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Geachte heren en dames, 
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Op 9 april 2021 heeft u de ontwerp omgevingsverordening Noord-Brabant ter inzage gelegd voor 
reacties. Wij maken graag gebruik van deze mogelijkheid om onze bezorgdheid uit te spreken over de 
regels met betrekking het gebruik van bodemenergiesystemen. 
 
Beperkingen voor bodemenergie in Goirle 
Nabij Goirle ligt een grote drinkwaterwinning en wij onderschrijven het belang voor de regio om dit 
drinkwater zo schoon mogelijk te houden. We maken ons echter ook ernstig zorgen over de gevolgen 
van het nieuwe beleid voor de energietransitie.  
 
Een gedeelte van Goirle, waaronder de hele woonkern Riel, is vanwege deze drinkwaterwinning 
onlangs aangewezen als grondwaterbeschermingsgebied. Hier is bodemenergie in zijn geheel niet 
toegestaan. Boven op deze beperking komt nu het nieuwe beleid, waardoor in de rest van Goirle niet 
dieper geboord mag worden dan 40 meter. Met deze extra beperking worden de mogelijkheden voor 
bodemenergiesystemen in Goirle sterk beperkt omdat voor de meeste systemen een diepte van 80 
meter nodig is.  
 
Belang van bodemenergie voor de energietransitie van de bestaande bouw in Goirle 
In de Regionale Structuur Warmte uit de REKS is er berekend dat, na reductie van de warmtevraag 
door isolatie, ongeveer 50% van de warmtevraag in Goirle moet worden gedekt met aquathermie, 
waarvoor een WKO systeem van meer dan 40 meter diep nodig is. Na een verbod op het doorboren 
van de kleilaag, kunnen we geen gebruik meer maken van aquathermie. Met de kennis van nu, zien 
we geen alternatieve duurzame warmtebronnen die we zouden kunnen inzetten voor een 
warmtenet in Goirle. Dit vormt een grote bedreiging voor de haalbaarheid van de energietransitie. 
 
Belang van bodemenergie voor geplande nieuwbouwprojecten in Goirle 
Ook voor lopende nieuwbouwprojecten in de gemeente levert het voorgestelde beleid problemen 
op.  Voor de wijk Bakertand is aquathermie in combinatie met WKO op een diepte van 80 meter 
gepland en voor de wijk de Zuidrand worden warmtepompen met een diepte van 100 meter 
voorzien. 
 
Met de invoering per 1 januari 2021 van de nieuwe BENG norm voor woningbouw, die ook 
voldoende koeling van woningen voorschrijft, is het belang van bodemenergie voor nieuwbouw van 
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woningen nog groter geworden. Bodemenergie biedt de mogelijkheid van duurzame passieve koeling 
die nauwelijks energie verbruikt. Bij het niet mogelijk zijn van bodemenergie zal het energieverbruik 
toenemen doordat actieve koeling in de zomer noodzakelijk wordt.  
  
Alternatieven 
Voor de lange termijn zou wellicht geothermie een alternatief kunnen zijn voor onze gemeente, maar 
de ontwikkeling hiervan zal nog zo lang duren, dat Goirle de doelstelling om in 2030 25% duurzame 
energie op te wekken niet zal halen. 
 
Verzoek 
Doordat een gedeelte van Goirle in het grondwaterbeschermingsgebied valt en het nieuwe beleid 
voor de rest van Goirle een dieptebeperking van 40 meter voorschrijft, worden wij onevenredig 
zwaar getroffen. Gezien de beperkte mogelijkheden die wij hierdoor zien voor de warmtetransitie, 
zouden we u dan ook willen vragen om compensatie, waarmee alternatieve energiebronnen kunnen 
worden ontwikkeld en betaald. 
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