Rik Molenaar: “Ik tel
al gauw zes verschillende loketten”

Foto: Techniplan Adviseurs

De resultaten van warmtekoudeopslag verbeteren voortdurend. Ook de kwaliteitsborging
is ondertussen goed geregeld
en nieuwe ontwikkelingen
vergroten de kansen voor bodemenergie. Marette Zwamborn
en Rik Molenaar zijn dan ook
overtuigd van de zonnige
toekomst die bodemenergie
wacht. Alleen de enorme regeldruk vormt een belangrijk
obstakel. Het ontbreekt aan
afstemming.

Goede afstemming
cruciaal
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gebouw te maken krijgt. Het ruimtebeslag

Marette Zwamborn:
“Het vakmanschap
is verbeterd”

van een WKO-installatie is gering, zeker
vergeleken met een luchtwarmtepomp die
juist veel ruimte vergt. Een WKO-installatie
hoor je niet en zie je vrijwel niet, op een
kleine kast na. De levensduur is meer dan
dertig jaar. Het vraagt veel minder elektrisch vermogen. En het is een systeem
dat veel stabieler is, door de ondergrondse
opslag.
Maar dan neemt het gesprek een andere
wending. De lucht betrekt als het ware. Dat
komt door de vraag wat een verdere uitrol
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belemmert. Wat tegenzit is de regeldruk.
Of beter gezegd, de verschillende regelgevingen en bevoegde gezagen, die zich met
de vergunningen bezighouden. Dat zijn
er veel, blijkt. Molenaar telt al gauw zes
verschillende loketten waarlangs gegaan
moet worden. “Je hebt te maken met het
provinciaal beleid, de omgevingsdienst, het
waterschap, een MER-toets, de gemeente
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Energieakkoord voor duurzame groei als uit

Elders in deze uitgave wordt hierop nader

de Europese richtlijn EPBD. Dit vergroot de

ingegaan.

kansen voor alle duurzame energiebronnen,
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energiesysteem stap één is, maar dat de

Afstemming in kwaliteitsborging

met inbegrip van bodemenergie.”

Integrale aandacht
Wil een WKO-installatie optimaal renderen,

Arthur de Groof en Theo van Oeffelt
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