
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
Mededeling 

Onderwerp 

Motie WKO/Geothermie 

Doel van deze mededeling: 

Provinciale Staten te informeren naar aanleiding van motie nr. 23 en toezegging 
nr. 171, beide met betrekking tot "leges WKO/Geothermie". 

Toezegging/motie/amendement: 

Op 13 november 2013 is bij de behandeling van de Programmabegroting 2014 de 
motie "Leges WKO/Geothermie" aangenomen. PS verzoeken met deze motie het 
college beleid en regelgeving ten aanzien van de toepassing van 
WKO/Geothermie te evalueren en daarbij initiatiefnemers en gebruikers te 
betrekken. Ook verzoeken zij bij deze evaluatie aandacht te besteden aan de 
mogelijkheden tot deregulering en kostenverlaging bij de vergunningverlening. 
Het beantwoorden van deze motie is, vanwege de Inhoudelijke parallelliteit, 
gecombineerd met de toezegging aan de Christen Unie van 16 oktober 2013. 
Toegezegd is om informatie te geven over de kosten in relatie tot de indienings-
vereisten voor een WKO vergunning. 
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Inleiding: 

Op Ijuli 2013 is de AMvB Bodemenergie van kracht geworden, in deze mededelins 
wordt u hierover nader geïnformeerd. De minister zal in 2016 de uitwerking van 
de AMvB Bodemenergie evalueren. 

De informatie die hierbij verstrekt wordt is voorgelegd aan Initiatiefnemers en 
gebruikers in bredere zin, namelijk aan IF (marktleider op het gebied van aanleg 
WKO), de Flevolandse gemeenten en de OFGV (Omgevingsdienst Flevoland, Gooi 
en Vechtstreek). In de bijlage 1 vindt u de ontvangen reacties de wijze waarop 
deze verwerkt zijn. 

Mededeling: 

In de toelichting motie "leges Geothermie/WKO" wordt de door u gevraagde 
informatie gegeven over wat Geothermie en WKO (warmte - koude opslag) is, wie 
er over gaat, de geschiedenis van WKO in Flevoland, een evaluatie van de huidi
ge regelgeving, het beleid en de kosten. 

In de mededeling worden alle relevante onderwerpen behandeld om u een inte
graal beeld te verschaffen. De verschillende beleidsaspecten kennen wel hun 
eigen dynamiek en eigen (besluitvormings)processen. 

Samenvattend kan op basis van de toelichting het volgende meegedeeld worden: 

AMvB Bodemenergie: 
Met de inwerkingtreding van de AMvB Bodemenergie op 1 juli 2013 is het 
belangrijkste motief voor WKO het doelmatig gebruik van bodemenergie 
geworden, mits de bodem voldoende beschermd wordt. 
Regelgeving is geüniformeerd en alle provincies hanteren de Handreiking 
provinciale besluiten bodemenergiesystemen (BUM) als handvat voor ver
gunningverlening. 
Er is een gelijk speelveld gecreëerd voor open- en gesloten bodemener
giesystemen. 
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Open -en gesloten bodemenergiesystemen ontvangen, mits gemeld, wettelijke bescherming 
tegen negatieve interferentie van nieuwe bodemenergiesystemen, J-
De gemeenten hebben de mogelijkheid gekregen om regie te voeren op het gebruik van de 
bodem voor bodemenergie door het aanwijzen van interferentiegebieden. Om deze rol 
goed in te kunnen vullen is samenwerking tussen provincie en gemeenten noodzakelijk. 
De regelgeving is versoepeld voor de warmte- en koude balans. Voor nieuwe vergunningen 
wordt een koude overschot toegestaan, waar eerder een balans vereist was. 
Er zijn meer eisen gesteld aan het behalen van rendement. 
De proceduretijd voor de vergunningaanvraag is verkort. 

Beleidsregel vergunningverlening milieuwetgeving: ^ 
In de "Beleidsregel vergunningverlening milieuwetgeving" (door-GS vastgesteld op 1 februa
ri 2011) staat beschreven op welke wijze Gedeputeerde Staten invullingen geven aan hun 
bevoegdheid tot vergunningverlening voor WKO. In deze j)eleidsregel zijn specifieke zaken 
met betrekking tot WKO geregeld waaronder: de monitoringvereisten, warmte- en koude 
balans en rendement. 
De BUM stelt een versoepeling van de monitoringsvereisten voor, maar de AMvB bodem
energie biedt ook ruimte, voor regionaal maatwerk. Deltares heeft aanbevolen dat, hoewel 
Flevoland voor een groot deel de BUM kan volgen, er ook gebiedsgericht beleid gewenst is. 
De inzet van GS daarbij is, in het licht van onze duurzame ambitie, om uiteraard geen on
nodige kostenverhoging te hebben die tot minder WKO in Flevoland zou leiden. 
Naar aanleiding van de AMvB Bodemenergie wordt voor het onderdeel WKO een herziening 
van de beleidsregel milieuververgunningen voorbereid, welke in 2014 wordt voorgelegd aan 
Gedeputeerde Staten en waarover wij u zullen Informeren. 

Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland: 
De "Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 (VFL 2012)", door PS vastge
steld op 12 december 2012, bevat behoudens de vastlegging van de boringsvrije zone geen 
regels ten aanzien van de vergunningverlening voor WKO. Op 16 september 2010 is dit, op 
een door de Commissie Ruimte georganiseerde studiemiddag waarop provincie, wetenschap 
en de markt vertegenwoordigd waren, gedeeld. Op deze middag is de conclusie getrokken 
dat het Flevolandse grondwater schoon is en beschermd moet blijven. WKO-systemen zijn 
mede daarom in het grondwaterbeschermingsgebied niet toegestaan. 
Een vrijstellingsbepaling van de vergunningplicht dan wel meet- en registratieplicht is in de 
VFL opgenomen voor WKO-systemen met een capaciteit tot 10 m^ per jaar. Heroverweging 
daarvan Is gewenst in interferentiegebieden. 
De resultaten van de evaluatie van de VFL, waarover u parallel geïnformeerd zult worden, 
heeft geen aanvullende informatie opgeleverd voor deze mededeling. 

Partiële herziening, Omgevingsplan Flevoland (water): 
De "Partiële herziening, Omgevingsplan Flevoland (water)", door PS vastgesteld op 12 no
vember 2009, bevat onder meer het uitgangspunt dat het grondwater zo effectief mogelijk 
gebruik dient te worden, w;aarb1j verspilling wordt voorkomen. In Flevoland kennen wij gro
te zoetwater voorraden die wij willen beschermen zoals door PS in 2013 wederom is be
noemd en besloten bij de behandeling van de nota "Ondergronds Verbinden, Nota Duur
zaam Gebruik van de Flevolandse Ondergrond". 
Binnen de herziening van het omgevingsplan water zal dit jaar voor WKO de tekst geactuali
seerd worden naar aanleiding van de AMvB Bodemenergie. 
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Kosten van Bodemenergiesystemen: 
De aanleg van een WKO is een aanzienlijke Investering, vanwege de installatiekosten. Deze 
kosten worden meestal, inclusief de bijkomende kosten, binnen een aantal jaren terugverdient. 
Bijkomende kosten zijn kosten voor de vergunningaanvraag (indleningsvereisten), leges, moni-
toringsonderzoek en onderhoudskosten. De indleningsvereisten zijn landelijk vastgelegd en ver
schillen per provincie hooguit op detailniveau. De huidige legeskosten in Flevoland bedragen 
circa 0,5 % (grote systemen) tot maximaal 1,0 % (kleinere systemen) van de installatiekosten. 
De monitoringskosten In Flevoland zijn gemiddeld vergelijkbaar met andere provincies. 
Mogelijk hoeft de vergunningverlener door de aangepaste proceduretijd in de toekomst minder 
tijd te besteden aan de vergunning. De legesverordening zal dan worden aangepast. 

Het vervolg 

De evaluatie is de basis voor beleidswijzigingen die doorgevoerd zullen worden bij de aanpassing 
van de beleidsregel milieuvergunningen, partiële herziening Omgevingsplan en Verordening fysieke 
leefomgeving. Deze kennen alle drie hun eigen dynamiek. Implementatie van de AMvB Bodemener
gie leidt tot aanpassing van de "Beleidsregel milieuververgunningen", welke In 2014 wordt voorge
legd aan Gedeputeerde Staten. Daarnaast zal de AMvB Bodemenergie ook bij de "Partiële herzie
ning van het omgevingsplan (water)" en de "Verordening voor de fysieke leefomgeving tot aange
paste teksten Inzake WKO lelden". 

Ter inzage in de leesl<amer 

n.v.t. 

Verdere infornnatie 

Toelichting motie "leges WKO/Geothermie" 
Bijlage 1 
Bijlage 2 
Bijlage 3 
Bijlage 4 

Reacties Gemeenten, IF en OFGV 
Samenvatting van de doelstellingen van het Besluit Bodemenergiesystemen. 
Kosten WKO 
Mededeling PS 1541294, 22 oktober 2013 
"Berekening leges WKO-vergunningen in Flevoland en andere provincies" 



Mededeling 

Bladnummer 
4 
Documen tnummer 
1571325 

Toelichting motie "leges WKO/Geothermie" 

Wat is Geothermie / WKO en wie gaat er over 

Geothermie 
Delen van Flevoland zijn geschikt voor geothermie; er zijn aardlagen aanwezig waar warm water uit 
opgepompt kan worden en na afkoeling weer in terug gebracht kan worden. Bij geothermie wordt 
de aardwarmte gebruikt voor verwarmingsdoeleinden of productie van elektriciteit. In de Noord
oostpolder gaat het voor de glastuinbouw om de warmtebenutting. 

Alle vormen van geothermie, winning van aardwarmte, vinden plaats op een diepte groter dan 500 
meter en vallen onder de Mijnbouwwet. Het Ministerie van Economische zaken is bevoegd gezag en 
de provincie heeft een adviserende rol. De provincie kan geen leges heffen op vergunningen voor 
geothermie. De provincie heeft een positieve grondhouding ten aanzien van Geothermie mits de 
negatieve effecten beperkt en beheersbaar blijven. 

WKO (bodemenergiesystemen) 
De bodem in Flevoland is op veel plaatsen geschikt voor de aanleg van zowel open- als gesloten 
bodemenergiesystemen. Bij open bodemenergiesystemen wordt grondwater met een pomp put aan 
de bodem onttrokken en na gebruik (verwarming of koeling) weer in de bodem gebracht. Het 
opgepompte water wordt vla een warmtewisselaar geleld. Zo kunnen gebouwen in de zomer ge
koeld en in de winter verwarmd worden. Energie die in een bepaalde periode van het jaar over is, 
wordt tijdelijk in de bodem opgeslagen om in het volgende seizoen weer gebruikt te worden. Bij 
gesloten systemen wordt een vloeistof, vaak gemengd met antivries, door gesloten bodemlussen 
geleld om warmte of koude aan de bodem af te staan. Zo wordt bespaard op het verbruik van 
aardgas en elektriciteit en daarmee op het gebruik van fossiele brandstoffen, waardoor er minder 
C02 wordt uitgestoten. 

Voor de gesloten bodemenergiesystemen is de gemeente bevoegd gezag en voor de open bo
demenergiesystemen is de provincie bevoegd gezag. Deze notitie richt zich daarom op open bo
demenergiesystemen (WKO). 

Ook wordt u geïnformeerd over het belang van stroomlijning van gebiedsgericht beleid voor WKO 
(gesloten- en openbodemenerglesystemen) met gemeenten en de borging hiervan. 

Geschiedenis WKO in Flevoland 

Toen de provincie In 1996 de eerste aanvraag voor een vergunning WKO ontving was nog weinig 
bekend over de effecten van WKO op het milieu en uit voorzorg werden hoge eisen gesteld aan het 
monltoringsonderzoek binnen de vergunning. Ook omdat Flevoland grote hoeveelheden grondwater 
van goede kwaliteit ter beschikking heeft en in die ti jd een rol ging krijgen bij de openbare drink-
waten/oorziening. In 2008 is het monitoringsregiem van Flevoland doorgelicht door kennisinstituut 
Deltares en naar aanleiding daarvan zijn de eisen naar beneden bijgesteld (GS-besluit, 21 oktober 
2008). Een belangrijke verandering was dat de eerste jaren nog Intensief gemonitord wordt en dat, 
mits er geen ongeregeldheden worden aangetroffen, dit na enige jaren teruggebracht wordt tot 
een veel extensievere monitoring. Het uitgangspunt was: "als je eenmaal goed gecontroleerd hebt 
dat er weinig risico's zijn hoef je daarna minder te controleren". Hiermee was de monitoring bij 
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aanvang van de vergunning periode gemiddeld duurder dan in andere provincies, maar later goed
koper. 

Op 16 september 2010 is dit, op een door de Commissie Ruimte georganiseerde studiemiddag waar
op provincie, wetenschap en de markt vertegenwoordigd waren, gedeeld. Op deze middag is de 
conclusie getrokken dat het Flevolandse grondwater schoon Is en beschermd moet blijven. WKO-
systemen zijn mede daarom in het grondwaterbeschermingsgebied niet toegestaan. In Flevoland 
kennen wij grote zoetwater voorraden die wij willen beschermen zoals door PS in 2013 wederom is 
benoemd en besloten bij de behandeling van de nota "Ondergronds Verbinden, Nota Duurzaam 
Gebruik van de Flevolandse Ondergrond". 

Op 1 juli 2013 is de AMvB Bodemenergie (officiële titel: "Besluit tot wijziging van een aantal 
algemene maatregelen van het bestuur in verband met de regels Inzake bodemenergiesystemen en 
enkele technische verbeteringen", waarbij de wijzigingen van het Waterbesluit het meest relevant 
zijn voor provincies) van kracht geworden. Het belangrijkste motief wat aan de AMvB Bodemener
gie ten grondslag ligt is het doelmatig gebruik van bodemenergie mits de bodem voldoende be
schermd wordt, ofwel het duurzaam gebruik van de ondergrond voor bodemenergie. De AMvB 
Bodemenergie heeft daarmee als doel om enerzijds het gebruik van bodemenergie te bevorderen 
en anderzijds aantasting van de bodemkwaliteit te voorkomen. Hiertoe Is de regelgeving met be
trekking tot bodemenergie (open- en gesloten bodemenergiesystemen) verder gereguleerd en meer 
geüniformeerd. Een meer uitgebreide samenvatting van de doelstellingen van de AMvB Bodemener
gie is opgenomen als bijlage 2. 

Nieuw is dat bestaande bodemsystemen, mits gemeld, wettelijke bescherming ontvangen tegen 
negatieve interferentie en nieuwe systemen dus rekening moeten houden met systemen in hun 
omgeving. De AMvB Bodemenergie geeft tevens de gemeenten de mogelijkheid om voor gesloten 
bodemenergiesystemen regie te voeren op het gebruik van de bodem voor bodemenergie door het 
aanwijzen van interferentiegebieden. Dit zijn gebieden waar drukte in de ondergrond wordt ver
wacht en gemeenten door middel van beleidsregels Invloed kunnen uitoefenen op onder andere de 
ordening van bodemenergiesystemen. Om negatieve interferentie tussen open- en gesloten bo
demenergiesystemen te voorkomen en het beleid in Interferentiegebieden goed In te kunnen vullen 
is samenwerking tussen provincie en gemeenten noodzakelijk. Daarom wordt in samenspraak met 
de gemeenten de invulling van beleid met betrekking tot interferentiegebieden voorbereid. Het is 
hier uiteraard van belang om te voorkomen dat "onbedoelde drempels" worden opgeworpen voor 
lokale ontwikkeling en fadlltering van WKO. 

Bij de AMvB Bodemenergie is In september 2013 als richtlijn voor vergunningverlening de "Handrei
king provinciale besluiten bodemenergiesystemen (BUM)" gepubliceerd door de Stichting Kwali
teitsborging Infrastructuur Bodembeheer (SIKB). Het SIKB is een netwerkorganisatie waarbinnen 
overheid en bedrijfsleven samen praktijkgerichte kwaliteitsrichtlijnen maken voor (wa-
ter)bodembeheer en archeologie. De status van de BUM is dat het gehanteerd wordt als richtlijn 
(werkdocument) voor de provincies. De BUM is geen regelgeving en bindt de provincies dus niet in 
juridische zin. De provincies hebben bestuurlijk afgesproken om aan de slag te gaan met de BUM en 
hiermee uitvoering te geven aan de doelstellingen van de AMvB Bodemenergie. Er wordt nauw 
afgestemd met de overige provincies maar ook met marktpartijen hoe de interpretatie van de AMvB 
Bodemenergie en de BUM gevolg krijgt In nieuwe modelvergunningen en welke aanpassingen in de 
beleidsregels mllleuvergunningverlening noodzakelijk zijn. De OFGV, die voor Flevoland een nieuwe 
modelvergunning maakt, is hier intensief bij betrokken. De branchevereniging voor bodemenergie 
(Bodemenergie NL) volgt de ontwikkelingen naar aanleiding van de Implementatie van de AMvB 
Bodemenergie bij de provincies. Zij hebben z1ch Ingezet voor een verruimde regelgeving met name 
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ten aanzien van lastenverlichting voor ondernemers op gebied van warmte- en koude balans in de 
AMvB Bodemenergie waardoor meer bodemenergiesystemen vergund kunnen worden. 

In 2013 is het aantal aanvragen voor WKO vergunningen landelijk sterk gedaald (ca. 5 maal lager 
dan in voorgaande jaren). Oorzaken daarvan kunnen zijn: 

1. het huidige investeringsklimaat in de bouw en projectontwikkeling. De provincie heeft dit 
afgelopen jaar ook ondervonden in het stimuleringsproject voor WKO "Kansen en belemme
ringen voor WKO" , vanuit het programma bij de nota "Ondergronds Verbinden Nota Duur
zaam gebruik van de Flevolandse Ondergrond 2013-2017". Bedrijven en woningbouwvereni
gingen schorten Investeringen op en zijn wat geremd om kansrijke ontwikkelingen te on
derzoeken, hoewel ze er positief tegenover staan. 

2. de sterke opkomst van zonnepanelen. 
3. onzekerheid en onbekendheid bij Investeerders omdat uit onderzoek en publicaties eind 

2012 bleek dat veel installaties niet voldeden aan het vooraf beloofde rendement. 

Beleid en regelgeving. 

Onderstaand overzicht geeft inzicht hoe de AMvB Bodemenergie Ingrijpt op bestaand beleid en 
wanneer eventuele aanpassingen gepland zijn. Achtereenvolgens worden relevante punten behan
deld van: 

1. Beleidsregel vergunningverlening milieuwetgeving 2011; 
2. Verordening voor de fysieke leefomgeving 2012 (VFL 2012); 
3. Partiële herziening Omgevingsplan Flevoland (water) 2009. 

1 .Beleidsregel vergunningverlening milieuwetgeving 2011: 
De "Beleidsregel vergunningverlening milieuwetgeving" (door GS vastgesteld op 1 februari 2011). 
Hierin staat op welke wijze Gedeputeerde Staten invullingen geven aan hun bevoegdheid tot ver
gunningverlening voor WKO. 

In de provinciale beleidsregel vergunningverlening milieuwetgeving is voor WKO geregeld dat 
grondwateronttrekkingen (waaronder WKO vallen) niet worden toegestaan als schade aan natuur
functies of archeologische waarden niet kan worden voorkomen door technisch ingrijpen of andere 
maatregelen. Verder zijn In deze beleidsregel zeer specifieke zaken met betrekking tot WKO gere
geld namelijk: retourtemperatuur, straal van de thermische invloed, voorkomen vermenging zout 
en zoet grondwater, warmte- en koude balans, rendement en materiaalgebruik, bulten gebruik 
stelling en de monitoringvereisten. 

Aanpassing van de beleidsregel zal plaatsvinden op een aantal van deze zaken. Enerzijds omdat een 
aantal van deze zaken nu expliciet geregeld zijn in de AMvB Bodemenergie en niet meer In de 
beleidsregel hoeven terug te komen. Dat gaat om zaken als materiaal gebruik en bulten gebruik-
stelling. Anderzijds is een aantal van deze zaken niet in lijn met de AMvB Bodemenergie. Dat be
treft met name de warmte- en koude balans en monitoring. Voor deze zaken betekent Implementa
tie van het besluit een aanzienlijke verlichting van de vergunningsvoorwaarden die in beleidsregel 
zijn opgenomen, terwijl rendement nieuw is. Deze punten worden hieronder nader toegelicht. 

Monitoring: 
Ten opzichte van de vergunningsvoorschriften die vanaf 2008 van kracht zijn, betekent het 
volgen van de BUM opnieuw een versoepeling van de vereisten op monitoringsgebied als het 
om beïnvloeding van de kwaliteit van de bodem en het grondwater gaat. 
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Zowel het aantal te onderzoeken parameters als de monitoringsfrequentle zijn gedaald. De 
AMvB bodemenergie biedt echter ruimte voor regionaal maatwerk omdat de situatie in ver
schillende provincies afwijkend Is. De provincie Flevoland heeft kennisinstituut Deltares laten 
beoordelen of zij met betrekking tot de kwalitatieve monitoring de BUM kunnen volgen, of 
dat aanpassing aan gebiedselsen noodzakelijk Is. De uitkomst is dat voor een groot deel dit 
mogelijk Is, maar ook dat gebiedsgericht beleid gewenst is. De BUM houdt er namelijk geen 
rekening mee dat grondwater met een wat hoger zoutgehalte nog prima voor bepaalde land
bouwkundige doeleinden, zoals wij die overal In Flevoland kennen"; gebruikt kan worden. Te
vens biedt de BUM onvoldoende bescherming voor de vermenging tussen zoet en zout water, 
wat in Flevoland niet wordt toegestaan. 

Warmte- en koude balans: 
De AMvB Bodemenergie gaat ervan uit dat een bodemenergiesysteem over een periode van 
vijf jaar niet meer warmte dan koude in de bodem mag brengen. Een koude overschot wordt, 
op nadrukkelijk verzoek van marktpartijen, toegestaan. Dit is een aanzienlijke verlichting ten 
opzichte van de balansregel uit de huidige beleidsregel die uitgaat van een volledige balans 
over een periode van twee jaar. 

Rendement: 
De minister heeft bepaald dat de rendement van bodemenergiesystemen moet worden opge
geven door de Installateur en dat daarop moet worden gehandhaafd. Enerzijds om te toetsen 
of het grondwater duurzaam wordt gebruikt en anderzijds om consumenten te beschermen. 
In het verleden werden opgegeven rendementen vaak niet gehaald. De AMvB Bodemenergie 
en de BUM hebben daar aanvankelijk nog geen afdoende handvaten voor gegeven. Deze 
handvaten worden momenteel In samenwerking met het ministerie door de provincies uitge
werkt. 

De nieuwe regelgeving geldt voor nieuwe vergunningen (vanaf 1 juli 2013). De vergunningprocedure 
is verkort van de uitgebreide procedure (half jaar) naar de reguliere voorbereidingsprocedure (8 
weken), waarbij geen ontwerpbesluit ter Inzage wordt gelegd. Zo kan een vergunningaanvraag 
beter geïmplementeerd worden in bouwaanvragen. 

Naar aanleiding van de AMvB Bodemenergie wordt voor het onderdeel WKO een herziening van de 
beleidsregel milieuververgunningen voorbereid, welke In 2014 wordt voorgelegd aan Gedeputeerde 
Staten en waarover wij u zullen informeren. 

2. Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 (VFL 2012): 
De "Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 (VFL 2012)" is door PS vastgesteld op 
12 december 2012. De VFL 2012 bevat behoudens de vastlegging van de boringsvrije zone geen 
regels ten aanzien van de vergunningverlening voor WKO. In de VFL 2012 is geregeld dat het verbo
den Is om grondwater te onttrekken of water te infiltreren in de boringsvrije zone (Zuidelijk Flevo
land) indien de onttrekking of infiltratie plaatsvindt op grotere diepte dan in die zone is toege
staan. Uit oogpunt van bescherming van het grondwater. 

Daarnaast Is een vrijstellingsbepallng opgenomen voor bepaalde WKO-systemen (capaciteit < 10 m^ 
per uur) bijvoorbeeld bedoeld voor een klein kantoorpand. Deze systemen zijn daarmee uitgezon
derd van de vergunnlngplicht dan wel meet- en registratieplicht. Nu de gemeenten interferentiege
bieden mogen aanwijzen waarin zij het gebruik van de ondergrond voor WKO kunnen reguleren 
geeft de AMvB Bodemenergie aan dat deze vrijstelling in interferentiegebieden n1et meer voor de 
hand liggend is. Uitgangspunt bij het reguleren van het ruimtegebruik in de ondergrond is namelijk 
voorkomen dat kleine systemen de aanleg of effectiviteit van grotere of collectieve, veel meer 
energiebesparende, systemen kunnen blokkeren. 
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Wanneer de gemeenten overwegen interferentiegebieden aan te wijzen en daarin beleidsregels 
voor WKO van toepassing te verklaren kan het nodig zijn deze tevens in de VFL te verankeren. Het 
gemeentelijk beleid ten aanzien van WKO is echter nog niet uitgekristalliseerd en de wijze van 
borging zal daar op aangepast worden. 

De resultaten van de evaluatie van de VFL, waarover u parallel geïnformeerd zult worden, heeft 
geen aanvullende informatie opgeleverd voor deze tnededeling. 

3.Partiële herziening Omgevingsplan Flevoland (water) 2009: 
In de "Partiële herziening. Omgevingsplan Flevoland (water)", door PS vastgesteld op 12 november 
2009, staat onder meer het uitgangspunt dat van grondwater zo effectief mogelijk gebruik dient te 
worden gemaakt, waarbij verspilling wordt voorkomen. Ten aanzien van grondwater is extra aan
dacht voor duurzame en robuuste watersystemen van belang. Immers, als kwetsbaar grondwater 
verontreinigt raakt, is deze situatie niet terug te draalen. De provincie wil kwalitatief hoogwaardig 
grondwater beschermen. 

In de partiële herziening omgevingsplan (water), is met betrekking tot WKO opgenomen dat de 
provincie positief staat tegenover het gebruik van grondwater voor de opslag van energie, uitge
zonderd in mllieubeschermingsgebieden voor grondwater. Het doel is een optimale benutting van 
het grondwater voor energieopslag en het voorkomen van concurrentie om de ondergrondse ruimte. 
Dit sluit aan bij het principe van de AMvB Bodemenergie en de nota "Ondergronds verbinden. Nota 
Duurzaam Gebruik van de Flevolandse Ondergrond", die u in 2013 PS heeft vastgesteld. 

Binnen de herziening van het omgevingsplan water zal dit jaar voor WKO de tekst geactualiseerd 
worden naar aanleiding van de AMvB Bodemenergie. 

Kosten. 
Bij de aanleg van een WKO installatie worden door een initiatiefnemer diverse kosten gemaakt. De 
belangrijkste kosten zijn die voor de aanleg van het systeem, de installatiekosten. De bedragen 
daarvoor variëren per systeem en hangen sterk af van de omvang. De rendabiliteit hangt samen met 
de besparingsmogelijkheden en daarmee de terugverdientijd. Bijkomende kosten zijn kosten die 
nodig zijn om een vergunning aan te vragen en de vergunning te monitoren (vergunningaanvraag, 
leges en monltoringsonderzoek). In bijlage 3 vindt u een schematische weergave van de kosten en 
onderstaand een toelichting. 

Vergunningaanvraag: 
Als een WKO vergunning wordt aangevraagd moet door de indiener voldaan worden aan be
paalde vereisten voordat een aanvraag ontvankelijk kan worden verklaard, dit zijn de indle
ningsvereisten. De indleningsvereisten voor een WKO vergunning bestaan uit het opleveren 
van gegevens en een effectenstudie (welk effect heeft het systeem op de omgeving en hoe
ver reiken deze effecten). Een effectenstudie is noodzakelijk omdat bij een groot systeem 
wel een klein zwembad per uur aan grondwatercirculatie wordt gerealiseerd, hetgeen een 
behoorlijk effect kan hebben op de grondwaterstroming In de omgeving. Hoofdstuk 6 van de 
Waterregeling bevat de indleningsvereisten van een Watervergunning. De BUM geeft een 
aanwijzing voor een gestandaardiseerde (beperktere) effectenstudie voor systemen met een 
capaciteit tot 50 m^ per uur. In het kader van het ontwikkelen van gebiedsgericht beleid wil
len wij bestuderen of wij deze beperktere effectenstudie kunnen omarmen. 

Mon/tor/ngsonderzoe/c: 
Dit onderzoek is nodig om aan te tonen dat de installatie voldoet aan de vergunning. Wan
neer een WKO-installatie in bedrijf is, wordt gecontroleerd of deze voldoet aan de vergun
ning. Het handhavingsreglem verschuift van monitoren naar beheren. Er worden daarom van
uit de BUM meer eisen gesteld aan het monitoren van de prestaties van bodemenerglesys-
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temen (rendement). Of dit tot extra kosten kan lelden is nog n1et te voorzien omdat er nog 
geen ervaringscijfers beschikbaar zijn. Daar staat tegenover dat de last van monitoren van de 
kwaliteit van het grondwater is verminderd. Het verminderen van de monitoringslast omar
men wij voor het grootse deel maar zoals eerder genoemd is gebiedsgericht beleid gewenst. 
Momenteel onderzoeken wij hoe wij gebiedsgericht beleid het beste vorm kunnen geven. De 
Inzet van GS daarbij Is, in het licht van onze duurzame ambitie, om uiteraard geen onnodige 
kostenverhoging te hebben die tot minder WKO in Flevoland zou lelden. 

Leges: 
Het bedrag wat de initiatiefnemer verschuldigd Is aan de provincie ten behoeve van het in 
behandeling nemen van de vergunningaanvraag en opstellen van de vergunning zijn de Leges. 
Bij de beantwoording van toezegging 153 in oktober 2013 bent u hier nader over geïnfor
meerd (zie bijlage 4). 

Uit voorgaande blijkt dat de proceduretijd voor de vergunningaanvraag is verkort. De aan
dacht van de vergunningverlener verschuift van monitoren naar beheren en in de vergunning 
zal ook aandacht besteed worden aan het rendement van de Installatie. Hoe dit per saldo 
uitpakt in tijdsbesteding is nog niet bekend, omdat ervaringscijfers ontbreken (sinds de in
werkingtreding van de AMvB is er nog geen aanvraag voor een vergunning ingediend). De ver
wachting is echter dat de vergunningverlener In de toekomst minder ti jd hoeft te besteden 
aan de vergunningen WKO en daarmee de legeskosten zullen afnemen. De legesverordening 
zal dan worden aangepast. 

Jaarlijks wordt de legesverordening geëvalueerd en opnieuw vastgesteld door Provinciale 
Staten. Het opstellen van de vergunningen heeft de provincie ondergebracht b1j de omge
vingsdienst (OFGV). De OFGV is opbrengstverantwoordelijk. 

De huidige legeskosten bedragen circa 0,5 % (grote systemen) tot maximaal 1,0 % (kleinere 
systemen) van de installatiekosten. 
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Bijlage 1: Reacties gemeenten. If en OFGV: 

Organisatie Reactie 
ontvangen 
ja/nee 

Strekking reactie Wijze van verwerken reactie 

Gemeente 
Zeewolde 

nee n.v.t. n.v.t. 

Gemeente 
Dronten 

Ambtelijke reactie: inhoudelijk ak
koord 

n.v.t. 

Gemeente  
Lelystad 

Ambtelijke reactie:.inhoudelijk ak
koord 

n.v.t. 

Gemeente 
Almere 

ja Ambtelijke aanbevelingen: 
Het doel van het bodembeleid van het 
rijk is om bij gebrek aan (gemeente
lijk) beleid er voor te zorgen dat de 
voordelen van grootschalige en/of 
collectieve systemen niet wordt be
lemmerd. Dat kan een spanningsveld 
opleveren t.a.v. bestaande en nieuwe 
kleinschalige aanvragen in Almere 
Stad, bijvoorbeeld grenzend aan ge
bieden die kansrijk zijn voor grootscha
lige/collectieve systemen, ook al zijn 
de laatste nog niet concreet aange
vraagd. Wij dienen als Almere een 
beleidsbeslissing te nemen over de 
situaties die de provincie wil borgen. 
Vervolgens willen we graag participe
ren In het provinciaal beleidsproces, 
zodat onze belangen hierin geborgd 
worden en niet een vergelijkbare 
situatie ontstaat zoals t.a.v. het bo-
dembeschermingsgebied. 

Het belang van afstem
ming/samenwerking tussen overheids
lagen benadrukken, zeker vanuit 
oogpunt verminderen lasten voor 
initiatiefnemers en daarmee vergroten 
van de kansen. Stroomlijning met 
gemeentelijk gebiedsgericht beleid en 
juridische borging hiervan Is liefst ook 
een informatiepunt van deze motiebe-
antwoording. 

Motietekst: Om negatieve interferentie  
tussen open- en gesloten bodemener- 
giesystemen te voorkomen en gebieds-

Reactle: 
De reactie van de gemeente 
Almere is ambtelijk en voor 
kennisgeving aangenomen. 
Waar mogelijk is de reactie 
verwerkt in de beantwoor
ding van de motie. 

Recent is op ambtelijk 
niveau tussen de gemeente 
Almere en de provincie 
Flevoland een bijeenkomst 
geweest over WKO. In 
Almere is nog geen uitge
kristalliseerd beleid Inzake 
WKO en u1t de reactie is op 
te maken dat de gemeente 
pleit voor een goede sa
menwerking en afstemming. 
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gericht beleid in interferentiegebieden 
goed 1n te kunnen vullen Is samenwer
king tussen provincie en gemeenten 
noodzakelijk. 
Reactie Almere: Dit onderschrijven 
wij, met name procedu
reel/beleidsmatig, met als uitgangs
punt het in samenhang "verminderen 
v.d. lasten" voor initiatiefnemers (= 
o.a. afstemming beleid en optimalise
ren stimuleringsmaatregelen). 

De onbekendheid met en onzekerheid 
van de vraagkant (zowel voor bedrijven 
als woningbouw) is belangrijk i.r.t. de 
"Inspanningen" (= voorbereidingskos-
ten) die nodig zijn om te faclllteren/-
stimuleren. Gezamenlijk nader inzicht 
hierin verkrijgen verdient naar onze 
mening prioriteit. Vanwege de vaak 
vereiste relatief grote investeringskos
ten, is financiële stimulering bv. via 
Stichting DEON o.i.d. van groot belang. 
Zeker als ook nog bestaande " in f ra" 
versneld afgeschreven dient te wor
den. Regelgeving kan hier ook nog "op 
de weg liggen." 

Bij de oorzaken van de terugval van  
aanvragen voor WKO-systemen missen  
wij een belangrijke mogelijke oorzaak,  
die sterk gerelateerd is aan het ren- 
dementsverhaal en die voor ons wel  
ook tot een gezonde terughouding  
heeft geleld: uit diverse onderzoeken  
(landelijk en In Amsterdam) is geble 
ken dat vele WKO-systemen niet naar  
behoren functioneren. Tot vorig jaar  
was er zelfs geen certificering van  
WK0-1nstallateurs. Die Is er inmiddels  
wel, maar de certificering betreft  
alleen het proces t /m aanleg. Uit de  
onderzoeken bleek dat WKO- 
installaties vaak veel meer elektriciteit  
gebruiken dan aanvankelijk beloofd.  
Nog steeds zijn er geen WKO- 
leveranclers die harde garanties geven  
voor gesloten systemen over het maxi 
maal elektriciteitsverbruik (en dus de  
efficiency en rendabiliteit van het  
systeem). Op basis van de vele berich 
ten in de media kunnen wij ons goed  
voorstellen dat men voorzichtig is  
geworden en ik raad mensen af om 



dergelijke installaties aan te laten 
leggen als er niet zo'n harde garantie 
wordt gegeven. Als overheid moeten 
we niet dergelijke systemen stimule
ren, zonder duidelijke rendements-
voorwaarden te stellen. De uitwerking 
van handvaten voor rendementsbepa
ling en handhaving daarop door de 
provincies In samenwerking met het 
ministerie juichen wij dus toe. 

Naar aanleiding van dat de gemeenten 
bedenken hoe zij om willen gaan met 
hun regierol voor Bodemenergie zegt 
de gemeente Almere het volgende :". 
Dat is In Almere nog niet uitgekristalli
seerd. Daar z1jn we mee bezig, en de 
workshop van afgelopen week dient als 
katalysator hierin." Met de workshop 
wordt gedoeld op een workshop die de 
provincie de gemeente heeft aangebo
den in het kader van het project Kan
sen en Belemmeringen voor bodem-
energie, gericht op het stimuleren van 
bodemenergie. 

Gemeente Almere vraagt aandacht 
voor het belang te voorkomen dat 
provincie "onbedoelde drempels" 
opwerpt voor lokale facilite-
ring/stimulering van ontwikkelingen. 
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Het 1-op-1 bestendigen van het provin
ciaal beleid inzake de drinkwaterbe-
schermlngsgebieden heeft niet onze 
voorkeur. Met name de begrenzing van 
het beschermingsgebled bij Haven en 
Hout-Noord Is ons In ziens discutabel, 
omdat het wel heel onwaarschijnlijk is 
dat de huidige begrenzing (exact 
rondom de kern Haven) precies over
een zou komen met de bodemeigen
schappen ter plekke. Waarschijnlijker 
is dat hier een afweging van belangen 
heeft plaatsgevonden, die op basis van 
feitelijke bodemeigenschappen nog
maals gevoerd zou moeten worden, nu 
het belang van WKO en geothermie 
voor de landelijke en lokale energie
voorziening duidelijk versterkt Is. 

Alternatief scenario is organische  
groei. De wijze van borging kan op  
verschillende wijzen met verschillende 
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Instrumenten en ook dit verdient 
maatwerk zo leert de workshop In 
Almere. Ook hier is winst te behalen in 
ambtelijke voorbereidingstijd en lasten 
voor initiatiefnemers. Door dit beleid 
van de gemeenten tevens in de VFL te 
verankeren, kunnen beleidsregels in 
deze gebieden Integraal van toepassing 
verklaard worden op open- en gesloten 
bodemenergiesystemen, waardoor 
effectief gestuurd kan worden op 
ruimtegebruik. 

Het vastleggen van eventueel gemeen
telijke interferentiebeleid in de nieu
we VFL Is een 'oude' en wat starre 
manier om beleid onderling af te 
stemmen. Een eenmaal vastgestelde 
provinciale verordening is niet zomaar 
aangepast maar vergt provinciale 
meerderheid. Als gemeente willen we 
ons beleid flexibeler kunnen laten zijn, 
zeker waar het dergelijk nieuw beleid 
betreft. Eerder zoeken wij graag met 
de provincie naar andere manleren om 
het provinciaal en eventueel gemeen
telijk beleid op elkaar af te stemmen, 
waarbij nadrukkelijk de mogelijkheid 
blijft bestaan dat wij als gemeente 
helemaal geen (interferentle)beleld 
vaststellen. 

Graag treden wij In overleg met de 
provincie over de concrete consequen
ties van het niet opstellen van interfe
rentiebeleid voor (delen van) Almere 
voor het provinciaal beleid en provin
ciale verantwoordelijkheden Inzake de 
bodembescherming van Almere. 

Gemeente 
Noordoostpolder 

Nee n.v.t. n.v.t. 

Gemeente Urk Nee n.v.t. n.v.t. 
Waterschap 
Zuiderzeeland 

Ja Ambtelijke reactie: inhoudelijk ak
koord 

IF-technologie Ja Kengetallen kosten installatie, onder 
houd, terugverdientijd: 

Ik heb op jouw verzoek de tabel met 
kengetallen Ingevuld (zie bijlage). Ik 
heb daarvoor onze specialisten van 
energietechniek en exploitatie be
vraagd: 

Investeringskosten: van be
lang is dat 1n jouw tabel de In-

Verwerkt In bijlage 3 en bij 
kosten. 

Kengetallen opgenomen In 
bijlage 3 
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vesteringskosten zijn uitge
drukt als functie van de water-
verplaatsing per jaar. Dat Is lo
gisch omdat jullie legeskosten 
daarop gebaseerd zijn. Maar 
dat Is geen goede parameter 
om de Investeringskosten mee 
te berekenen. Dat doe je na
melijk (zeer Indicatief, dat 
wel) op basis van het maximale 
uurdebiet. Deze bepaalt name
lijk het aantal bronnen, de 
omvang en diepte van de bron
nen, en natuurlijk de grootte 
(vermogen) van de pomp in de 
bron. Ik ben dus zo vrij ge
weest om een nieuwe tabel op 
te nemen met daarin de kenge
tallen gebaseerd op uurdebiet. 
Onderhoudskosten: vervolgens 
heb Ik de onderhoudskosten 
berekend op basis van een per
centage van de investerings
kosten. We zien In de praktijk 
dat deze 2 a 6 % bedraagt, een 
grote marge dus. Die 2% mag je 
alleen gebruiken als je de her-
investeringskosten niet mee
neemt (bijvoorbeeld als je iets 
na een paar jaar moet vervan
gen). Die 6% wordt toegepast 
als de herinvesteringskosten 
wel worden meegenomen. Ook 
de omvang van het systeem 
bepaalt het percentage. Hoe 
groter het systeem, hoe meer 
Investeringskosten, hoe lager 
het percentage wordt. Dus bij 
een klein systeem kom je zo op 
4% onderhoudskosten, en bij 
een groot systeem kun je 2% 
hebben. We hebben ervoor ge
kozen om in de tabel een per
centage van 3% te nemen. 
Monitoringskosten: door het 
uitgebreide monitoringspakket 
van de provincie Flevoland zijn 
de jaarlijkse kosten relatief 
hoog. Gemiddeld is deze In de 
andere provincie ongeveer 
2.500 euro. Wij hebben op dit 
moment een paar monitorings-
projecten in Flevoland lopen. 
De kosten voor de gebouweige-
naar/exploitant bedragen 
4.000 tot 6.300 euro. Gemid-

Monltoringskosten: Met 
reactie OFGV verwerkt in 
bijlage 3 
Reactie OFGV was als volgt: 
Voor wat betreft de Monito
ringskosten is er wel onder
scheid: 
- oude vergunningsregiem: 
veel parameters, geen 
afbouw, dus mogelijk toen 
nog € 4.000 - € 6.500 euro 
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deld is het 4.900 euro per pro
ject per jaar. In de tabel heb 
Ik de range 4.000 tot 6.500 
euro per project per jaar op
gegeven. 

Terugverdientijd: dit zijn glo
bale aanduidingen zoals gehan
teerd voor open systemen in de 
utiliteit (koude- en warmte
vraag). 

Aanbeveling IF: 
Mijn aanbeveling is om kritisch te 
kijken naar de monitoring. Aansluiting 
bij de andere provincies is gewenst. Dit 
Is een lang gekoesterde wens van de 
branche en gebouweigenaren. Om dit 
te doen moeten de monitoringseisen 
worden herzien, en dus de vergun
ningsvoorwaarden. 

Een oplossing ligt in de BUM provinciale 
taken. Zoals je weet heeft Flevoland 
zich niet verbonden aan de BUM en 
HUM provinciale taken (BUM, pagina 
7): 

"De BUM BE deel 1 is een richtlijn 
(werkdocument) voor de provincies. 
Deze BUM BE deel 1 Is geen regelge
ving. De provincies hebben zich - met 
uitzondering van de provincie Flevo
land - beleidsmatig wel gecommitteerd 
om deze handreiking toe te passen b1j 
het verlenen van watervergunningen, 
omgevingsvergunningen beperkte 
milieutoets en ontheffingen." 

Het zou een positief signaal zijn als 
Flevoland hier de aansluiting zoekt met 
de andere provincies. In de BUM zijn 
twee delen van belang waarin Flevo
land op dit moment afwijkt ten opzich-

per jaar. 
- ambtshalve gewijzigde 
vergunningen na 2011: hier 
bij aanvang meerdere 
parameters, maar afbouw 
van de monitoring In de loop 
van de jaren. Dus b.v. van € 
5.000 naar € 2.000 per jaar. 
- nieuwe vergunningen 
o.b.v.: AMvB: minder moni
toring en dus lagere kosten, 
maar nog geen praktijksitu
aties voor handen. Schatting 
is € 3.500 in het eerste jaar 
en daarna minder 

Reactie: 
Bij de overwegingen om 
over te gaan tot gebiedsge
richt beleid kijken we naar 
de monitoring en de effec
tenstudie tot 50 m^ per uur. 
Dit is ook verwerkt in de 
beantwoording van de 
motie. 

If geeft aan dat in de BUM  
expliciet Is opgenomen dat  
Flevoland zich niet bestuur 
lijk conformeert. Dit is  
voortgekomen uit ons amb 
telijk advies ter voorkoming  
van bestuurlijke last en  
uitdrukkelijk niet op inhou 
delijke gronden. De BUM  
betreft een werkdocument  
en het bestuurlijk laten  
vaststellen zou tot gevolg  
hebben dat bij elke veran 
dering het bestuur er over  
zou moeten beslissen,  
hetgeen ook niet gebruike 
lijk is bij vergelijkbare  
werkdocumenten.  
Bij het aanbieden aan  
BACDROW (bestuur IPO)  
heeft Flevoland evenals alle  
andere provincies aangege- 
ven met de BUM aan de slag 
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te van de andere provincies: 
De modelvergunning; 
De effectenstudie voor sys
temen tot 50 m3 per uur. 

Als jullie de modelvergunning omarmen 
dan heeft dit een positief effect op de 
monitoringskosten (worden lager). Als 
jullie de effectenstudie voor systemen 
tot 50 m3 per uur omarmen zal dat de 
(financiële) Inspanningen voor de 
initiatiefnemer aanzienlijk verbeteren. 

Ik ben benieuwd wat je van deze 
overwegingen vindt. Je kunt ook nog 
overwegen om naar gebiedsgericht 
beleid voor bodemenergie te gaan. De 
provincie Utrecht doet dat op d1t 
moment. Zij wegen per gebied In de 
provincie af of waterwinning en bo
demenergie samengaat of niet. Ze 
brengen daarbij ook diepteverschillen 
aan. Misschien een idee om ook eens 
uit te werken? 

te gaan. Flevoland heeft 
aansluiting bij de andere 
provincies in de IPO werk
groep WKO. 

OFGV j a Reactie In twee ronden: 

Eerste ronde redactioneel en technisch  
inhoudelijk 

Verwerkt 

Reactie op IF:  
Monitoring: 
Voor wat betreft de Monitoringskosten 
is er wel onderscheid: 
- oude vergunningsregiem: veel para
meters, geen afbouw, dus mogelijk 
toen nog € 4.000 - € 6.500 euro per 
Jaar. 
- ambtshalve gewijzigde vergunningen 
na 2011: hier bij aanvang meerdere 
parameters, maar afbouw van de 
monitoring in de loop van de jaren. Dus 
b.v. van € 5.000 naar € 2.000 per Jaar. 
- nieuwe vergunningen o.b.v.: AMvB: 
minder monitoring en dus lagere kos
ten, maar nog geen praktijksituaties 
voor handen. Schatting is € 3.500 in 
het eerste jaar en daarna minder. 

Reactie Monitoring: 
Reactie van OFGV over 
monitoringskosten gekop
peld aan reactie IF en 
verwerkt in bijlage 3. 
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Waarschijnlijk is de Inschatting van IF 
met name gebaseerd op de oude ver
gunningen. Dit wordt dus binnenkort 
anders. Ook hebben systemen tot 10 
m3/uur geen monitoringskosten (mel
ding pUchtlg). 

BUM: 
Voor wat betreft de BUM. Niet alle 
andere provincies hanteren precies de 
modelvergunning (wordt besproken in 
de IPO-werkgroep WKO). Wij volgen in 
grote lijnen de modelvergunning, maar 
overleggen met de provincie over 
gebiedsgericht beleid. 

Legeskosten: 
Tenslotte zijn de huidige legeskosten 
gerelateerd aan de aanlegkosten 
volgens het schema IF. Een percentage 
van circa 0,5 % (grote systemen) tot 
2,5 % (kleinere systemen) van de 
aanlegkosten of investeringskosten is 
het resultaat. 
Meer dan de helft van de systemen In 
Flevoland heeft overigens een capaci
teit van 10-100 m3 per uur. Van meer 
dan 500 of zelfs 1000 m3 per uur zijn 
er maar 2 (in Luttelgeest). 

Reactie BUM: 
Deltares heeft de provincie 
geadviseerd om met betrek
king tot de controle voor 
vermenging zoet en zout 
water en de bescherming 
van gebieden waar gebruik 
gemaakt wordt van water 
met een hoger Chloride 
gehalte gebiedsgericht 
beleid te overwegen. Dit 
kan een aanpassing beteke
nen op de modelvergunning 
ten aanzien van de voor
schriften over de monitoring 
en de effectenstudie tot 50 
m^ per uur. Dit is verwerkt 
in de beantwoording van de 
motie. 

Reactie: 
Verwerkt 
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Bijlage 2 : Samenvatting van de doelstellingen van De AMvB Bodemenergiesystemen. 

De AmvB Bodemenergiesystemen heeft de volgende belangrijke doelen: 

• het creëren van een gelijk speelveld voor open en gesloten bodemenergiesystemen, door 
regels te stellen voor de momenteel nog niet geregelde gesloten systemen (beoogd resul
taat: voorkomen dat het ontbreken van voorschriften en procedures de keuze voor een be
paald bodemenergiesysteem gaat sturen. De prestatie en kwaliteit zouden daar leidend in 
moeten zijn); 

• verkorten van de huidige In de Waterwet voor vergunningverlening voor open bodemener
giesystemen voorgeschreven uniforme openbare voorbereidingsprocedure van de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb), door van toepassing verklaring van de reguliere procedure (be
oogd resultaat: betere inpassing van bodemenergiesystemen in bouwprojecten, met name 
voorkomen dat een lange besluitvormingsprocedure ertoe leidt dat bodemenergiesystemen 
In kansrijke situaties uiteindelijk niet worden geïnstalleerd); 

• uniformeren van de nu nog uiteenlopende provinciale voorschriften voor open bodemener
giesystemen, door Invoering van een in heel Nederland geldend algemeen niveau van bo
dembescherming (beoogd resultaat: voorkomen dat voor bodemenergiesystemen in verge
lijkbare omstandigheden verschillende eisen gelden); 

• Invoeren van gebiedsgericht beleid in drukke gebieden of gebieden met een grote energie
behoefte (beoogd resultaat: beter ordenen van de ondergrond, zodat meer bodemenergie
systemen kunnen worden geïnstalleerd zonder dat ze onderling gaan Interfereren. Verder 
kan beleid het beginsel 'Wie het eerst komt, het eerst pompt' doorbreken en betere kansen 
scheppen voor de toepassing van collectieve bodemenergiesystemen wat een doelmatiger 
gebruik van bodemenergie mogelijk maakt); 

• voorkomen van interferentie tussen bodemenergiesystemen bulten interferentiegebieden 
(beoogd resultaat: voorkomen dat door interferentie tussen bodemenergiesystemen conflic
ten tussen buren ontstaan en het energierendement van Investeringen wordt geschaad); 

• Invoeren van een erkenningsregeling voor (het ontwerpen en Installeren van) bodemener
giesystemen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit (beoogd resultaat: verbeteren van 
de kwaliteit en betrouwbaarheid van bodemenergiesystemen en voorkomen dat kwalitatief 
laagwaardige en slecht presterende bodemenergiesystemen worden geïnstalleerd). 
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Omvang WKO 
Open 
Bodem-
energiesysteem 

Het tarief voor het in 
behandeling nemen van 
een aanvraag tot het 
verstrekken van een 
vergunning als bedoeld 
in artikel 14 van de 
Grondwaterwet (2009) 
of artikel 6.4 van de 
Waterwet (2012) be
draagt voor het ont
trekken van grondwater 
voor warmte koude 
opslag 2013. 

Indicatie aanleg kosten 
/Installatiekosten van 
WKO-systeem. 

BRON:SIKB Rapport 
"Lozingen bij aanleg en 
onderhoud van bo
demenergiesystemen" 

< 10 m3 per Jaar - € 80.000-€ 120.000 
tot 100.000 m3 
per jaar 

€ 1.074,40 € 240.000 - € 360.000 

vanaf 100.000 m3 
tot 500.000 m3 
per jaar 

€4.437,25 € 800.000 -€ 1.200.000 

vanaf 500.000 m3 
tot 1.000.000 m3 
per jaar 

€ 5.916,30 

vanaf 1.000.000 
m3 per Jaar 

€ 8.874,55 

Omvang WKO Het tarief voor het in Indicatie aanleg Gemiddelde Gemiddelde 
Open behandeling nemen van kosten kosten jaar terugver
Bodem-
energiesysteem 

een aanvraag tot het 
verstrekken van een 
vergunning als bedoeld 
In artikel 14 van de 
Grondwaterwet (2009) 
of artikel 6.4 van de 
Waterwet (2012) be
draagt voor het ont
trekken van grondwater 

/Installatiekosten 
van WKO-systeem 

lijks voor 
onderhoud 

Uitgaande van 
circa 3% per 
Jaar van de 
aanlegkosten 
(excl. eventu
ele herinves
teringen) 

dientijd / 
gemiddelde 
besparing 
van energie 
per jaar 

voor warmte koude 
opslag 2013. 

lijks voor 
onderhoud 

Uitgaande van 
circa 3% per 
Jaar van de 
aanlegkosten 
(excl. eventu
ele herinves
teringen) 

10 m'̂  per uur € 1.074,40 100.000* 3.000* > 10 jaar* 
(87.600 m3/jaar) 
100 m'' per uur 
(876.000 

€ 5.916,30 300.000* 9.000* 7-11 jaar* 

m3/jaar) 
500 m"* per uur 
(4.380.000 

€ 8.874,55 1.100.000* 30.000* 3 - 7 jaar* 

m3/Jaar) 
1.000 m"* per uur 
(8.760.000 

€ 8.874,55 2.100.000* 60.000* 2 - 5 jaar* 

m3/jaar) 
* cijfers afkomstig van IF Technologie. 
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Monitoringskosten bedragen volgens IF-technologie in Flevoland € 4.000 tot € 6.500 euro per Jaar 
tegen € 2.500 per Jaar in de andere provincies. De OFGV geeft aan dat deze cijfers niet actueel 
zijn. In Flevoland hanteren wij vanaf 2011 ambtshalve gewijzigde vergunningen: hierbij monitoren 
wij bij aanvang meerdere parameters maar hanteren wij afbouw van de monitoring mits deze 
parameters niet worden aangetroffen. Gedacht moet worden aan een verloop van bv € 5.000 bij 
aanvang naar € 2.000 per jaar een paar jaar later, waardoor de monitoring in Flevoland gemiddeld 
niet duurder is dan In andere provincies. In de toekomst zullen de kosten naar waarschijnlijkheid 
verder afnemen omdat er minder parameters gemonitord hoeven te worden. 
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Bijlage 4 : 

Mededeling PS 1541294, Berekening leges WKO-vergunningen In Flevoland en andere provincies 



P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
Mededeling 

Onderwerp 

Berekening leges WKO-vergunningen In Flevoland en andere provincies 

Doel van deze mededeling: 

Provinciale Staten te Informeren over de berekening van de leges voor warmte 
koude opslag (WKO) In Flevoland en in andere provincies en daarmee toezegging 
153 af te doen. 

Toezegging/motie/amendement: 

Tijdens het vragenhalfuurtje op 4 september 2013 kwam aan de orde de 
legesheffing met betrekking tot 5 vergunningaanvragen van tuinders te Luttel
geest voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van een WKO-installatie. 
Toegezegd Is inzicht te geven in de berekening van het gewogen gemiddelde van 
leges voor WKO-vergunningen en de opbouw ervan in andere provincies 

Inleiding: - • 

Vergunningverlening 
In 2008 is het voortraject gestart voor het realiseren van WKO-installatie's op 5 
locaties te Luttelgeest. Uiteindelijk hebben de tuinders in mei 2012 voor elke 
locatie een individuele vergunningaanvraag ingediend, gebaseerd op een geza
menlijke effectenstudie/MER. Binnen de wetteli jke termijnen zijn in datzelfde 
jaar de vergunningen verleend. 

Over het feiteli jke verloop van de vergunningverlening en legesheffing met 
betrekking tot deze vergunningaanvragen hebben wij uw Staten geïnformeerd 
door middel van onze mededeling van 24 september 2013 (1535378). 

Leges 
Voor het in behandeling nemen van vergunningaanvragen voor het onttrekken van 
grondwater is al sinds jaar en dag leges verschuldigd. Met ingang van 1 Januari 
2009 is hieraan als extra categorie toegevoegd het in behandeling nemen van 
vergunningaanvragen voor het onttrekken van grondwater t.b.v. een WKO-
installatie. Hiertoe heeft uw Staten op 6 november 2008 besloten met de vast
stelling van de twaalfde wijziging van de Legesverordening 1998 vast te stellen 
(statenvoorstel 708757). Het argument hiervoor was de snelle groei van het 
aantal WKO-installaties in Flevoland en de daarmee gepaard gaande toenemende 
werklast voor vergunningverlening. Voor 2009 werden 20 aanvragen voor WKO-
vergunningen verwacht. 

!!;Registratienummer": 

1541294 

Datum 

22 Oktober 2013 

Auteur_ 

,Y.C. Schuttevaar 

Afdeling/Bureau 

m 

Openbaarheid 

Passief openaaa' 

^Portefeuillehouder..: 
Lodders, J . 

Tc"- kornisnan^e aan PS en 
burgerlecen 

Mededeling: 
Opbouw leges voor WKO-vergunningen in Flevoland 
In wet- en regelgeving is bepaald dat de kostendekkendheid van een legesveror-
dening maximaal 100% mag zijn. De leges voor afzonderlijke categorieën mogen 
meer of minder kostendekkend zijn, mits dat elders in de legesverordening wordt 
gecorrigeerd. 

Bijlage bij voornoemd statenvoorstel 708757 is het overzicht 'kostendekkendheid 
legestarieven Grondwaterwet-Ontgrondingenwet' (hierna: overzicht kostendek-
kendheid). Daarin is het uitgangspunt neergelegd om de aanleg van een WKO-
installatie door particulieren laagdrempelig te houden en daarmee energiebespa
ring te realiseren. 
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Uit het overzicht kostendekkendheid bli jkt verder dat voor het bepalen van de kostendekkendheid 
van de leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een WK0-vergunn1ng de volgen
de gegevens gebruikt zi jn: 

de ervaringscijfers m.b.t. de tijdsinzet van de behandelend ambtenaar en 
het uurtarief van de behandelend ambtenaar, 

in bijgevoegd 'Overzicht legestarieven grondwateronttrekkingen t.b.v. WKO-installaties' (1542343) 
(hierna: Overzicht legestarieven) zijn in §2, tabel 1, de tijdsinzet per aanvraag voor een WKO-ver
gunning, het uurtarief en de door uw staten voor 2009 vastgestelde leges voor een WKO-vergunning 
opgenomen. 

Blijkens het overzicht kostendekkendheid en tabel 1 uit het Overzicht legestarieven zijn de voor 
2009 geldende legestarieven voor WKO-vergunningen kostendekkend met uitzondering van de 
vergunningen voor de kleine particuliere onttrekkingen tot 100.000 mVJaar. De leges voor WKO-
vergunningen zijn sinds 2009 jaarlijks geïndexeerd. 

Leges voor WKO-vergunningen te Luttelgeest In Flevoland in 2009 en 2012 
Ten aanzien van de 5 vergunningaanvragen van tuinders te Luttelgeest voor het onttrekken van 
grondwater ten behoeve van een WKO-installatie is in §4, tabel 3, van het Overzicht legestarieven 
weergegeven welk legesbedrag de tuinders (hadden) moeten betalen in 2009 én 2012. Hiervoor zijn 
in §1 van dit overzicht bepaling 2.1.1 en 2.1.2 van de Legesverordening uit 2009 en 2012 opgeno
men. Bij de berekening is buiten beschouwing gelaten dat bij de aanvragen een gezamenlijke 
milieueffectrapportage is overgelegd. 

Uitgewerkt zijn de situaties: 
- dat de aanvraag in 2009 was Ingediend en in de Legesverordening voor WKO-vergunningen geen 

aparte categorie was toegevoegd; 
- dat de aanvraag in 2009 was ingediend conform de toen geldende Legesverordening; 
- zoals deze zich heeft voorgedaan, dus aanvraag ingediend in 2012 conform de toen geldende 

Legesverordening. 
Conclusie is dat de tuinders in elk van de genoemde situaties leges verschuldigd zouden zijn ge
weest voor het in behandeling nemen van hun aanvragen voor een WKO-vergunning. 

Leges voor WKO-vergunningen in Flevoland en andere provincies in 2013 
De hoogte van de leges voor een WKO-vergunning in Flevoland en de andere provincies voor 2013 is 
in § 3, tabel 2, van het Overzicht legestarieven weergegeven. Uit deze tabel bli jkt dat een viertal 
provincies (Groningen, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland) geen leges heffen voor het in behandeling 
nemen van deze aanvragen. Ook bli jkt dat acht provincies leges heffen voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag om WKO-vergunning. Van deze acht passen vier provincies (Flevoland, 
Limburg, Noord-Brabant en Overijssel) een gestaffeld tarief toe voor verschillende categorieën van 
te onttrekken grondwater in m^ per Jaar. Twee provincies (Drenthe en Gelderland) rekenen een 
bedrag per 1.000 (per kwartaal) en één provincie (Noord-Holland) rekent een bedrag per m^ 
pompcapaciteit per uur. Tenslotte brengt de provincie Fryslan alleen de publicatiekosten in reke
ning. 

Om de hoogte van de legestarieven voor WKO-vergunningen van de verschillende provincies te 
kunnen vergelijken, is in §5, tabel 4, van het Overzicht legestarieven uitgerekend hoeveel leges de 
tuinders in 2013 in Flevoland en in de andere provincies zouden hebben moeten betalen voor de
zelfde aanvraag. Vanuit het perspectief van de grootste grondwateronttrekker van de tuinders te 
Luttelgeest (2.999.000 mVj r ) staat Flevoland op een vijfde plaats van de acht provincies die leges 
heffen voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het onttrekken van grondwater ten 
behoeve van een WKO-installatie. Vanuit het perspectief van de kleinste grondwateronttrekker 
(1.013.000 mVjr ) staat Flevoland op een derde plaats van die acht provincies. 
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Verdere informatie 

- Statenvoorstel 'Vaststelling twaalfde wijziging van de Legesverordening 1998' inclusief het 
overzicht 'kostendekkendheid legestarieven Grondwaterwet-Ontgrondingenwet' (708757) 

- Overzicht legestarieven grondwateronttrekkingen t.b.v. WKO-installaties (1542343) 
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Provinciale Staten 
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Vaststelling twaalfde wijziging van de Legesverordening 1998, 

ii.oipnveigcde'inij 
6 november 2008 Begro
ting 

Agendapunt 

1. Beslispunten: 
1. De tarieven in de Tarieventabel 2008 met ingang van i januari 2009 met 3,25% 
te verhogen; 
2. M.i.v. 1 januari 2009 voor vergunningaanvragen van Warmte Koude Opslag 
(WKO) systemen legesheffing in te voeren; 
3. De twaalfde wijziging van de Legesverordening 1998 vast te stellen. 

2. Inleiding: 
In de Statenvergadering van 8 januari 1998 is bij de vaststelling van de vigerende 
Legesverordening 1998 onder andere besloten dat de legestarieven jaarlijks die
nen te worden aangepast in verband met loon- en prijsontwikkelingen. Het is. 
gebruikelijk om een voorstel daartoe gelijktijdig met de vaststelling van de be
groting aan u voor te leggen. 

5. Beoogd effect: 
Tarieven kostendekkend houden. 

Lelyilod 

18 augustus 2008 

708757 

J. Beumer 

Afasling/Bureau 

FIN 

Portefeuillehouder: 

Dijksma, H. 

4. Argumenten: 
n. De tarieven moeten worden geïndexeerd 
De Indexering van 3,25% is ook gehanteerd bij het voorstel tot indexering van 
hel tarief voor de opcenten op de motorri jtuigenbelasting. Het percentage is ge
baseerd op de gegevens van hetCentraal Plan Btireau (CPB). 

1.2. De tarieven moeten kostendekkend blijven. 
Door te tarieven jaarlijks te indexeren,zal eronder gelijkblijvende omstandighe
den sprake zijn van kostendekkende tarieven. 

2.1 Legesheffing voor WKO is wenselijk 
Gebleken is dat het aantal WKO systemen in Flevoland snel groeit. Eind 2008 zijn 
er 50 WKO systemen in bedrijf, eind 2009 naar verwachting 70. Dit betekent 20 
vergunningaanvragen per jaar en een toenemend aantal systemen waarop toe-
zicht moet worden uitgevoerd. 

2.2 WKO installatie valt onder de Grondwaterwet 
De vergunningaanvraag voor een WKO-installatie is feitelijk een vergunning
aanvraag in het kader Van de Grondwaterwet- Deze vergunningaanvragen zijn al 
legesplichtig binnen de provincie Flevoland. 

^. De legestabel met bijbehorende Tarieventabel is deJuridischiegrondslag voor 
de heffing van leges. 
Om tot legesheffing overte kunnen gaan zal de Tarieventabel moeten worden 
aangepast. Dit gebeurt door wijziging van de Legesverordening 1998. Voor het 
begrotingsjaar 2009 geldt dan de Tarieventabel 2009. 

5. Kanttekeningen: 
De tarieven mogen in totaliteit niet meer dan 100% kostendekkend zijn. Bedra
gen zijn naar boven afgerond op eenheden van € 0,05, met uitzondering van de 
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tarieven voor drukwerk die afgerond zijn op € o.oi en bedragen > €1.500 die afgerond zijn op 5, -
In de bijlage is de mate van kostendekkendheid van de legestarieven Grondwaterwet - Ontgrondin-
genwet aangegeven. 

6. Evaluatie: 

7. Advies van de Commissie van advies: 
De commissie adviseert dit voorstel als bespreekstukte agenderen voor de Provinciale 
Statenvergadering van 6 november 2008. 

8. Ontwerp-besluit: 

Provinciale Staten van Flevoland, 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 2 september 2008, nummer7o8735 

BESLUITEN: 
1. De tarieven genoemd in de Tarieventabel 2008 met ingang van 1 januari 2009 met 3,25% te verho
gen; 
2. Met ingang van 1 januari 2009 voor vergunningaanvragen van Warmte Koude Opslag (WKO) sys
temen legesheffing in te voeren; 
3. De twaalfde wijziging van de Legesverordening 1998 vast te stellen. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 5 november 2008. 
griffier, voorzitter. 

9. Bijlagen: 
Tarieventabel 2009; 
Kostendekkendheid legestarieven Grondwaterwet-Ontgrondingenwet 

10. Ter lezing gelegde stukken: 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 

secretaris, voorzitter, 
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Provinciale Staten van Flevoland, 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 2 september 2008, nummer 708735 

BESLUITEN: 

1. De tarieven genoemd in de Tarieventabel 2008 met ingang van 1 januari 2009 met 1.15% te 
verhogen; 

2. Met ingang van 1 januari 2009 voor vergunningaanvragen van Warmte Koude Opslag (WKO) 
systemen legesheffing in te voeren; 

3. De twaalfde wijziging van de Legesverordening 1998 vast te stellen. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 6 november 2008. 

de griffier, de voorzitter, 



TARIEVENTABEL 2009 
(behorende bij en deeluitmakende van de legesverordening 1998) 

HOOFDSTUK I: ALGEMEEN 

Titel 1.1 Drukwerk 

708731 

Bepaling 1.1.1 
Tarief 2008 Tarief 2009 

1. Voor afgifte van geschreven of getypte stukken, dan wel 
afschriften of fotokopieën hiervan en fax, voor zover geen 
bijzonder tarief van toepassing is: pergehele of gedeeltelijke 
bladzijde op A4-formaat met een min imum van 

€ 0,17 met een 
min imum van 
€2,95 

€ o,i8 met een 
min imum van 
€3,05 

2. Voor de afgifte van losse afbeeldingen, kaarten, tekeningen en 
dergelijke op A4-formaat in zwart /wi t met een minimum van 

€ 0,17 met een 
min imum van 
€2,95 

€ o,i8 met een 
min imum van 
€3.05 

3- Voor de afgif te van losse afbeeldingen, kaarten, tekeningen en 
dergelijke op A4-formaat in kleur met een min imum van 

€0.89 met een 
min imum van 
€2,95 

€0,92 met een 
min imum van 
€3.05 

4- een informatieverstrekking op diskette: €1,17 €l.21 
5- de vorengenoemde en na te noemen tarieven worden verhoogd 

met de verzendkosten volgens de officiële posttarieven. indien de 
bescheiden op aanvraag van de belastingplichtige worden 
toegezonden. 

Titeh.2 Bestuurstukken 

Bepaling 1.2.1 
1. Voor een abonnement op de stukken, bestemd om in een openbare 

vergadering van Provinciale Staten te worden behandeld, met 
uitzondering van de onden.2.4 genoemde jaarstukken, per jaar: 

€ 52,90 € 54.65 

Bepaling 1.2.2 
1. voor een abonnement op de stukken, bestemd om in een openbare 

vergadering van een commissie uit Provinciale Staten te worden 
behandeld, met uitzondering van de onder 1.2.4 genoemde 
jaarstukken, inclusief de notulen, per jaar: 

€52,90 € 54,65 

Bepaling r.2.j 
1. voor een abonnement op de notulen van de openbare vergade

ringen van Provinciale Staten, per jaar: 
€23,55 €24,35 

Bepaling 1.2.4 
1. 1 de provinciale proRrammabegrot inR € 17,50 1 € 18,20 
2. ! het provinciaal jaarverslaR € 17,60 1 € i8,20 

Bepaling 1.2.5 
1. voor een abonnement op het Provinciaal Blad, per jaar . 1 €14,65 j e T i . i s 

Bepaling 1.2.6 
1. voor een abonnement op de provinciale knipselkrant, per jaar €175.85 €181,60 



HOOFDSTUK II: WATER EN MILIEU 

Titel 2.1 Grondwaterbeheer 

Bepaling 2.1.1 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraagtot het 
verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 14 van de 
Grondwaterwet, bedraagt voor het onttrekken van grondwater 
voor de doeleinden: 

a. veedrenking, agrarische bedrijfshygiëne of 
gewasbescherming 

b. beregening-en bevloeiingsdoeleinden 
c. grondwatersanering 

Tarief 2008 

€1.575.-

€1.575.-

Tarief 2009 

€1.630,-

€ 1.630,  
€ 1.630.-

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot iiet 
verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 14 van de 
Grondwaterwet voor andere doeleinden dan genoemd in het 
eerste, derde en vierde lid, bedraagt voor het netto onttrekken van 
grondwater: 

a. tot 500.000 m3 per jaar 
b. vanaf 500.000 m3 tot 1.000.000 m3 per jaar 
c. vanaf 1.000.000 m3 per jaar tot 3.000.000 m3 per jaar 
d. vanaf ^.000.000 m^ per jaar 

€2.630,-
€ 3-945.-
€ 5.570,-
€ 19.700,-

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 14 van de 
Grondwaterwet bedraagt voor het netto onttrekken van 
grondwater voor bronbemalingen: 

a. to t 500.000 m3 per jaar 
b. vanaf 500.000 m3to t 3.000.000 m3 perjaar 
c. vanaf 3.000.000 m3 per jaar 

€ 2.630,-
€6.570.-
€ 19,700,-

€ 2.720,-
€4.075.-
€ 6.785,-
€20.345.-

€ 2.720,-
€6.785,-
€20.345,-

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraagtot het 
verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 14 van de 
Grondwaterwet bedraagt voor het onttrekken van grondwater voor 
warmte koude opslag: 

a. tot 100.000 m3 per jaar 
b. vanaf 100.000 m3 tot 500.000 m3 per jaar 
c. vanaf 500.000 m3 tot i .000.000 m3 per jaar 
d. vanaf 1.000.000 m3 per jaar 

€ 1.000. - 
€ 4.260, - 
€ 5-680,  
€8.520,-

Het bepaalde in het eerste, tweede en derde lid is van 
overeenkomstige toepassing op: 

a. het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 14 
van de Grondwaterwet voor het infiltreren van water; 

b. het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 14 
van de Grondwaterwet voor het onttrekken van 
grondwater en het infiltreren van water, met dien 
verstande dat de hoeveelheid te infi ltreren water bij de 
vaststelling van het tarief buiten beschouwing wordt 
gelaten; 

c. het in behandeling nemen van een aanvraagtot het 
wijzigen, aanvullen of intrekken van voorschriften van een 
vergunning als bedoeld in artikel 14 van de Grondwaterwet 
met dien verstande dat uitgegaan wordt van de al 
vergunde hoeveelheid wateren het tarief verlaagd wordt 
met 75%; 

d. het in behandeling nemen van een verzoek om een 
gedoogverklaring met dien verstande dat het tarief met 
90% wordt verlaagd. 



Bepaling 2.1.2 

De in bepaling 2.1,1 genoemde tarieven worden: 
a, indien bijde aanvraag een milieueffectrapportage wordt 

overgelegd, met 50% verhoogd; 
b. verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in 

behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager 
meegedeelde externe advieskosten, blijkende uit een 
begroting die terzake door of vanwege Gedeputeerde 
Staten isopgesteld. Voorde toepassing van deze tabel 
wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde 
werkdag na de dag waarop de begroting van de externe 
advieskosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht. 
Bedragen de werkelijke kosten minder dan hetaande 
hand van de begroting geraamde bedrag, dan wordt voor 
het verschil restitutie verleend. 

Titel 2.2 Ontgrondingen 

Bepaling 2.2.1 
Tarief 2008 Tarief 2009 

1. Het tar ief voor het in behandeling nemen van een aanvraagtot het 
verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 8, tweede lid 
juncto artikel 3 van de Ontgrondingenwet, bedraagt voor 
ontgrondingen voor andere doeleinden dan natuurontwikkel ing en 
archeologie: 

a. tot 10.000 m3 per jaar 
b. vanaf 10.000 m3 tot 100.000 m3 per Jaar 
c. vanaf 100.000 m3 per jaar 

Ontgrondingen in het kader van natuurontwikkel ingen 
archeologie zijn vrijgesteld van leges. 

€ 2.630,-
€ 6.570,-
€ 11,820.-

€ 2,720,-
€ 6,785,-
€ 12,205,-

2. Het bepaalde in het eerste lid is van overeenkomstige toepassing 
op het m behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen, 
aanvullen of intrekken van voorschriften van een vergunning als 
bedoeld in artikel 8, tweede lid juncto artikel 3 van de 
Ontgrondingenwet, met dien verstande dat uitgegaan wordt van 
de omvang van deal vergunde ontgronding en het tarief verlaagd 
wordt met 75%, 

Bepaling 2.2.2 

De in bepaling 2.2.1 genoemde tarieven worden: 
a. indien bij de aanvraag een milieueffectrapportage wordt 

overgelegd, met 50% verhoogd; 
b. verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in 

behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager 
meegedeelde externe advieskosten, blijkende uit een 
begroting die terzake door of vanwege Gedeputeerde 
Staten is opgesteld. Voor de toepassing van deze tabel 
wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde 
werkdag na de dag waarop de begroting van de externe 
advieskosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht. 
Bedragen de werkelijke kosten minder dan het aan de 
hand van de begroting geraamde bedrag, dan wordt voor 
het verschil restitutie verleend. 



Titel 2,3 Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden 

Bepaling 2.S.1 
Tarief 2008 Tarief 2009 

1. Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek om ont
heffing als bedoeld in artikel 5 van de Wet hygiëne en veiligheid 
badinrichtingen en zwemgelegenheden bedraagt: 

€ 234.60 € 242,25 

HOOFDSTUK VERKEER EN VERVOER 

Titel 3,2 Wegenverkeerswet iqq4 en Reglement verkeersregels en verkeerstekens 

Bepaling j.2. i 
1 voor afgifte van een ontheffing krachtens de Wegenverkeerswet 

cq, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens: 
€79,10 

-

€81,70 

2 voor het in behandeling nemen van een aanvraagtot het verkrijgen 
van een ontheffing voor een motorvoertuig, op grond van artikel 7.1 
van het Voertuigreglement; 
- vooreen periode van driejaar: 

1 tot 10 voertuigen € 79.20 €8i,8o 
10 tot 20 voertuigen €158.35 € 163.50 
20 tot 30 voertuigen €238.15 € 245,90 
30 en meer voertuigen € 316.70 € 327. • 

-eenmalig: 
1 tot 10 voertuigen €39.65 €40,95 
10 tot 20 voertuigen €79.20 €81,80 
20 tot 30 voertuigen €117,85 € 121,70 
30 en meer voertuigen €158,35 € 163,50 

HOOFDSTUK IV: OVERIGE DIENSTEN 

Bepaling 4.1.1 

Verschuldigd is voor iedere administratieve dienst, voor zover niet 
afzonderlijk genoemd, per half uur: 

€39.75 €40,95 



Kost9nclekkendheid legestarievcn Grondwaterwet - OntgrontJingenwct 

Uurtarieven, brulojaarloon inclusief sociale lasten, 1250 productieve uren, opslag overliead 25% 

Tarief sctiaal 11 
Taiief schaal 9 

71,00 
56.00 (voor eenvoudiye agrarische grondwaleronttrekkingen) 

tarief volgens tarief volgens 
Giondwalerbeheer bestecie uren tarieventabel 2009 verschil 
I ZA uur ' 56,00 = 1,904.00 1,630,00 274,00 
2a. 44 uur• 71.00 = 3.124.00 2,720.00 404,00 
2b. 06 uur * 71.00 = 4.686.00 4.075.00 611,00 
2c 108 uur• 71,00 = 7.668.00 6.785.00 883,00 
2d. 310 uur* 71,00 = 22.010.00 20.345,00 1.665,00 
3a 44 uur ' 71.00 = 3.124.00 2.720,00 404,00 
3b 100 uur ' 71.00 = /.6B8,00 6.785,00 883,00 
3c. 310 u u r ' 71.00 = 22,010,00 20.345,00 1 655.00 

Onlq rondingen 
1a, 44 uur• 71.00 ^ 3 124,00 ï.720.00 404,00 
1b lOG uur* 71.00 = 7.526.00 6 785,00 741.00 
ic. 190 uur - 71.00 = 13.490,00 12,205,00 1 265,00 

WKO 
A. 60 uur• 71,00 = 4.260.00 1,000,00 . 3,260,00 
4a. 60 uur • 71.00 = 4.260.00 4.260,00 0,00 
Ab. 80 uur 71.00 = 5.680.00 5.6B0.00 0.00 
Ac 120 uur • 71.00 = 8,520,00 8.520.00 0.00 

< 100,000 m3 
100 000 - 500.000 m3 
500.000 - 1 000 000 m3 
> 1.000.000 m3 

Toelichlinq: 
Het aantal uur wat besteed wordt aan een WKO-vergunning is gebaseerd op ervaringscijfers 2006-2008. 
Het kost nneer tijd dan een regul'ere grondwalervergunning omdat er gekeken moet worden naar de effecten 
van de verwarming van hel grondwater Info Basliaan van Loon 30 juli 2008. 

Voor de kleine installaties kleiner dan 100.000 m3 wordt een lager bedrag aan leges opgelegd om de aanleg 
door particulieren laagdrempelig te houden en daarmee energiebesparing te realiseren, hetgeen aansluit 
bij de doelstelling van de provincie op het gebied van duurzame energie. 

Aanschafkosten van zeer grote installaties ligt gemiddeld rond € 250 000,-, Legesbedrag is daar 3.4% van. 
Kleine installaties kosten gemiddeld rond € 30.000.- " 3.4% = € 1.020.-. • 
Ovengens lopen de kosten zeer wijd uiteen, afliangend van de diepte van de boring' boorgatdiamelers en 
aantal boorputten. Hel percenlage is dus slechts een indicatie Info Basliaan van Loon 15 augustus 2008. 



Overzicht legestarieven grondwateronttrekkingen t.b.v. WKO-installaties^ 

1. Legesverordening provincie Flevoland 1998 in 2009 en 2012 

Voor het onttrekken van grondwater voor de diverse doeleinden was tot 22 december 2009 een 
vergunning op grond van artikel 14 van de Grondwaterwet nodig. Met ingang van die datum is de 
Vv'aterwet in werking getreden en is de Grondwaterwet komen te vervallen. De grondslag voor de 
benodigde vergunning is sindsdien artikel 6.4 van de Waterwet. In de Legesverordening provincie 
Flevoland 1998 (Legesverordening) was in 2009 en 2012 het onttrekken van grondwater als volgt 
opgenomen; 

Titel 2.1 Grondwaterbeheer 
Bepaling 2.1.1 

Tarief 2009 Tarief2012 

1. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 14 
van de Grondwaterwet (2009) bedraagt voor onttrekken van 
grondwater voor de doeleinden: 

a. veedrenking, agrarische bedrijfshygiëne of 
gewasbescherming 

b. beregening- en bevloeiingsdoeleinden 
c. grondwatersanering 

€ 1.630,-

€ 1.630,-
€ 1.630,-

1. Het tarief voor het in behandehng nemen van een aanvraag tot 
het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 6.4 
van de V/aterwet (2012) bedraagt voor het netto onttrekken 
van grondwater voor drinkwatervoorziening: 

a. tot 500.000 m3 per jaar 
b. vanaf 500.000 m3 tot 1.000.000 m3 per jaar 
c. vanaf 1.000.000 m3 tot 3.000.000 m3 per jaar 
d. vanaf 3.000.000 m3 per jaar 

€ 2.872,10 
€ 4.302,80 
€ 7.164,35 
€ 21.482,50 

2. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 14 
van de Grondwaterwet (2009) voor andere doeleinden dan 
genoemd in het eerste, derde en vierde lid, bedraagt voor het 
netto onttrekken van grondwater: 

a. tot 500.000 m3 per jaar 
b. vanaf 500.000 m3 tot 1.000.000 m3 per Jaar 
c. vanaf 1.000.000 m3 tot 3.000.000 m3 per jaar 
d. vanaf 3.000.000 m3 per jaar 

€ 2.720,-
€ 4.075,-
€ 6.785,-
€ 20.345,-

2. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 6.4 
van de Waterwet (2012), bedraagt voor het netto onttrekken 
van grondwater voor Industriële doeleinden: 

a. vanaf 150.000 m3 tot 500.000 m3 per jaar 
b. vanaf 500.000 m3 tot 1.000.000 m3 per jaar 
c. vanaf 1.000.000 m3 tot 3.000.000 m3 per jaar 
d. vanaf 3.000.000 m3 per jaar 

€. 2.872,10 
€ 4.302,80 
€ 7.164,35 
€ 21.482,50 

Bijlage bij Mededeling 'Berekening leges WKO-vergunningen in Flevoland en andere provincies' (1541294) 
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Tarief 2009 Tarief 2012 

3. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 14 
van de Grondwaterwet (2009) of artikel 6.4 van de Waterwet 
(2012) bedraagt voor het netto onttrekken van grondwater 
voor bronbemalingen: 

a. tot 500.000 m3 per jaar 
b. vanaf 500.000 m3 tot 3.000.000 m3 per jaar 
c. vanaf 3.000.000 m3 per jaar 

€ 2.720,-
€ 6.785,-
€ 20.345,-

4./3. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 14 
van de Grondwaterwet (2009) of artikel 6.4 van de Waterwet 
(2012) bedraagt voor het onttrekken van grondwater voor 
warmte koude opslag: 

a. tot 100.000 m3 per jaar 
b. vanaf 100.000 m3 tot 500.000 m3 per jaar 
c. vanaf 500.000 m3 tot 1.000.000 m3 per jaar 
d. vanaf 1.000.000 m3 per jaar 

€ 1.000,-
€ 4.260,-
€ 5.680,-
€ 8.520,-

€ 1.055,90 
€ 4.360,95 
€ 5.814,55 
€ 8.721,90 

Bepaling 2.1.2 
Tarief 2009 Tarief 2012 

1. De in bepaling 2.1.1 genoemde tarieven worden: 
a. indien bij de aanvraag een milieueffectrapportage wordt 

overgelegd, met 50% verhoogd; 
b. verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in 

behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager 
meegedeelde externe advieskosten, blijkende uit een 
begroting die terzake door of vanwege Gedeputeerde 
Staten is opgesteld. Voor de toepassing van deze tabel 
wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde 
werkdag na de dag waarop de begroting van de externe 
advieskosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht. 
Bedragen de werkelijke kosten minder dan het aan de 
hand van de begroting geraamde bedrag, dan wordt voor 
het verschil restitutie verleend. 

2. Opbouw leges voor WKO-vergunningen in Flevoland in 2009 

Uit de bijlage bij statenvoorstel 708757 (overzicht 'kostendekkendheid legestarieven Grondwaterwet-
Ontgrondingenwet') blijkt dat voor het bepalen van de kostendekkendheid van de leges voor het in 
behandeling nemen van een aanvraag voor WKO-vergunning de volgende gegevens gebruikt zijn: 
- de ervaringscijfers m.b.t. de tijdsinzet per aanvraag van de behandelend ambtenaar en 
- het uurtarief van de behandelend ambtenaar. 
In tabel 1 is de opbouw van de leges uitgewerkt en afgezet tegen het vastgestelde legestarief voor 
2009. 



Cat. Net onttrekken van 
grondwater voor warmte 
koude opslag: 

Tijdsinzet per 
aanvraag 

Uurtarief Tarief 
besteedde 
uren 

Tarief 
2009 

verschil 

4a tot 100.000 m3/Jaar 60 €71,.- €4.260 € 1.000 € 3.260 
4b vanaf 100.000 tot 500.000 

m3 per jaar 
60 €71 , - €4.260 €4.260 €0 

4c vanaf 500.000 tot 1.000.000 
m3 per Jaar 

80 € 71,- €5.680 € 5.680 €0 

4d vanaf 1.000.000 m3 per jaar 120 € 71,- € 8.520 € 8.520 € 0 
Tabel 1 

3. Leges voor WKO-vergunningen in Flevoland en andere provincies in 2013 

De hoogte van de leges voor een WKO-vergunning in Flevoland en de andere provincies zijn opgezocht 
in de desbetreffende legesverordeningen en in tabel 2 weergegeven. 

Provincie Wat ! Tarief 2013 
Drenthe Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als 
bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet, voor een open 
Warmte Koude Opslag (y/KO)-systeem, bij een 
hoeveelheid te verpompen grondwater, af te ronden 
naar boven op een veelvoud van 1.000 m3: 
met een aanvangstarief van minimaal 

€4,63 per 1.000 m3 
112,81 

Flevoland Het tarief voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot het verstrékken van een vergunning als 
bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet bedraagt voor 
het onttrekken van grondwater voor warmte koude 
opslag: 
a. tot 100.000 m3 per jaar 
b. vanaf 100.000 m3 tot 500.000 m3 per jaar 
c. vanaf 500.000 m3 tót 1.000.000 m3 per jaar 
d. vanaf 1.000.000 m3; per jaar 

€ 1.074,40 
€ 4.437,25 
€ 5.916,30 
€ 8.874,55 

Fryslan Het tarief voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag voor het plaatsen van een koude- en 
warmteopslagsysteem (wko-systeem) wordt wegens de 
kosten van publicatie eèn tarief in rekening gebracht 
van € 538,95 

Gelderland Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 
een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 
6.4 van de Waterwet vo.or een grondwateronttrekking, 
per 1.000 m3 per kwartaal, afgestemd op de maximaal 
per kwartaal te onttrekken hoeveelheid grondwater 

€ 50,50 per 1.000 
m3 per kwartaal 
met een maximum 
van € 31.897,64 per 
aanvraag 

Groningen Geen 



Provincie Wat Tarief 2013 
. Limburg Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling 

nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van: 
• een vergunning, zoals bedoeld in artikel 6.4 van de 

Waterwet afhankelijk van de (nieuwe) hoeveelheid 
te onttrekken grondwater per jaar: 
- van 0 tot 50.000 m3 
- van 50.000 tot lOQ.OOO m3 
- van 100.000 tot 2Ö0.000 m3 
- van 200.000 tot 500.000 m3 
- van 500.000 tot llSOO.OOO m3 
- 1.500.000 m3 of rrieer 

• een vergunning voor het onttrekken en Infiltreren 
van grondwater ten' behoeve van een 
bodemenergiesysteëm (ontwikkelen duurzame 
energie) tot 100.000 m3 per jaar 

€ 3.122,90 
€4.684,30 
€7.801,90 
€ 9.363,35 
€ 10.924,75 
€12.401,50 

€ 1.204,75 
Noord-Brabant De leges bedragen voor, het in behandehng nemen van 

een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 
6.4 van de Waterwet voor het onttrekken van 
grondwater ten behoeve van een 
^ 1 

bodemenergiesysteem tot en met een hoeveelheid van 
200.000 m3 per jaar, 
- een basistarief van 
- vermeerderd met een toeslag voor het onttrekken 

van tussen de 200.000 m3 en 500.000 m3 grondwater 
per jaar 

- vermeerderd met een' toeslag voor het onttrekken 
van meer dan 500.000 m3 grondwater per jaar 

€ 1.640,-

€ 1.230,-

€ 2.460,-
Noord-Holland Het tarief bedraagt vooV het in behandeling nemen van 

een aanvraag voor het verstrekken van een vergunning 
als bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet, Staatsblad 
2009, nummer 107, perikubieke meter nominale 
pompcapaciteit per uunvan de pompinstallatie 
waarmee water aan de 'grond wordt onttrokken dan 
wel geïnfiltreerd, | 
met een minimum per vergunning van 
en met een maximum p'er vergunning van 

€ 20,50 per kubieke 
meter nominale 
pompcapaciteit per 
uur 

€ 603,00 
€11.696,00 

Overijssel Het in behandeling nemen van een aanvraag voor een 
vergunning als bedoeld in artikel 6.4 of een wijziging 
van een vergunning als bedoeld in artikel 6.22 eerste 
hd van de Waterwet: i 
a. voor onttrekkingen ten behoeve van 

bodem energiesysteem van meer dan 500.000 m3 
per jaar j 

b. voor onttrekkingen ten behoeve van 
bodem energiesysteem van meer dan 100.000 m3 
tot maximaal 500.000 m3 per jaar 

c. voor onttrekkingen ten behoeve van 
bodem energiesysteem tot maximaal 100.000 
m3 per jaar 

€ 5.943,00 

€ 3.745,00 

€ 1.592,00 



Provincie Wat Tarief 2013 
. Utrecht Een vergunning als bedoeld in artikel 6.4, lid 1 sub b 

van de Waterwet voor zover deze betreft een 
grondwateronttrekking en/of -infiltratie t.b.v. een 
bodemenergiesysteem 

nihil 

Zeeland Geen 
Zuid-Holland Geen 
Tabel 2 

4. Hoogte leges voor aanvragen tuinders Luttelgeest in Flevoland in 2009 en 2012 

Ten aanzien van de 5 vergunningaanvragen van tuinders te Luttelgeest voor het onttrekken van 
grondwater ten behoeve van een WKO-installatie is in tabel 3 weergegeven welk legesbedrag zij hadden 

• moeten betalen in de situatie: 
- dat de aanvraag in 2009 was ingediend en in de Legesverordening voor WKO-vergunningen geen aparte 

categorie was toegevoegd; 
- dat de aanvraag in 2009 was ingediend conform de toen geldende Legèsverordening; 
- zoals deze zich heeft voorgedaan, dus aanvraag ingediend in 2012 conform de toen geldende 

Legesverordening. 
Hierbij is buiten beschouwing gelaten dat bij de aanvragen een gezamenlijke milieueffectrapportage is 
overgelegd. 

Tuinder mVjaar 2009 (andere 
doeleinden) 

2009 (WKO) 2012 (WKO) 

Tesselaar Alstroemeria (Weteringweg) 1.013.000 € 6.785,- € 8.520,- € 8.721,90 
NieuwKamp Alstroemeria 
(Blankenhammerweg) 

1.615.000 € 6.785,- € 8.520,- € 8.721,90 

Tesselaar Alstroemeria (Kalenbergerweg) 2.507.000 € 6.785,- € 8.520,- € 8.721,90 
Flevoland Flowers (Weteringweg) 2.596.000 € 6.785,- € 8.520,- € 8.721,90 
Brockhoff Rozen (Weteringweg) 2.999.000 

(3.000.000) 
€ 6.785,-
(€ 20.345,-) 

€ 8.520,- € 8.721,90 

Tabel 3 

5. Hoogte leges voor aanvragen tuinders Luttelgeest in alle provincies in 2013 

Om de hoogte van de legestarieven voor WKO-vergunningen van de verschillende provincies enigszins te 
kunnen vergelijken, is in tabel 4 weergegeven hoeveel leges de tuinders in 2013 in Flevoland en in de 
andei'e provincies zouden hebben moeten betalen voor dezelfde aanvraag. 

Provincie Brockhoff Flevoland Tesselaar NieuwKamp Tesselaar 
Rozen Flowers Alstroemeria Alstroemeria Alstroemeria 
(Weteringweg) (Weteringweg) (Kalenberger (Blankenhammer (Weteringweg) 

weg) weg) 
mVjaar 2.999.000 2.596.000 2.507.000 1.615.000 1.013.000 
m^/kwartaal 749.750 649.000 626.750 403.750 253.250 
m^/uur 1.320 1.080 450 370 210 
Gelderland € 31.897,64 € 31.897,64 € 31.650,87 € 20.389,37 € 12.789,12 
Drenthe € 13.885,37 € 12.019,48 € 11.607,41 € 7.477,45 € 4.690,19 
Noord- € 11.696,00 € 11.696,00 € 9.225,00 € 7.585,00 € 4.305,00 
Holland 

€ 7.585,00 € 4.305,00 

Limburg € 10.924,75 € 10.924,75 € 10.924,75 € 10.924,75 € 10.924,75 
Flevoland € 8.874,55 € 8.874,55 € 8.874,55 € 8.874,55 € 8.874,55 



Provincie Brockhoff 
Rozen 
(Weteringweg) 

Flevoland 
Flowers 
(Weteringweg) 

Tesselaar 
Alstroemeria 
(Kalenberger
weg) 

NieuwKamp 
Alstroemeria 
(Blankenhammer
weg) 

Tesselaar 
Alstroemeria 
(Weteringweg) 

Overijssel € 5.943,00 € 5.943,00 € 5.943,00 € 5.943,00 € 5.943,00 
Noord-
Brabant 

€4.100,00 € 4.100,00 €4.100,00 €4.100,00 €4.100,00 

Fryslan € 538,95 € 538,95 € 538,95 € 538,95 € 538,95 
Utrecht 0 0 0 0 0 
Groningen - - - - -
Zeeland - - - - -
Zuid-
Holland 

- - - - -

Tabel 4 


