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Algemeen
Goed de klimaatproblematiek aangepakt wordt! De zaken zijn voor wat betreft het klimaat
aardig uit de hand gelopen. In onze haast daar wat aan te doen, moeten we echter
voorkomen dat we nieuwe schade aanrichten aan andere waarden. Dat aspect wil onze
Werkgroep belichten.
Inhoud Startnotitie
Bij de uitgangspunten spreekt uitgangspunt 4 aan dat er zorgvuldigheid is bij de toevoeging
van energieopwekking aan gebieden. Hierbij worden de ondergrond, water en geluidhinder
genoemd. Echter niet luchtkwaliteit of cultuurhistorie of natuur. Wel weer “de regionale
opgave groen en landschap”. Wat is een opgave? Dit is een erg vaag taalgebruik. Betekent
dit nu concreet dat ook bestaande natuur en cultuurhistorie rekening wordt gehouden? Zo ja,
kan dit dan ook duidelijk worden verwoord. Dat geldt ook luchtkwaliteit en lichthinder, juist
zaken die verbonden worden aan nadeel dat verbonden is aan grootschalige
energieopwekking.
Uniek rondom de Heuvelrug is de drinkwaterwinning. Zorgvuldigheid is geboden. Niet alleen
op papier zoals in de Startnotitie maar ook in de praktijk. Hoe krijgt de vereiste
zorgvuldigheid handen en voeten? Vele experts maken zich zorgen om het doorboren van
allerlei bodemlagen in het kader van aardwarmte. Zie bijlage Als mensheid hebben we een
slechte trackrecord op gebied van zorgvuldigheid.
En de geothermie lijkt op een herhaling van fouten uit het verleden. Zie bijgaand artikel uit
het blad Binnenlands Bestuur. Kan Zeist of de regio zich als drinkwaterwingebied
onderscheiden door juist te laten zien dat we hier werkelijk zorgvuldig mee omgaan? En dat
er een eind gemaakt wordt aan de machteloosheid in het overheidsbeleid in deze?
Uitgangspunt 5 roept bij ons de vraag op wat “eenheid in ruimtelijke uitgangspunten
betekent?” Wat houdt dit in? Welke ruimte is er nog voor specifieke lokale ruimtelijke
waarden? Waar legt de gemeenteraad zich op vast door dit te onderschrijven? Dat een
meerderheid van de gemeente de ruimtelijke uitgangspunten in het kader van de eenheid
vastlegt en de rest deze maar heeft te aanvaarden?

2
Proces van totstandkoming
Goed is dat in 2.53 duidelijk wordt gesteld dat de gemeenten het primaat hebben en dat RES
geen bindend plan (een hiërarchisch niveau) boven de gemeenten betekent.
In paragraaf 3 komt aan de orde hoe een RES tot stand komt.
Wanneer komt de samenleving breed in beeld? Pas het na het vaststellen van de
Startnotitie. Wij willen ervoor de pleiten dat de gemeenteraad van Zeist de uitgangspunten
die in de Startnotitie zijn verwoord ook aan de samenleving voorlegt in de vorm van een
inspraaktraject waarin elke burger kan reageren. De uitgangspunten bepalen immers in zeer
sterke de inhoud van de vervolgstappen (concept RES en Definitief RES). Daarover komt
dan misschien wel inspraak maar het is natuurlijk geen goede vorm van inspraak als je dan
te horen krijgt dat de commentaar niet spoort met de al vastgestelde uitgangspunten.
In de aanbiedingsbrief van de Bestuurstafel wordt wel melding gemaakt van een bijeenkomst
op 10 mei van de georganiseerde belanghebbenden maar een brede inwonersraadpleging
over de uitgangspunten. Ook gezien de spanning van verschillende belangen (grote
windmolens, veiligheid drinkwater, houtenergiecentrale) is een brede discussie in de
samenleving van groot belang. Juist over de uitgangspunten en niet als mosterd na de
maaltijd.
Voorgaande is een uitwerking van dat wat er staat in het raadsvoorstel over het samen met
inwoners, bedrijven en instellingen werken aan een gezond en duurzaam Zeist.
Graag tot nadere toelichting bereid,

Namens de Werkgroep,
E. Schuler
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Grondboringen en leidingen van bodemenergieqystemen
bedreigen in Oost-Brabant het diepgelegen grondwaterreseroir.
Gefragmenteerde regels en verantwoordelijkheden staan een
duidelijk overheidsbeleid in de weg. IMe staan wij machteloos.'

DE GEVAREN VAN WARMTE.KOUDEOPSLAG

BOREN IN
DRINK\,I'ATER

Warmte-koudeopslag in de
Eindhovense wijk Oud Woensel

De aanleg van gesloten bodemenergiesystemen (GBES) neemt de laatste
jaren een vlucht. Vooral bij nieuwbouwwoningen is het een populaire en
duurzame oplossing: de leidingen voor her

systeem zijn relatief eenvoudig aan te leg-

gen tijdens de bouw van de woning. Bovendien is sinds vorig jaar de Wet VET
van kracht, die het aansluiten van nieuwbouwwoningen op het gasnet verbiedt.

Voor de energietransitie worden de bodemenergiesystemen gezien als een belangrijk en kansrijk alternatief r.oor het
verwarmen van de woning met aardgas.
Dat zien Ine Flinkers en Edith Rutten ook,
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'Gemeenten staan vaak
niet te popelen om strenge
eisen te stellen'
beiden adviseurs bodem en ondergrond bij
rcspectievelijk de gemeenten Den Bosch
en Eindhoven. De laatste jaren neemt de
aanleg van deze systemen in Oost-Brabant
sncl toe. Rutten: 'In Eindhoven gaat het
om zoh driehonderd bestaande sysremen.
Maar het aantal nieuwbouwplannen met
GBES is een veelvoud daarvan.'Hetzelfde
gcldt voor Den Bosch, zegt Flinkers. Als
er plannen zijn om een bodemenergiesysteem aan te lcggen, dan komt dat langs mij
en neem ik altijd contact op met de initiaticfnemer. In een vroeg stadium kan een
plan nog wel wordcn aangepast.'Samen
met cen aantal collegat trekken ze al enige

tijd aan de bcl over het gebrek aan regels
cn dc onduidelijke verantwoordelijkheden
over dc aanlcg van de systcmen.
Vant die bodemsystemen hcbben een
groot problccm: onder de Oost-Brabantse
bodem zit de nationale drinkwaterreserve.
Een grondwaterreservoir dat minstens
hondcrd mcter diep zitenzeer zuiver is
'omdat het wordt beschermd door een diklsc tlcilaag erboven. Oppervlakkige bodcorrcrontreiniging kan daarom niet doorirclcn naar de diepere lagen en het
waterreservoir vervuilen.

ilIET SCHADELIJK
Op zich is het nict schadelijk om dat
grondwater aan de bodem te ootrekkcn. Dat gebeurt ook al: drinkwaterbedrijven en private partijen zoals Coca
Cola, Bavaria en Heincken maken al jaren
gebruik van het zuivere water. Voorwaarde
is wel dat de bcscherming van de kleilaag
intact blijft en er geen vervuiling doorsijpelt. En dat is nou precies het probleem
met de bodemenergiesystemen. Deze vorm
van warmte-koudeopslag bestaat uit een
lange lus in de grond die is verbonden met
ccn pomp en maakt gebruik van de stabiele temperatuur van de bodem. Tijdens
koude dagen wordt de bodemtemperatuur
gcbruikt om de woning te verwarmen, in
de zomer om te verkoelen. Met behulp van
een warmtewisselaar en een circulatievloeistof in de buizen wordt de warmte afgcgeven aan de woning.
Maar het boren van gaten voor de aanleg
van lussen (in feite een hele lange rubberen
pijp) is duur. Dus boort cen aannemer het
liefst het gat voor één lus. Om het systeem
daarvoor voldoende te laten werken, en om
de lus lang genoeg te maken, wordt daarbij

dwars door de beschermende kleilaag geboord, tot in het grondwaterreservoir. Vol
gens Rutten levert dat twee grote problemen op. 'Ten eerste levert een gat dwars
door de kleilaag een gevaar op voor het
drinkwaterreservoir. Nou zal dat bij een
paar boringen niet zo groot zljn, maar wat
gebeurt er als het veel vaker gebeurt? Dan
wordt die kleilaag een zeef. Een tweede
probleem is de circulatievloeistof in de leidingen zelf. Idealiter worden de leidingen
gevuld met gewoon water, maar in de
meeste gevallen voorziet de installateur het
water van glycolen, antivries, om bevrie-

zingaan de bovenkant te voorkomen. Ook
zijnvaak additieven toegevoegd zoals corrosieremmers en anti-algmiddelen. Bij een
lekkage van de leiding kunnen deze stoffen in het diepe grondwater terechtkomen
en daar een grondwaterverontreiniging
veroorzaken waarvoor de eigcnaar van het
systeem dan verantwoordelijk is.'

WEINIG MIDDELEN
Ecn algeheel verbod op boren tot in hct
grondwatcr zit er echter niet in. Ruttcn:
'Landcliik wordt er heel losies mee omgegaan. Er wordt gedacht dat te strenge regels de systemen te duur maakt, en daardoor slecht zijn voor de energietransitie.
Dus veel regels zijn er al niet. Ook de provincie heeft weinig middelen om te handhaven. Boren in de diepe grond is daardoor
een zaak van de circa dertig gemeenten in
het gebied, en dic staan vaak niet te popelen om strenge eisen te stellen.'

Flinkers:'En regels zijn nodig, al is het
maar over de diepte. Een lus van tachtig
meter komt nooit tot in de drinkwaterreserve, maar weinig ontwikkelaars zitten te
wachten op ondiepe boringen. Dan moeten ze namelijk meerdere lussen aanleggen
en meerdere boorgaten maken. Ik wijs ze
daarop als ik contact opneem met de initiatiefnemers, maar ik weet ook dat ik dit
niet kan afdwingen. Als ze dieper willen
boren, dan mag dat. Vaak toont men wel
begrip en wordt het aangepast, maar niet

altijd.'
Rutten: 'Ik kreeg laatst een nieuwbouwplan voor een inbreidingslocatie in Eindhoven onder ogen waarbij doodleuk tot
180 meter geboord gaat worden.'
De regels die er zijn, zijn bovendien erg
moeilijk te handhaven, ziet Rutten. Alleen
gecertificeerde bedrijven mogen die boring

doen, en de boorgaten moeten, als ze door
een kleilaag heen boren, goed worden aF

gedicht, zodat verontreinigingen zich niet
langs de lussen naar de drinkwaterreserve
kunnen verspreiden. Maar hoe gaat een instantie controleren of dat op 80 meter
diepte ook correct is gebeurd? Hetzelfde
geldt voor de eis dat een leiding volledig
wordt leeggemaakt wanneer een installatie
verouderd is ofin onbruik raakt. Hoe kan
je nou controlercn of er onderin de leiding
nog steeds circulatievloeistof zit? Bovendien blijft al dat bodemvreemde materiaal
van de lussen voor eeuwig in de bodem
achter. Is dat wel zo dutrzaam en passgnd
bij een circulaire economie?

cowBoYs
Àan alles merken Rutten cn Flinkers dat
de druk groot is. Ovcrheden moeten
snel met altcrnaticven voor het aardgas
komen, en de lijst met bouwopdrachten is
lang, met een onderbezette bouwbranche.
Het is een recept voor cowboys op de
markt, die het niet zo nauw nemen met de
voorschriften. 'Die zie je hier ook,'zegt

Rutten.'Uiteindelijk is het altijd een kwestie van geld. Dan zeggen ze dat ze best
minder diep willen boren, maar dan wordt
het te duur of halen ze de planning niet.
Een boring hoort zorgvuldig uitgevoerd te
worden. Onder zoh zware tijdsdruk werken is natuurlijk niet goed.'
Inmiddels hebben Rutten, Flinkers en collega's van andere gemeenten al diverse pogingen gedaan om provincie en rijk op het
probleem te wijzen. Maar de weerstand om
de duurzame alternatieven aan strengere
regels te binden blijft groot. Het is soms
ook een gebrek aan kennis, ziet Rutten.
'Dan wordt er bijvoorbeeld gezegd dat
strenge regels voor bodemenergie straks de
geothermie in de weg gaan zitten.'Zehopen dat de provincie uiteindelijk meer
daadkracht gaat tonen, bijvoorbeeld op
basis van de Kaderrichtlijn Water.'En samen met de vijf grote Brabantse gemeenten, de drinkwaterbedrijven en de provincie hopen we dat het in Den Haag op de
agenda wordt gezet.'Volgens Rutten schiet
het duurzame alternatief voor fossiele
brandstof het doel voorbij, als het de Brabantse grondwaterreserve bedreigt. Flinkers'We zijn niet tegen bodemenergie, zolang het op een duurzame, zorgvuldige

manier gebeurt.'o
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