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De Warmte-rotonde
Zuid-Holland

door een bodembril bezien

Frank Dorèl (RWB)



Vraag naar warmte
• Warmte-kansenkaarten
• Wordt ook per tak in beeld gebracht



Aanbod aan warmte



Aardwarmte in zoekgebied
warmterotonde

• veel opsporingsaanvragen
• Zes installaties, alle in de glastuinbouw;
• gas-/oliebijvangst & verstopping bron;
• circa 2-3 km diep; in toekomst ook diepere

(Trias) en ondiepere (bovenkrijt) boringen.
• Meer invloed provincie vergunningverlening

(Mijnbouwwet)



Aardwarmtepotentieel



Programmabureau warmte en koude ZH
publiek-private samenwerking  (30 partijen)



Verbinden bronnen en afnemers



Warmterotonde, warmtemarkt

• Warmterotonde: meer dan een
transportleiding; tientallen grote en kleine
aanbieders/afnemers op een warmtebeurs
(robuust systeem)

• Segmenten en groeimodel
• Combinatie met potentiële innovaties zoals

- aardwarmtewinning (ook op andere dieptes),
- cascadering,
- hoge temperatuuropslag.



HTO – thermisch effect na 20 jr



Next step: power2heat ?



Bodemladder



Warmterotonde

• Benutting; locatie en bundeling
• Leidingen kunnen na gebruik weer uit de deklaag worden

verwijderd.
• Na aardwarmte-winning kunnen de scheidende lagen weer

worden hersteld. Het water zelf warmt weer (zeer) langzaam
op.

• Ook bij een HTO-installatie kunnen na gebruik de scheidende
lagen weer worden hersteld. Het water zelf koelt langzaam af.



Welkom op Pompstation Hoogeveen

PBB 26 januari

Remco de Boer, Klaas van der Veen, Ron Nap  



Het spel

• Indelen in rollen 

• Beschrijving casus (rollen, opgaven, ambi#es) 

• Bespreken strategie per rol 
– Wat willen we bereiken? 

– Wat hebben we nodig ?

– Wie staat waar voor? Wie doet wat? 

• De ontmoeting als spelers
– Waar loop je tegen aan, wat is (on)duidelijk, wat zijn goede 

oplossingen, manieren om verder te komen en wat zie je 
als knelpunten? 

• De ervaring
– Wat leren we hieruit, welke vragen zijn er nog?



ROLLEN

• Gemeente 

• RUD Drenthe 

• WMD 

• Waterschap



Oorsprong:
� 1927: gemeentelijk drinkwaterbedrijf  (naast de gasfabriek uit 1904)

� Jaren 1980: constatering grootschalige grondwater-verontreiniging

gasfabriek -> alle pompputten onder Peize-complex

� 1989: overname door WMD



Verontreinigingen grondwater  



Samenvatiing van de opgaven

• Pluimen moeten nu worden aangepakt

• Er is nu (nog) geld

• Met het (bodemsanerings)geld meer doen

• Vooruitlopen op aanstaande decentralisering 

(de Omgevingswet)

• Convenant bodem en ondergrond 

(waterschappen, provincies, gemeenten en het 

Rijk)



Wat is GGB ook al weer?

Gebiedsgericht GrondwaterBeheer (GGB) geeft 
vorm aan integraal en duurzaam beheer van 
(verontreinigd) grondwater: 

• binnen een begrenst gebied;

• koppelt activiteiten en ingrepen m.b.t. natuur, 
ruimtelijke- en economische ontwikkelingen aan 
doelstellingen op het gebied van milieu; 

• meer thema’s in een gebied betekent grotere 
potentie voor GGB; 

• elk gebied krijgt specifieke aanpak. 



Wat is GGB ook al weer?
Gebiedsgrens-concept
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Onstaansgeschiedenis van het Landschap 



Resultaten onderzoek TNO



Grondwatermodel (stroombanen)



Grondwatermodel (doorsnede)



Wisselwerking: kwaliteit – kwantiteit - functies

Er bestaat een wisselwerking tussen de kwaliteit en kwantiteit van het grondwater en 
de aard en kwaliteit van ruimtelijke gebruiksfuncties!

Grondwater 

gebruik

Verontreiniging

Verdroging / 

vernatting

Natuur

Bodemenergie



Organisatie van het gebiedsbeheer

• Ambities en sturende processen:

– Aanpak pluimen – ‘Nier van Hoogeveen’

– Veiligstellen drinkwaterwinning

– Herontwikkeling / herstructurering

– Bodemenergie

• Wat betekent dit voor de organisatie van het 

gebiedsbeheer?



Who’s afraid  



Who’s afraid of blue, brown and green? 



ROLLEN

• Gemeente 

• RUD Drenthe 

• WMD 

• Waterschap

HET SPEL

• Strategie

• Ontmoeting

• Ervaring



Tbv discussie op Platform  bodembeheer dag 26 januari 2016
René Smolders, Peter Spring in ‘t Veld, Erik Verhallen

Spoed & verborgen grondwater-werkvoorraad (oranje locaties):
gezamenlijke gw-opgaves en ambities.

“Warme overdracht” van prov naar gem.



Onderdelen: uitleg sessie en tijdplanning

15:00-15:05 -welkom, uitleg en indeling
-inleven in de (denkbeeldige) rol
(provincie, gemeente,waterschap, bedrijf incl (consumptie)waterwinners, overige?)

15:05-15:15 -waarom deze case “nadenken over effect doorwerking nieuwe beleid”

-de casushouder

15:15-15:30 -per rol nadenken over case
wat willen we bereiken/wat hebben we nodig/welke instrumenten/wie doet wat

15:30-15:55 - gezamenlijk bespreken opbrengst blok 3 “hoe zien we het vervolg”

15:55-16:10 - bundelen en noteren
wat leren we hieruit (oplossingen, routes)/welke knelpunten/welke vragen
(vraagmuur)



Waarom deze case

• Belangrijk aandachtpunt is het regelen en invullen van taakverschuivingen,
zijnde bodemopgaven die van provincie naar gemeenten gaan.

• Juiste keuzes & afwegingen: niet dat we straks na het verlaten van de Wbb,
naar elkaar kijken en zeggen “hadden we maar…..”, of “we dachten dat…..”.

• Welk deel werkvoorraad moeten we nog gezamenlijk tegen het licht
houden om te zorgen dat we daar komende tijd nog de juiste keuzes
maken. Waar willen we nog gebruik maken van het huidige
instrumentarium en/of de mogelijkheden die het overgangsrecht ons geeft.

• Grondwater is rode draad: gezamenlijke opgaves & ambities, nu starten



Case

Provincie Zuid-Holland:
• er is al veel voorwerk uitgevoerd (spoed & KRW)
• we bevinden ons aan begin van deze discussie.
• “warme overdracht”: komen tot gezamenlijke gw opgaves & ambities
• gebruik maken van (verborgen) grondwater-werkvoorraad

Help ons met deze klus.



vb willekeurige gebieden in beheergebied PZH



vb ander gebied



Aantal jaartallen en doelen

Eind 2020 Start beheerperiode, eind convenant
• Grondwater belangrijk: rode draad in afspraken Convenant & Strong

Wat willen we (vanuit bodem) in 2020 willen hebben bereikt:
a. Grondwaterkwaliteit voldoet voor de functie. Bodembeheer functioneert.

Spoedlocaties beheerst.
b. Wbb ingezet op zinvolle plaatsen.
c. Gebleken goede overdracht taken: de juiste  opgaves & ambities bepaald.



Aantal jaartallen en doelen

Medio 2018    Inwerkingtreding Omgevingswet , benutten overgangsrecht
• Grondwaterwetgeving  wijzigt:

Wbb historische gw-vervuiling verdwijnt, behoudens:
-grote grondwaterlichamen, waterwinningen (KRW)
-overgangsrecht: vereist beschikking (of vastgesteld ggb)

•Tijdsverschil OW (2018) en convenant (2020): geborgd via overgangsrecht etc

Concreet:
-Eigenaren niet aangesproken historische grondwatervervuiling, alleen eigen perceel
-Bodem taken prov-> 393 gem: (verborgen) gw werkvoorraad over naar gemeenten
-overgangsrecht Wbb vergt beschikkingen
-overgangsrecht is faciliterend; wordt ingericht obv opgaves & ambities

Wat willen we in 2018 hebben bereikt:
a. Probleemgebieden geïdentificeerd.
b. Lijsten met locaties vastgesteld, overgangsrecht benut



Opgave

Eind 2016 indicatie opgave …….verborgen gw-werkvoorraad(oranje loc, conv. art 5)

•Bepalen locaties/gebieden grondwater niet in overeenstemming toekomst gebruik
•Grens ligt niet bij spoed: gw-opgave tussen spoed en niets doen

NU starten met warme overdracht (prov => gem)
•komen tot gezamenlijke grondwater opgave & ambities

Nu al gaan bepalen wat je wil & nodig hebt tbv beheer
•nagaan waar je Wbb nog wil inzetten (overgangsrecht benutten)



Beoogd vervolg voor warme overdracht

BEOOGD VERVOLG gezamenlijke inzet op warme overdracht (UP faciliteert)
•Is nu eerste kennismaking hiermee.
•Waaraan deze periode behoefte; regiobijeenkomsten, nadere uitleg, papier etc
•Neem contact op met je provincie: het is hun opgave die overgaat naar gemeentes
maar dan wel in ander instrumentarium. Voorkom verrassingen.
•VNG & bevoegd gezag gemeentes helpen in dit gezamenlijk proces

Graag jullie beeld en behoefte.



instrumenten

Welke instrumenten:
a.       Wbb
b.       overgangsrecht
c. Gebiedsdossiers, een gemeenschappelijk inventarisatie van de problematiek
d.       GGB
e.       Omgevingsvisie
f.        Omgevingsverordening
g.       etc



 

Omgevingswet  

Omgevingsvisie 

 
Margit Koesoemo Joedo 

Programmadirectie Eenvoudig Beter 

 

 

 
 

 
    

 

26 januari 2016  



27-1-2016 



Stelselherziening meer dan wetgeving 

Digitalisering 

Kennis en 
Kunde 

Cultuur 

Wetsvoorstel/ 

Amvb’s 

Invoerings- 

regelgeving 

EU 

26 januari 2016  



 
 

 

Stand van zaken 

• Wetsvoorstel in Eerste Kamer 

 

• Amvb’s: botsproeven, (pre)consultatie 

 

• Invoeringswetgeving, Aanvullingswetgeving 

 

• Nu al aan de slag: voorbeeldprojecten en pilots  
 

• Bestuursakkoord implementatie 

 

 

 

Digitalisering 

ultuur 

26 januari 2016  



6 kerninstrumenten 

 
- Omgevingsvisie 
- Omgevingsplan, omgevingsverordening, waterschapsverordening 
- Omgevingsvergunning 
- Algemene regels 
- Programma; verbijzondering: programmatische aanpak 
- Projectbesluit 
 

26 januari 2016  



26 januari 2016  



Omgevingsvisie  

• Integraal    

• Alle 3 bestuurslagen 

• Gezamenlijk kan 

• Zelfbinding 

• Strategisch 

• Gebiedsniveau 

• Geen beroep 

• Geen schadeclaims 

• Plan-m.e.r.  

• Brede participatie 

• Vormvrij 

• Geen 
actualiseringsplicht 

•  
 

26 januari 2016  



De omgevingsvisie     (5) 

Wat willen we? 

• Welke ambities  

• Welke ontwikkelingen 

• Welke omgevingskwaliteit 

 

Hoe gaan we dat bereiken? 

• Uitvoeringsparagraaf 

• Welke instrumenten gaan we inzetten: economisch, financieel, 
juridisch, beleidsmatig, communicatief 

 

26 januari 2016  



26 januari 2016  

Bron: 
G. Gabry, 
KuiperCompagnons 



 

Pilots 
omgevingsvisie 

26 januari 2016  

9 in eerste ring, 
18 in tweede ring 



Pilots omgevingsvisie     

 

• 7 thema’s: cultuuromslag, participatie, integraliteit, digitalisering, 
gerichtheid, planvormingsproces, actueel 

• Conclusies op thema’s 

• Aanbevelingen 
 1 Meer duidelijkheid nodig over relatie omgevingsvisie met andere 
instrumenten 
2 Afstemming zoeken met andere bestuurslagen, partners en 
gebruikers 

 3 Grote behoefte om vervolg te geven aan de opgebouwde 
community 

 4 Lessen ophalen in de praktijk t.b.v. implementatie, digitaal stelsel 
en wetgeving 

• Nieuwe pilots 

26 januari 2016  



Omgevingswet 
 
ruimte voor 
ontwikkeling, 
 

waarborgen  
voor kwaliteit 

twitter:#EenvoudigBeter 
LinkedIn groep Eenvoudig Beter 
site: rijksoverheid.nl en 
 
https://omgevingswetportaal.nl 
veelgesteldevragenomgevingswet.nl 
http://bnsp.nl/pilotsomgevingsvisie 
  

26 januari 2016  
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https://omgevingswet.pleio.nl/
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