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Addendum bodemenergieplan De Binckhorst (Den
Haag)

Geacht college,

Op 7 juni jl. ontvingen wij uw verzoek om aan het door ons vastgestelde bodemenergieplan ‘De
Binckhorst’ een addendum toe te voegen. Dit betreft een zogenoemde collectiviteitseis; de eis dat
de te realiseren bodemenergiesystemen tussen gebouwen onderling worden verbonden,
waardoor een eventueel tekort aan opgeslagen warmte of koude van het ene gebouw kan
worden gecompenseerd door een eventueel overschot aan warmte of koude van een ander
gebouw (een zogenoemd gebiedsdekkend systeem).

De wettelijke systematiek gaat echter uit van gebouwgebonden (individuele of collectieve)
bodemenergiesystemen, waarbij het initiatief voor het realiseren van deze systemen bij de markt
ligt. De rol van de overheid beperkt zich tot marktordening via verlening en handhaving van
vergunningen voor deze installaties.
Bezoekadres
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Een gebiedsdekkend systeem kan vrijwillig worden gerealiseerd door samenwerking van de

2596 AW Den Haag

betrokken vergunninghouders en exploitanten. Omdat het hierbij vaak om veel spelers met

Tram 9 en de buslijnen

uiteenlopende belangen gaat, de energiewinst bij appartementencomplexen beperkt is en de

90, 385 en 386 stoppen

regelgeving hier niet op is toegesneden, komen gebiedsdekkende systemen in de praktijk niet

dichtbij het

van de grond.

provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.

Dit vormde voor ons de reden om eerder als pilot een bodemenergieplan vast te stellen waarin
een collectiviteitseis is opgenomen (Laakhaven). Wij hebben toen met u afgesproken dat in

De parkeerruimte voor

principe alle installaties door de Provincie Zuid-Holland worden vergund aan de marktpartij die

auto’s is beperkt.

middels Europese aanbesteding door u wordt geselecteerd om de opdracht uit te voeren. Alle
vergunningaanvragen worden getoetst op deze collectiviteitseis.

Uit een recent overleg dat de Omgevingsdienst Haaglanden op instigatie van ons met het
ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) voerde, blijkt deze constructie helaas toch
onvoldoende te zijn om de aanleg van een gebiedsdekkend systeem te vergunnen. Daarom
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wordt door I&W en de branchevereniging Bodemenergie onderzocht welke stappen moeten
worden ondernomen voor aanpassing van de regelgeving voor de vergunningverlening van open
bodemenergiesystemen, zodanig dat de realisatie van een gebiedsdekkend systeem wèl mogelijk
wordt. De provincie Zuid-Holland blijft hier actief bij betrokken.

Indien de regelgeving door het Rijk wordt aangepast, zullen wij daarna naar verwachting de
collectiviteitseis voor het betreffende deel van de Binckhorst vaststellen, en u hiervan op de
hoogte stellen. Aangezien wij denken dat deze aanpassing enige tijd zal duren, spijt het ons dat
wij niet eerder op uw verzoek kunnen ingaan.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,

voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts
bovenaan in deze brief hebben opgenomen.
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