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Energietransitie 

Weeg effecten op drinkwaterinfrastructuur mee in plan- en besluitvorming 
over energietransitie. 
De energietransitie leidt naar verwachting tot grootschalige uitrol van 
warmtenetten. Warmteafgifte uit warmtenetten en warmteoverdracht aan 
drinkwaterleidingen kan leiden tot knelpunten in de drinkwatertemperatuur. 
In de Drinkwaterwet is een temperatuureis voor drinkwater vastgelegd van 
maximaal 25 °C. Aan het borgen van die temperatuurvereiste is een groot 
volksgezondheidsbelang verbonden. De voorwaarde dat warmtenetten zodanig 
aangelegd moeten worden dat drinkwater niet ontoelaatbaar wordt opgewarmd 
dient in regelgeving te worden verankerd. De drinkwatersector verkent vanuit 
haar maatschappelijke verantwoordelijkheid de mogelijkheden voor winning 
van energie uit drinkwater (aquathermie). Aquathermie moet in Regionale 
Energie Strategieën en Warmtetransitie-visies als volwaardig alternatief voor 
de warmtevoorziening een positie krijgen. Ook de ruimtelijke bescherming van 
gebieden voor de huidige en toekomstige drinkwatervoorziening moet in deze 
plannen worden verankerd, waarbij winning van aardwarmte of ontwikkeling van 
bodemenergiesystemen wordt uitgesloten. 

i  Regionale Energie Strategieën, Warmtetransitievisies 

 Rob Eijsink

Mijnbouw / Bodemenergie 

Zorg voor goede ruimtelijke sturing op gebruik van ondergrond voor 
energietransitie, met functiescheiding met drinkwatergebieden als 
uitgangspunt. 
Bodemenergiesystemen en winning van aardwarmte zijn risicovol voor het 
grondwater. Door de energietransitie neemt het spanningsveld met het 
gebruik van de ondergrond voor de drinkwatervoorziening toe. Vanwege risico’s 
voor het grondwater moet het boren naar aardwarmte en toepassing van 
bodemenergiesystemen worden uitgesloten in bestaande en gereserveerde 
gebieden voor de drinkwatervoorziening. Een goede ruimtelijke sturing is 
noodzakelijk om ontwikkelingen in beide functies in goede banen te leiden 
en ruimtelijke spanningsvelden te voorkomen. Om ook elders te borgen 
dat verontreiniging van grondwater door mijnbouw wordt voorkomen zijn 
aanvullende technische eisen voor boringen noodzakelijk. Deze verplichtingen 
moeten in regelgeving worden verankerd. Bij mijnbouwwerken moet daarnaast 
altijd monitoring van het diepe grondwater worden voorgeschreven om 
eventuele lekkages van boorputten op te kunnen sporen. 

i  AMvB’s Mijnbouwwet, Omgevingswet 

 Rob Eijsink
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