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Bodemenergieplan Laakhaven College campus 

 

Geacht college,  

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1 

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt. 

Op 7 december 2020 ontvingen wij van u het bodemenergieplan Laakhaven College campus. 

U verzoekt ons in uw begeleidende brief dit plan voor de zogenoemde open

bodemenergiesystemen vast te stellen, opdat wij bij onze vergunningverlening aan deze

bodemenergiesystemen met uw plan rekening kunnen houden.

Wij zijn aangenaam verrast dat u in het plan kiest voor een collectief gebied dekkend systeem,

waardoor de energieopbrengst structureel wordt verhoogd en de bodem beter wordt benut. 

Wij zijn het met u eens dat het voor de realisatie van een dergelijk complex systeem wenselijk is

dat er één exploitant komt, en dat deze daarvoor alle vergunningen voor de deelinstallaties zou

moeten ontvangen. Wij zijn akkoord met het verlenen van die vergunningen door de

Omgevingsdienst Haaglanden aan de exploitant die door de gemeente Den Haag via een

openbare aanbesteding voor het lokale warmte-koude-net wordt geselecteerd. 

Wij hebben het plan voorlopig voor een jaar vastgesteld.

Omdat uit een ambtelijke toelichting blijkt dat voor deze constructie de medewerking van alle

betrokken projectontwikkelaars noodzakelijk is, worden wij -wanneer bekend is hoeveel

projectontwikkelaars uiteindelijk in Laakhaven actief zullen worden- daarvan graag door u op de

hoogte gesteld. Ook vernemen wij graag hoeveel er van hen aan het gebied dekkend collectief

systeem gaan meewerken (op welk deel van het plangebied dit betrekking heeft). 

Wij weten dan in hoeverre de door u in het bodemenergieplan aangegeven collectiviteit

daadwerkelijk gerealiseerd kan gaan worden.

Verder is het onzes inziens belangrijk dat er bij een dergelijk complex systeem regeneratie en 

back-up voorzieningen goed worden geregeld, zodat de toekomstige werking van het

ondergrondse systeem te allen tijde is verzekerd. Daarom worden wij ook graag op de hoogte

gebracht hoe dit is geborgd, bijvoorbeeld in de warmteconcessie. 
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Indien beide zaken bekend zijn zullen wij het plan zo snel mogelijk definitief vaststellen, eventueel

nadat het is aangepast.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

 
 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

Tenslotte verzoeken wij u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij

rechts bovenaan in deze brief hebben opgenomen. 


