters van vóór de inwerkingtreding van het Besluit bodemenergiesystemen geïnstalleerde WKO’s
stimuleren melding te doen van het bestaan van deze systemen dan wel daarvoor een vergunning aan te vragen. Zo zal
kenbaar worden waar deze systemen staan, zodat daarmee rekening gehouden kan worden bij de plaatsing van toekomstige
WKO-systemen, interferentie wordt voorkomen en bodemenergie optimaler benut kan worden.

Bevoegd gezag

Een belangrijk punt is wel welk overheidsorgaan interferentiegebieden mag of moet aanwijzen. Zonder hier in detail op in
te gaan, merken wij op dat zowel de gemeentelijke als de provinciale overheid op grond van een complex systeem op dit
punt bevoegdheden zal hebben. Zo zullen burgemeester en wethouders geen bevoegd gezag zijn voor open WKO’s – dat
zijn provinciale staten – maar zij kunnen daarvoor wel interferentiegebieden aanwijzen. Provinciale staten krijgen ook de
mogelijkheid om interferentiegebieden aan te wijzen, maar dan alleen voor open WKO’s en in uitzonderingssituaties voor
gesloten WKO’s. Kortom, positief dat interferentiegebieden kunnen worden aangewezen, maar het voorgestelde systeem
leidt tot een ingewikkeld palet aan bevoegdheden.
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5. Het bestemmen van de ondergrond
Bij de plaatsing van WKO’s speelt de ruimtelijke ordening een belangrijke rol. Het juridisch kader rond het bestemmen van
de ondergrond wordt in belangrijke mate beleidsmatig ingevuld. De afgelopen jaren hebben op rijks-, provinciaal en
gemeentelijk niveau diverse structuurvisies het licht gezien.8 Daarmee heeft de overheid een goed sturingsinstrument in
handen.

Structuurvisies werken echter niet rechtstreeks door naar concrete besluiten. Voor het daadwerkelijk ordenen van de
ondergrond is een meer bindend instrument vereist. In de literatuur is algemeen aanvaard dat het bestemmingsplan
daarvoor het beste instrument is.9 Reeds in de beleidsbrief Ruimtelijke ordening van de ondergrond10 is aangegeven dat
gestreefd moet worden naar een situatie waarin bestemmingsplannen voor de ondergrond tot de gangbare praktijk gaan
behoren.

Met inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in 2008 heeft de wetgever de ruimtelijke relevantie van de
ondergrond uitdrukkelijk vastgelegd.11 Sindsdien bepaalt de Wro expliciet dat tot het begrip ‘grond’ ook de ondergrond
op verschillende niveaus behoort.12 Met inwerking van de Wro heeft het bestemmen van de ondergrond een behoorlijke
vlucht genomen. Bestudering van de rechtspraak leert dat  het bestemmingsplan in de praktijk met name wordt gebruikt
om op perceelsniveau ondergrondse voorzieningen zoals ondergrondse parkeergarages of archiefruimte mogelijk te
maken.13 Uit de jurisprudentie blijkt dat het bestemmingsplan al een aantal maal is ingezet als instrument om de plaatsing
van WKO’s mogelijk te maken en te bevorderen. Als voorbeeld wordt gewezen op de uitspraak over het bestemmingsplan
‘Oostelijke Binnenstad’ van de gemeente Amsterdam.14 In dit plan waren de voor ‘Tuin-3’ aangewezen gronden onder meer
bestemd voor voorzieningen ten behoeve van ondergrondse warmte- en koudeopslag.

Hoewel de afgelopen jaren op dit punt diverse pilots zijn gehouden, heeft het grootste deel van de gemeenten echter nog
geen integraal bestemmingsplan voor de ondergrond vastgesteld, zoals wij dat ook voor de bovengrond kennen.15 Dat is
een gemiste kans. Door het opstellen van een integraal bestemmingsplan voor de ondergrond heeft een gemeente immers
een goed instrument in handen om interferentie tussen bodemenergiesystemen te voorkomen of te beperken en daarmee
een optimaal gebruik van bodemenergie te stimuleren.16 Ook in brede zin voorkomt een integraal bestemmingsplan
interferentie. Een integrale ordening van de ondergrond voorkomt dat WKO’s interfereren met andere gebruiksfuncties
van de ondergrond, zoals archeologische beschermingszones, ondergrondse leidingstroken en drinkwaterbeschermings-
gebieden.

8 Zie hierover I. Brinkman, R.J.J. Aerts & E.H.P. Brinkman, ‘Warmte- en koudeopslag; naar een optimale benutting van bodemenergie’, NTE 2012-4, p. 177-

179.

9 H.E. Woldendorp, ‘De regulering van bodemenergiesystemen (deel 1)’, BR 2011-6, p. 388-397.

10 Kamerstukken II 2004/05, 29 387 en 28 663, nr. 7.

11 Hoewel dit niet expliciet was verwoord in de WRO (oud), werd vrij algemeen aangenomen dat deze wet daartoe wel de juridische mogelijkheden bood, vgl.

H. Beestman & S. Hilligers, ‘Het bestemmingsplan en ondergronds bouwen’, BR 1999, p. 936; D. Samkalden & B. van den Berg, Juridische aspecten van

ondergronds bouwen, VBR 1997.

12 Art. 1.1, lid 2, Wro.

13 Zie voor enkele recente uitspraken bijvoorbeeld ABRvS 25 juli 2012, zaaknr. 201107570/1/R1; ABRvS 27 juni 2012, zaaknr. 201106660/1/R1; ABRvS

16 mei 2012, zaaknr. 201007346/1/R2; ABRvS 9 mei 2012, zaaknr. 201012181/1/R1; ABRvS 11 januari 2012, zaaknr. 201007000/1/R3 en ABRvS

28 december 2011, zaaknr. 201012308/1/R1. Bestemmingsplannen waarin gronden expliciet (mede) zijn bestemd voor ondergrondse warmte- en koude-

opslag zijn echter schaars. Zie voor een voorbeeld ABRvS 4 juli 2012, zaaknr. 2011114/1/R2.

14 ABRvS 4 juli 2012, zaaknr. 201011114/1/R2.

15 H.E. Woldendorp, ’Ondergrondse regelingen opgediept (deel 1)’, BR 2012-7, p. 474.

16 Een aantal mogelijkheden wordt beschreven in het artikel van P. de Putter & M. Aerts, ‘Juridische aspecten van energieopslag in de bodem’, M en R 2006-

7, p. 414 e.v.
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Zoals hiervoor beschreven in paragraaf 4 worden B&W na inwerkingtreding van het Besluit bodemenergiesystemen het
bevoegd gezag voor gesloten bodemenergiesystemen. Wij verwachten dat hierdoor een belangrijke impuls wordt gegeven
aan het denken op gemeentelijk niveau over het reguleren van de ondergrond in het algemeen en het plaatsen van WKO’s
in het bijzonder. Het aantal uitspraken waarin het bestemmingsplan wordt ingezet als instrument om de plaatsing van
WKO’s mogelijk te maken, zal de komende jaren naar alle waarschijnlijkheid dan ook toenemen.17

Robin Aerts
Edward Brans

17 Mr. R.J.J. Aerts en mr. E.H.P. Brans zijn advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ten Den Haag en verbonden aan de praktijkgroep energie.
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