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Geachte heren en dames, 
 
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. 
In de ontwerp omgevingsverordening is een verbod op genomen om kleilagen te doorboren, die de 
strategische drinkwatervoorraad beschermen.  Ik onderschrijf het belang voor de regio om ons 
drinkwater zo schoon mogelijk te houden. Ik maak me echter ook ernstig zorgen over de gevolgen 
van het nieuwe beleid voor de energietransitie. Ik verzoek u dan ook dringend om het verbod op het 
doorboren van beschermende kleilagen te vervangen door een “nee, tenzij”. 
 
In de regio Hart van Brabant ligt volgens bijlage 9 van de ontwerp omgevingsverordening deze laag 
op een diepte die varieert van 20 meter beneden maaiveld tot 70 meter beneden maaiveld. Dit 
betekent dat in grote delen van de regio Hart van Brabant geen gesloten bodemenergiesystemen 
meer aangelegd mogen worden. Ook de aanleg van open bodemenergiesystemen wordt voor 
gebieden onmogelijk. 
 
Belang van bodemenergie voor de energietransitie van de bestaande bouw 
Voor de Regionale Energie en Klimaatstrategie van de regio Hart van Brabant is een technisch studie 
naar de beschikbare bronnen voor de warmtetransitie gedaan. De bronnen die in de studie zijn 
meegenomen zijn vooral voor de lange termijn. Er moet nog veel onderzoek naar plaatsvinden.  
Op de korte termijn of de all electric oplossing in de toekomst wordt vaak gekozen voor 
bodemenergiesystemen of luchtwarmtepompen. Luchtwarmtepompen verbruiken twee keer zoveel 



 

energie dan bodemenergiesystemen. Als er meer luchtwarmtepompen komen heeft dit invloed op 
de hoeveelheid duurzame energie die in de regio opgewekt moet worden. 
 
Belang van bodemenergie voor geplande nieuwbouwprojecten 
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 
woningen nog groter geworden. Een bodemenergiesysteem kan voor zowel warmte als koeling 
zorgen, terwijl een luchtwarmtepomp alleen voor warmte zorgt. Daarnaast is het 
elektriciteitsverbruik van een luchtwarmte pomp twee keer zo veel als van een 
bodemenergiesysteem. Voor de korte termijn zorgt dit voor een grotere belasting van het bestaande 
elektriciteitsnetwerk en op de lange termijn dat er meer opwek van duurzame energie in de regio 
moet komen. Voor de volkshuisvesting is het verder van groot belang dat de nieuwbouw geen 
vertraging oploopt.  
 
Risico’s voor het drinkwater beperken 

In de toelichting van de ontwerp omgevingsverordening staat dat nog diverse onderzoeken 
uitgevoerd moeten worden naar onder andere de risico’s van bodemenergiesystemen voor de 
kwaliteit van het drinkwater. Ik zou u willen vragen om de risico’s van bodemenergiesystemen voor 
de kwaliteit van het drinkwater af te zetten tegen de risico’s voor de energietransitie. De risico’s voor 
de energietransitie door het niet kunnen toepassen van bodemenergiesystemen zijn voor de regio 
Hart van Brabant groot.  
Het risico van verontreiniging van het drinkwater bij het doorboren van kleilagen kan 
geminimaliseerd worden door zowel de kans op lekkages te minimaliseren.  En door te zorgen dat 
alleen daar doorboringen plaatsvinden, waar het grondwater boven de kleilaag zo schoon mogelijk is. 
En door eventueel het grondwater boven de kleilaag actief schoon te gaan maken. 
  
Wat betreft de kans op lekkage van verontreinigingen naar de drinkwatervoorraad onderschrijf ik dat 
deze kans groeit met het aantal bodemenergiesystemen. De kans op lekkages wordt aan de andere 
kant geminimaliseerd door de landelijke regels voor bodemenergiesystemen en door goed toezicht 
op het naleven hiervan. De Omgevingsdienst voert in de regio scherp toezicht op de aanleg van 
bodemenergiesystemen en controleert bij ca. 20% van de plaatsingen. Deze hoge controle heeft er 
toe geleid dat de branche in onze regio inmiddels zelf is overgegaan op het volledig afgrouten van de 
boorgaten, waarmee de kans op lekkages wordt geminimaliseerd. Verdere beperking van de risico’s 
is mogelijk door alleen water als vulmiddel van GBES toe te staan om het risico op lekkage van 
chemicaliën vanuit het systeem helemaal weg te nemen. Een andere optie is het stellen van 
voorwaarden en regelen van extra toezicht tijdens het gebruik en bij de buiten gebruik stelling van 
alle typen BES. 

Verzoek 
Vanuit het geschetste grote belang van bodemenergiesystemen voor de energietransitie, de 
nieuwbouwopgave, de betaalbaarheid van woningen, de verduurzaming van bedrijventerreinen en 
de volksgezondheid zou ik u dringend willen vragen om af te zien van een totaal verbod op het 



 

doorboren van kleilagen. Ik zou u willen vragen om bodemenergiesystemen alleen daar te beperken 
waar dit noodzakelijk is. 
 
Ik wil u vragen om in ieder geval een uitzonderingsclausule op te nemen, zodat daar waar 
inspanningen worden geleverd om de risico’s voor het drinkwater van het doorboren van de 
kleilagen te minimaliseren, en er echt geen goede andere mogelijkheden zijn dan het benutten van 
bodemenergie, dit in het kader van het maatschappelijk belang toch mogelijk blijft. 
En ik zou u willen vragen een overgangstermijn op te nemen, zodat er tijd is om alternatieven voor 
bodemenergiesystemen te ontwikkelen, zonder vertraging in de lopende bouwprojecten op te lopen.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Gerard Bruijninks 
Voorzitter portefeuillehoudersoverleg Milieu en Afval regio Hart van Brabant  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


