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Verordnr.  

Datum in werking 

 

De raad van de gemeente Haarlem,  

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van …..2014; 

gelet op de artikelen 121 en 147 van de Gemeentewet, artikel 18 lid 3 van de Wet 

bodembescherming en artikel 2.2b van het Besluit omgevingsrecht 

 overwegende dat: 

het college van burgemeester en wethouders als gevolg van artikel 1.4 lid 6 van het Besluit lozen 

buiten inrichtingen het bevoegd gezag is voor het installeren en in werking hebben van een gesloten 

bodemenergiesysteem; 

Het college van burgemeester en wethouders ter voorkoming van interferentie tussen open en 

gesloten bodemenergiesystemen dan wel ter bevordering  van een doelmatig gebruik van 

bodemenergie een interferentiegebied wenst aan te wijzen. 

besluit: 

 vast te stellen de volgende verordening voor de aanwijzing van een interferentiegebied 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

In deze verordening en de toelichting wordt verstaan onder:  

a. Gesloten bodemenergiesysteem:  installatie waarmee, zonder grondwater te onttrekken en 

na gebruik in de bodem terug te brengen, gebruik wordt gemaakt van de bodem voor de 

levering van warmte of koude ten behoeve van de verarming of koeling van ruimten in 

bouwwerken, door middel van een gesloten circuit van leidingen, met inbegrip van een 

bijbehorende waterpomp, circulatiepomp en regeneratievoorziening, voor zover aanwezig; 

b. Open bodemenergiesysteem: installatie waarmee van de bodem gebruik wordt gemaakt voor 

de levering van warmte of koude ten behoeve van de verwarming of koeling van ruimten in 

bouwwerken, door grondwater te onttrekken en na gebruik in de bodem terug te brengen, 

met inbegrip van bijbehorende bronpompen en warmtewisselaar en, voor zover aanwezig, 

warmtepomp en regeneratievoorziening; 

c. Interferentie: onderlinge beïnvloeding van nabijgelegen bodemenergiesystemen; 

d. Interferentiegebied: het gebied dat door het college van burgemeester en wethouders is 

aangewezen ter voorkoming van interferentie tussen bodemenergiesystemen en anderszins 

ondoelmatig gebruik van bodemenergie; 
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Artikel 2  Aanwijzing Interferentiegebied 

Als interferentiegebied voor gesloten bodemenergiesystemen wordt vastgesteld het gebied 

Waarderpolder en de Oostradiaal. Op de  bijgaande kaart staat het interferentiegebied aangegeven. 

Artikel 3 Slotbepalingen 

Artikel 3.1 Inwerkingtreding  

De verordening treedt in werking met ingang van ….   2014 

Artikel 3.2 Citeertitel 

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening aanwijzing interferentiegebied gesloten 

bodemenergiesystemen”.  

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van …, raadsstuknr. gepubliceerd in de Stadskrant 

d.d.   2013. 

De voorzitter,          De griffier, 

 

Bijlage:  kaart met daarop aangegeven het interferentiegebied gesloten bodemenergiesystemen 

Toelichting  

Algemeen 

Op 1 juli 2013 is het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen in werking getreden. Op grond van dit 
besluit is de gemeente bevoegd gezag voor de installatie van gesloten bodemenergiesystemen 
geworden.  
 
Op grond van deze nieuwe taak kan de gemeente aansturen op doelmatig gebruik van gesloten 
bodemenergie systemen. Dit gebeurt via het aanwijzen van interferentiegebieden. 
 
Het aanwijzen van een interferentiegebied voor gesloten bodemenergiesystemen sluit aan bij de 
Kadernota Haarlem Duurzaam en het past in het duurzaamheidsprogramma en binnen de 
doelstellingen van het project Spaarne Energie. De gemeente Haarlem heeft de ambitie om in 2030 
klimaatneutraal te zijn. Voor het behalen van deze doelstelling wil zij het gebruik van duurzame 
bodemenergie stimuleren. 
 
Tussen bodemenergiesystemen kan interferentie optreden. Interferentie is onderlinge beïnvloeding 
van bodemenergiesystemen die in elkaars nabijheid zijn gelegen. 
Door negatieve interferentie vermindert het energierendement van de desbetreffende 
bodemenergiesystemen.  Op het moment dat de gemeente geen grip op de ontwikkelingen in een 
gebied neemt, kunnen de belangen van initiatiefnemers worden geschaad en kan de bereidheid om 
in bodemenergiesystemen te investeren afnemen. Om dit te voorkomen maakt de gemeente gebruik 
van de mogelijkheid om door het aanwijzen van een interferentiegebied bodemenergie te 
stimuleren. 
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Gevolg van de aanwijzing van een interferentiegebied is dat voor het installeren van een klein 

gesloten bodemenergiesysteem een vergunning moet worden aangevraagd.  De beoordeling van de 

vergunningaanvraag wordt uitgevoerd door de Milieudienst IJmond. De bestaande gesloten 

systemen die binnen het interferentiegebied vallen, kunnen zich vrijwillig melden.  

Beleidsregels 

De gemeente stelt naast deze verordening beleidsregels op die bij de vergunningverlening worden 

gehanteerd. In de beleidsregels wordt aangegeven dat binnen het interferentiegebied een gesloten 

bodemenergiesysteem tot een bepaalde diepte mag reiken en dat een gesloten 

bodemenergiesysteem niet (gedeeltelijk) in de openbare ruimte mag worden aangelegd.  

Artikel 1 

Gesloten bodemenergiesysteem 

Bij een gesloten bodemenergiesysteem wordt door gesloten leidingen vloeistof door de bodem 

geleid om aan de bodem warmte of koude te onttrekken. De circulatievloeistof neemt de 

temperatuur van de omliggende  bodem over. De koelte of warmte wordt door middel van 

warmtewisselaars en een warmtepomp direct benut voor koeling of verwarming van ruimten in 

bouwwerken.  

Open bodemenergiesysteem 

Een open bodemenergiesysteem staat in rechtstreeks contact met het grondwater. In de zomer 

wordt grondwater opgepompt uit de koudebron. De koude van het grondwater wordt via een 

warmtewisselaar benut om gebouwen te koelen. Het grondwater neemt daarbij warmte op. Het 

opgewarmde grondwater wordt in de bodem terug gepompt in de warmtebron. In de winter werkt 

het systeem de andere kant op. Het grondwater wordt dan uit de warmtebron opgepompt om de 

daarin opgeslagen warmte terug te winnen ten behoeve van verwarming. Het grondwater koelt 

daarbij af en wordt in de bodem teruggepompt in de koudebron. 

Artikel 2 

Als Interferentiegebied wordt vastgesteld het gebied van het industrieterrein Waarderpolder en de 

Oostradiaal (zie de kaart die als bijlage is toegevoegd). Voor dit gebied heeft de gemeente een 

bodemenergieplan opgesteld. Gezien de ontwikkelingen die in en rondom de Waarderpolder en de 

Oost-radiaal zijn gepland, zal de drukte in de ondergrond bij toepassing van grootschalige 

energieopslag sterk toenemen. Het gevaar bestaat dat verschillende initiatieven voor bodemenergie 

elkaar gaan beconcurreren, bijvoorbeeld door negatieve interferentie met bestaande 

bodemenergiesystemen. Om dit te voorkomen is dit gebied aangewezen als interferentiegebied en 

zijn er beleidsregels opgesteld waar aan moet worden voldaan bij de vergunningverlening.  

Op het moment dat er in een bepaald gebied binnen de gemeente negatieve interferentie dient te 

worden voorkomen of doelmatig gebruik van bodemenergie dient te worden gestimuleerd, wordt op 

dat moment bij verordening een nieuw interferentiegebied aangewezen. 


