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1

Inleiding
In het kader van duurzaam bouwen wordt steeds vaker gebruik gemaakt van warmte- en
koudeopslag in de grond 1 . Door toepassing van warmte- en koudeopslag behoeven traditionele energiebronnen in veel beperktere mate te worden aangesproken. Wanneer gebruikers van dergelijke systemen zich op korte afstand van elkaar bevinden treedt ongewenste beïnvloeding op, met aanzienlijk rendementsverlies als gevolg. De nadelige (financiële) gevolgen hiervan kunnen leiden tot conflicten tussen gebruikers en beheerders
en gebruikers onderling.
Een helder beleidskader, met de bijbehorende eigendoms-, beheers- en verantwoordelijkheidsvragen, ontbreekt tot nu toe. Er bestaan onduidelijkheden over eigendomsvragen
(grond, water, ruimte) en verantwoordelijkheden bij aanleg en beheer waardoor de keuze
voor deze duurzame energietoepassing bij herstructureringsprojecten in gevaar kan komen. Dit beleidsonderzoek brengt de wet- en regelgeving en het overheidsbeleid omtrent
warmte- en koudeopslag in kaart.
De uitkomst van dit onderzoek resulteert in een handleiding (quickscan) probleemverkenning, bouwstenen voor wet- en regelgeving, organisatie- en sturingsinstrumenten en
voorbeeldtoepassingen. Om deze handleiding te schrijven zijn drie deelrapporten vervaardigd:
1. Technische analyse.
2. Wettelijke analyse.
3. Sturingsinstrumenten.
Dit tweede deelrapport – de wettelijke analyse - geeft een omschrijving van de huidige
bestuursrechtelijke wetgeving rond ondergrondse energieopslag. Ook wordt een analyse
gegeven van de eigendomsverhoudingen van grond, water en de installatie. Met deze
informatie is getracht te analyseren waar de knelpunten in de wetgeving liggen en welke
wetgeving aanknopingspunten biedt voor oplossingen.
Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van IPSV: Innovatie Programma Stedelijke Vernieuwing van het Ministerie van VROM. Om de stedelijke vernieuwing te versnellen en de
kwaliteit te bevorderen is van 2001 tot en met 2004 dit programma ingesteld. Het IPSV
maakt onderdeel uit van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). Nog tot
2008 monitort VROM de IPSV-voorbeeldprojecten. Verder wisselt het IPSV ook kennis
en ervaringen uit de projecten uit.

1

Warmte- en koudeopslag wordt in dit onderzoek ook aangeduid met (ondergrondse) energieopslag.
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Ingenieursbureau Amsterdam heeft in opdracht van VROM het onderzoek opgezet en
uitgevoerd. Zij heeft daarvoor IF Technology uit Arnhem en Sterk Consulting uit Leiden
gevraagd enkele deelonderzoeken voor hun rekening te nemen.
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Huidige bestuursrechtelijke wetgeving
In dit hoofdstuk worden in het kort de relevante elementen ten aanzien van energieopslag
behandeld uit de wetgeving en de bijbehorende algemene maatregelen van bestuur
(AMvB) die betrekking hebben op het gebruik van de bodem en de energievoorziening.
De volgende wetten en verordeningen worden behandeld:
1. Grondwaterwet (Gww).
2. Kaderrichtlijn Water (KRW).
3. Wet milieubeheer (Wm).
4. Mijnbouwwet.
5. Wet bodembescherming (Wbb).
6. Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO).
7. Woningwet (bouwvergunning).
8. Elektriciteitswet.

2.1

Grondwaterwet (Gww)
De Grondwaterwet stelt regels ten aanzien van het onttrekken en infiltreren van grondwater. Deze wet beperkt zicht tot de grondwaterkwantiteit, in het bijzonder de verdeling van
de beschikbare hoeveelheid grondwater 2 . Het kwaliteitsaspect van het grondwater valt
onder de reikwijdte van de Wet bodembescherming. De centrale doelstelling van de wet
wordt bepaald door het bevorderen van een selectief grondwatergebruik, ter verzekering
van een doelmatig gebruik van de totale hoeveelheid grondwater 3 .
De Grondwaterwet is een raamwet: een wet die in hoofdlijnen regelgeving biedt en nadere regelgeving overlaat aan een Algemene Maatregel van Bestuur dan wel een provinciale verordening. Deze wet stelt slechts in hoofdlijnen regels aan de grondwateronttrekkingen en infiltraties. Een nadere uitwerking van deze hoofdregels vindt op provinciaal niveau plaats in de zogenaamde provinciale grondwaterverordening 4 . In het kader van de
Grondwaterwet is de Provincie (Gedeputeerde Staten) dan ook het bevoegd gezag.

2
3

4

Voor begrip van de achtergrond: deze wet is ontstaan uit de Waterleidingwet.
MvA, t.a.w., p. 4: “het grondwaterbeheer betreft het tot stand brengen van een juiste verdeling van de
mogelijkheden tot winning van grondwater”.
In een aantal provincies is nadere uitwerking gedaan in de Verordening Waterhuishouding of de Verordening Waterbeheer.
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Ter realisering van de doelstelling van waterkwantiteitsbeheer kent de Grondwaterwet de
instrumenten vergunning, registratie, melding (in de provinciale grondwaterverordening)
en algemene regels. Volgens artikel 14 van de Grondwaterwet is het verboden om
grondwater te onttrekken, tenzij daarvoor door de provincie vergunning is verleend. Dit
verbod geldt niet voor grondwateronttrekkingen in gevallen waarvoor bij provinciale verordening een uitzondering wordt gemaakt. In die uitzonderingsgevallen gelden algemene
regels van de verordening en volstaat registratie en een melding aan de provincie.
Volgens artikel 14 van de Grondwaterwet is het tevens verboden water te infiltreren zonder vergunning. Voor de infiltratie van water wordt alleen vergunning verleend als er geen
gevaar voor verontreiniging van het grondwater bestaat. Voor infiltraties bestaat geen
uitzondering op het verbod in verband met de daaraan verbonden milieuaspecten. In de
praktijk leveren de definities van onttrekking en infiltratie discussie op over de noodzaak
van de vergunningsplicht. De provincie Noord-Holland bijvoorbeeld onderschrijft dat bij
energieopslag de onttrekking feitelijk netto nul is waardoor geen vergunning benodigd is.
De Provincie stelt echter dat wel infiltratie plaatsvindt, zodat hiervoor een vergunning
dient te worden aangevraagd.
Vergunningplicht en de mogelijkheid van vergunningvoorschriften
In beginsel zijn alle grondwateronttrekkingen vergunningplichtig (art. 14 Gww). Waar het
de vergunningverlening en met name wijzigingen, e.d. daarin aangaat kent de Gww de
volgende opties: 5
- Opnemen, wijzigen, aanvullen of intrekken van vergunningvoorschriften (art. 23
Gww);
- Gehele of gedeeltelijke intrekking van de vergunning (art. 24 Gww)
- Verlenen van een tijdelijke vergunning of een proefvergunning (art. 14b en 15 Gww).
De drie opties worden hieronder kort beschreven.
Opnemen, wijzigen, aanvullen of intrekken van vergunningvoorschriften
De voorschriften kunnen worden verbonden ter bescherming van bij het grondwaterbeheer betrokken belangen (art. 14, tweede lid Gww). Deze voorschriften kunnen door gedeputeerde staten (GS) of op verzoek van een belanghebbende worden gewijzigd, aangevuld of ingetrokken, indien de bescherming van de bij het grondwater betrokken belangen dat vordert (art. 23, eerste lid Gww). Ook kunnen blijkens dezelfde bepaling alsnog
voorschriften aan de vergunning worden verbonden. Een voorschrift kan bijvoorbeeld
inhouden dat de vergunning zal worden ingetrokken cq. de onttrekking moet worden beeindigd wanneer er schade optreedt. De reden voor een wijziging of intrekking kan in de
eerste plaats zijn gelegen in nieuwe ontwikkelingen, zoals een andere waardering van
bepaalde belangen (bijvoorbeeld het behoud van de natuur). Ten tweede kan die reden
de gevolgen betreffen van het gebruik maken van de vergunning. Wanneer gedurende
het gebruikmaken van de vergunning de gevolgen omvangrijker zijn dan vooraf was verwacht of wanneer er van onvoorzienbare gevolgen sprake is, dan kan dit een motief zijn
om de vergunning aan een nieuwe beoordeling te onderwerpen.

5

Grotendeels ontleend aan: P. de Putter (1999), ‘Verdrogingsbestrijding in Nederland en de mogelijkheden
van het recht’, Ars Aequi, themanummer 'Water', mei 1999.
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Gehele of gedeeltelijke intrekking van de vergunning
In de praktijk wordt er meer gebruik gemaakt van de mogelijkheid de vergunning zelf
geheel of gedeeltelijk in te trekken cq. onttrekkingen stop te zetten. Wanneer een grondwateronttrekking nadelige gevolgen heeft zoals bedoeld in art. 24, eerste lid Gww, is een
gehele of gedeeltelijke intrekking van de vergunning mogelijk. Voorwaarde is wel dat er
sprake is van (nieuwe) omstandigheden of feiten, waardoor in verband met de bij het
grondwaterbeheer betrokken belangen de onttrekking geheel of gedeeltelijk niet langer
toelaatbaar wordt geacht. Tegen deze achtergrond is er dan ook kritiek mogelijk en geleverd op een beslissing van de Afdeling bestuursrechtspraak. In deze zaak werden oude
‘onttrekkingsrechten’ in stand gelaten, alle nieuwe feiten e.d. ten spijt. Deze uitspraak lijkt
zich nauwelijks te verdragen met het toetsingskader van de wet: “de bij het grondwaterbeheer betrokken belangen” (vgl. ook art. 14 Gww). Er kan immers een verschuiving in
de relevantie van de belangen plaatsvinden, als gevolg waarvan een nieuwe belangenafweging op zijn plaats is. De noodzaak om het gebruik van het grondwater zoveel mogelijk te beperken moet daarnaast wel voldoende aannemelijk zijn gemaakt.
De proefvergunning en de tijdelijke vergunning
Een grondwateronttrekkingsvergunning kan voor een proefperiode van maximaal tien jaar
worden verleend (art. 21 Gww). Deze periode kan worden gesteld bij het verlenen van
een vergunning, maar ook bij wijziging ervan. Het stellen van een proefperiode biedt mogelijkheden in de praktijk van energieopslag, maar dan alleen wanneer er voorafgaand
aan de verlening of wijziging onvoldoende kan worden beoordeeld wat de gevolgen van
de onttrekking zullen zijn. Als gedurende of aan het eind van de termijn blijkt dat de gevolgen van de onttrekking onaanvaardbaar zijn - bijvoorbeeld: de onttrekking leidt tot
ongewenste effecten in de bodem of de onttrekking tast andere functies aan - kan worden besloten de vergunning niet te verlenen cq. de wijziging niet toe te staan.
Sinds 1995 is het ook mogelijk om op basis van art. 14b Gww een tijdelijke vergunning te
verlenen (te onderscheiden van een proefvergunning waarin de gevolgen van een onttrekking vooraf nog onvoldoende zijn te beoordelen). Hierbij moet onder meer worden
gedacht aan gevallen waarin de onttrekking bezwaren ontmoet uit een oogpunt van bij
het grondwaterbeheer betrokken belangen, doch alternatieven voor de onttrekking op het
moment van de vergunningverlening nog ontwikkeld moeten worden. Dit komt overeen
met de bepaling van art 14b, eerste lid, onder c: een tijdelijke vergunning is mogelijk “indien dat nodig is in het belang van het ontwikkelen van een alternatief voor het onttrekken of infiltreren, dat minder nadelige gevolgen voor bij het grondwaterbeheer betrokken
belangen veroorzaakt”. De nieuwe mogelijkheid in de wet moet worden gezien tegen de
achtergrond van de wens te streven naar selectief gebruik van grondwater, mede met het
oog op het probleem van de verdroging.
Het stellen van algemene regels
In 1995 is de Grondwaterwet voor het laatst (ingrijpend) gewijzigd. Sindsdien is het mogelijk voor kleine onttrekkingen van grondwater - in de praktijk geldt dit met name voor
beregening - bij provinciale verordening algemene regels te stellen (art 15a-15b Gww).
De algemene regels kunnen onttrekkingsverboden en -beperkingen inhouden. Wanneer
een provincie met een stelsel van algemene regels wil werken, hebben deze in ieder
geval betrekking op de perioden waarin, het doel waarvoor en de voorwaarden waaronder het onttrekken slechts mag plaatsvinden (art. 15b, onder a, Gww).
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Door voor de bedoelde onttrekkingen algemene regels te stellen kan onder andere worden bereikt dat het volume aan grondwateronttrekkingen als geheel afneemt. Wat de
inhoud van de algemene regels betreft, worden provinciale staten grotendeels vrijgelaten.
Ontheffing van de regels is niet mogelijk. Dit zou in strijd zijn met de bedoeling van de
figuur van de algemene regels, waarbij juist niet wordt gekozen voor beoordeling van
individuele gevallen.
Gedoogplicht en schadevergoedingregeling
Op basis van artikel 33 van de Gww 6 hebben rechthebbenden (bijvoorbeeld een eigenaar
of erfpachter van een perceel) een onttrekking en/of infiltratie van een derde met een
invloedsfeer in zijn grond/grondwater te gedogen. Bij schade ontstaan door zo’n onttrekking en/of infiltratie dient de vergunninghouder de schade te vergoeden (art 35, Gww),
Degene die schade heeft opgelopen kan een vordering instellen bij de rechtbank.
Betrokkenheid bij de vergunningaanvraag van de Gemeente
Bij een procedure tot vergunning op basis van afdeling 3.5 van het Algemene Wet Bestuursrecht ontvangt de betrokken gemeente, als een van de adviseurs, normaliter de
ontwerp- en de definitieve beschikking om op te reageren. In het geval van de Grondwaterwet wordt de betrokken gemeente reeds bij het indienen van de aanvraag betrokken
bij deze procedure tot vergunning.
Wie het eerst komt, het eerst maalt
De Grondwaterwet regelt de verdeling van het grondwater en let daarbij op alle betrokken
belangen. Te denken valt aan de bescherming tegen schadelijke gevolgen van onttrekkingen door verdroging, zetting en beïnvloeding van andere onttrekkingen. In de praktijk
blijken de mogelijkheden tot sturing zeer beperkt te zijn en geldt wie het eerst komt, het
eerst maalt. Uitsluitend in gevallen waarin het ontstaan van schade evident is, kan een
vergunning geweigerd worden. Dit gebeurt overigens zelden. In overleg kan veelal door
wijzigen van de vergunningvoorschriften of extra maatregelen een acceptabele oplossing
gevonden worden.
Als een partij uit strategische overwegingen een grondwateronttrekkingvergunning aanvraagt, creëert die partij zich daarmee voor in ieder geval 4 jaar een soort reservering.
Wordt niet binnen 4 jaar gebruikt gemaakt van de vergunning, dan kan de provincie de
vergunning doen laten vervallen (art. 25, tweede lid Gww). Maar tot die tijd dient bij de
verlening van andere onttrekkingsvergunningen in het invloedsgebied rekening te worden
gehouden met de reeds verleende vergunning.

6

Rechthebbenden ten aanzien van enige onroerende zaak, waarin het grondwater invloed ondergaat door
een onttrekking of een infiltratie krachtens een vergunning zijn verplicht die onttrekking of die infiltratie te
gedogen. In geval van schade door de onttrekking of infiltratie dient de vergunninghouder deze schade te
vergoeden (artikel 35).
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Beschouwing Gww: knelpunten
De Grondwaterwet is geschreven in een tijd waarin het fenomeen energieopslag nog niet
bestond. Bij de beoordeling van de eerste systemen is er geleidelijk een vorm van jurisprudentie rond de vergunningverlening van energieopslag ontstaan. Naast het kwantitatieve vraagstuk is de vergunningverlening ook gebruikt voor het afdwingen van kwaliteitseisen en voor het ordenen van de ondergrond. Deze consensus rond de Grondwater is
werkbaar zolang het aantal systemen beperkt is. De laatste jaren neemt echter het aantal
systemen toe en gaan ze elkaar meer en meer beïnvloeden. Verder zijn er in toenemende mate conflicten met andere belangen zoals de drinkwaterwinning. Tenslotte is de landelijke overheid bezorgd over de toename van het aantal systemen en de gevolgen die
dit kan hebben op de grondwaterkwaliteit.
De huidige grondwaterwet en de daar omheen gevormde consensus vertoont meer en
meer haarscheuren zoals o.a. blijkt uit recent gevoerde procedures bij de Raad van State. De belangrijkste zijn:
1. Juridisch: is de grondwaterwet wel van toepassing voor energieopslag?
De nieuwe Waterwet 7 stelt nadrukkelijk energieopslag wel onder de vergunningplicht.
Belangrijkste tegenargument is dat er geen grondwater wordt verbruikt, maar alleen
gebruikt.
2. Ordening (1): huidige rechten kunnen toekomstige rechten frustreren.
De huidige Grondwaterwet verdeelt op basis van wie het eerst komt, die het eerst
pompt. Systemen kunnen de ondergrond tot ver buiten hun eigendomsgrenzen beïnvloeden. Omliggende eigenaren worden hierdoor in hun vrijheid/mogelijkheden aangetast om in de toekomst ook energieopslag toe te passen
3. Ordening (2): worden ondergrondse belangen wel goed afgewogen?
De ondergrond wordt gebruikt voor diverse functies. Naast energieopslag zijn dat met
name drinkwatervoorziening, saneringen en ondergrondse bouwwerken. Op dit moment is er geen eenduidige systematiek om belangen af te wegen. Vaak worden hele
watervoerende lagen uitgesloten van energieopslag omdat ze gereserveerd zijn voor
de drinkwaterwinning.
4. Kwaliteit: mag de grondwaterwet wel gebruikt worden om kwaliteit te borgen?
De Grondwaterwet regelt de kwantiteitsproblematiek, maar wordt op dit moment ook
gebruikt om kwaliteitseisen te stellen. Feitelijk zou hier de Wet bodembescherming
voor gebruikt moeten worden.
In het onderhavige onderzoek zijn met name de beide ordeningsvraagstukken van belang
omdat deze van invloed kunnen zijn op de interferentieproblematiek.

2.2

Kaderrichtlijn Water (KRW)
Om een goede toestand van het grondwater te bereiken, wordt gekeken naar de kwantitatieve- en chemische toestand. Er wordt niets in de KRW gezegd over energieopslag in
de grond. Ook is er geen parameter “temperatuur”. De KRW ziet alleen op de kwantiteit
en chemische samenstelling van het grondwater en niet op de ecologische toestand.

7

Zie deel 3 van dit onderzoek voor een beschrijving van de Waterwet.
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Indien een energieopslagsysteem verontreinigende stoffen zou lekken of veel water zou
onttrekken dan is de KRW van toepassing. Maar hoe zit het met de warmte/koude? Stel
dat de warmte of koude invloed heeft op de omgeving, dan zou bijvoorbeeld het grondwaterlichaam warmer of kouder worden. Maar hier is niets over geregeld in de KRW.
Maar niet alleen het grondwaterlichaam kan warmer of kouder worden, ook de toestand
van oppervlaktewaterlichamen kan misschien veranderen door energieopslagsystemen.
Als dat het geval is, dient er rekening te worden gehouden met de doelstellingen uit de
KRW, namelijk een goede toestand (chemisch en ecologisch) van oppervlaktewaterlichamen. Indien het energieopslagsysteem de doelen van de KRW in gevaar brengt en er
is geen uitzondering op van toepassing, dan kunnen lidstaten maatregelen nemen. De
8
conclusie is dat de KRW indirect invloed kan hebben op energieopslagsystemen . De
kans daarop is echter zeer gering omdat ondergrondse energieopslag niet of nauwelijks
invloed uitoefent op het oppervlaktewater. In bijlage 1 wordt een uitgebreide beschrijving
van de Kaderrichtlijn Water gegeven.

2.3

Wet milieubeheer (Wm)
Energieopslaginstallaties zijn niet met name genoemd in het Inrichtingen- en vergunningbesluit (IVB) van de Wet milieubeheer. Vanwege het aanwezige elektromotorische vermogen van de pompen e.d. vallen deze installaties vaak onder categorie 1 van het IVB
en zijn dus in principe vergunningplichtig. Of de vergunningplicht werkelijk speelt, wordt in
de eerste plaats bepaald door de vraag of het een energieopslaginstallatie ten behoeve
van een woongebouw of een kantoorgebouw betreft. Verder speelt ook mee (ter beoordeling van vergunningplicht) of de pompen/installatie inpandig of buiten zijn geplaatst.
Woongebouwen
Voor elektromotoren binnenshuis en aangewend ten behoeve van het woongebouw is
een uitzondering voor de vergunningplicht in IVB categorie 1.2 lid b van de Wm opgenomen.
Voor woonblokken met een installatie buiten (in een apart bijgebouw) geldt in principe de
vergunningplicht wel. Voor deze situatie biedt het Besluit voorzieningen en installaties
milieubeheer een uitzondering op de vergunningplicht (met de nieuwe AmvB, en in het
bijzonder art 2 lid f van de Wm 9 , is de reikwijdte van het oude Besluit riool- of poldergemalen milieubeheer uitgebreid met water ten behoeve van verwarmingsdoeleinden). In
bovengenoemde situatie gelden de voorschriften van deze AmvB. Verder geldt een meldingsplicht bij de oprichting en het veranderen van de werking van de inrichting.

8

9

Voor een uitgebreide beschouwing over de plek van grondwaterbeheer in de KRW, zie: P. de Putter
(2002), ‘Grondwaterpeilbeheer in de Europese Kaderrichtlijn Water’, Milieu en Recht, november 2002, pp.
291-295.
Art 2 lid f: Het doorvoeren, opslaan, bufferen of keren van rioolwater, hemelwater of oppervlaktewater of
water ten behoeve van verwarmings- of koelingsdoeleinden, alsmede het onttrekken, zuiveren, doorvoeren, opslaan, bufferen of keren van grondwater of oppervlaktewater voor drinkwaterdoeleinden.
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Utiliteitsbouw
Voor kantoorgebouwen geldt op basis van IVB-categorie 1 van de Wm in principe een
vergunningplicht. Het Besluit woon- en verblijfsgebouwen kan voor veel kantoorgebouwen met een inpandig geïnstalleerde pompen/installaties een uitzondering op de vergunningsplicht bieden. Deze uitzondering geldt niet voor kantoorgebouwen met bijvoorbeeld
ook een stookinstallatie met een thermisch vermogen per toestel van 2500 kW of meer,
of niet vrijgestelde activiteiten.
Voor pompen/installaties buiten het kantoorgebouw geldt in principe weer het Besluit
voorzieningen en installaties milieubeheer. Aannemend dat voor de andere activiteiten
binnen of rond het gebouw geen vergunningsplicht in het kader van de Wet milieubeheer
speelt. Een van die voorschriften is de melding aan het bevoegd gezag.
Wm en Provinciale milieuverordening (PMV)
Ter bescherming van het milieu (waartoe de bescherming van de bodem moet worden
gerekend) stellen provinciale staten een verordening vast: de provinciale milieuverordening (PMV). Deze provinciale plicht volgt uit art. 1.2 Wm. De PMV bevat ten minste (art.
1.2, tweede lid Wm):
- ‘Regels ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning in bij de verordening aangewezen gebieden’ (‘grondwaterbeschermingsgebieden’);
- ‘Regels inzake het voorkomen of beperken van geluidhinder in bij de verordening
aangewezen gebieden’ (‘stiltegebieden’).
Voorschriften gesteld voor grondwaterbeschermingsgebieden of waterwingebieden hebben primair de bescherming van de bodem en het grondwater als doel 10 . Voor deze gebieden kan de PMV dus in ieder geval regels stellen. Wanneer er een bovengemeentelijk
belang in het geding is, kunnen verdere regels worden gesteld ter bescherming van het
milieu (art. 1.2, derde lid Wm jo. art. 4.9 Wm). Hoewel het begrip bovengemeentelijk in de
praktijk wel tot discussie kan leiden, zijn de belangen van een goede bodem- en grondwaterkwaliteit zonder meer bovengemeentelijk te noemen. In bijzondere daartoe in de
PMV aan te wijzen gebieden (gebieden die bijzondere bescherming behoeven c.q.
kwetsbare gebieden) zouden er dus regels kunnen worden gesteld aan energieopslagsystemen, zij het dat het de vraag is of deze een nadelig effect hebben op de algemene
of bijzondere milieukwaliteit.

2.4

Mijnbouwwet
Per 1 januari 2003 is de nieuwe Mijnbouwwet in werking getreden. De werkingssfeer van
de Mijnbouwwet is weergegeven in art 2. In lid 3 van art 2 wordt gesteld dat de Mijnbouwwet met betrekking tot aardwarmte slechts van toepassing is voor zover de aardwarmte op een diepte van 500 meter beneden de oppervlakte van de aardbodem aanwezig is. Aangezien de energieopslagsystemen nooit zo diep gaan, vallen deze systemen
buiten de werkingssfeer van de Mijnbouwwet.

10

H.F.M.W. van Rijswick (2001), De kwaliteit van water, Kluwer Deventer, p. 225.

2/54266/GB

14 april 2006

11

Bij het ontwerpen van de Mijnbouwwet is wel overwogen om energieopslag onder de
werkingssfeer van de Mijnbouwwet te brengen. De zware procedures die samenhangen
met de Mijnbouwwet om een vergunning te krijgen is de belangrijkste reden geweest om
hiervan af te zien.

2.5

Wet bodembescherming (Wbb)
De bescherming van de bodem is geregeld in de Wet bodembescherming. Ten behoeve
van de bescherming van de bodem kunnen bij algemene maatregel van bestuur (AmvB)
regels worden gesteld voor het verrichten van handelingen waarbij stoffen de bodem
kunnen aantasten en/of verontreinigingen in de bodem worden gebracht. Voor infiltraties
zijn de AmvB’s Infiltratiebesluit bodembescherming en Lozingenbesluit bodembescherming van belang.
-

Het Infiltratiebesluit bodembescherming stelt uitsluitend regels aan de infiltratie van
oppervlaktewater in de bodem. Hiermee is dit besluit voor de vraagstelling met betrekking tot energieopslag niet relevant.

-

Met het Lozingenbesluit bodembescherming wordt uitvoering gegeven aan de Europese Grondwaterrichtlijn. Uitgangspunt is een verbod om lozingen van vloeistoffen in
de bodem uit te voeren. Onder voorwaarden wordt hierop een ontheffing verleend. In
het besluit wordt een lozing in de bodem als volgt gedefinieerd: het definitief in de
bodem brengen of doen brengen van vloeistoffen. Het lozen van koelwater op zich
valt onder het Lozingenbesluit. Maar energieopslagsystemen vallen buiten de werkingssfeer van het Lozingenbesluit. Dit blijkt uit een memorie van toelichting op het
besluit in Staatsblad 217 uit 1990. Het draait allemaal om het woord “definitief” bij het
in de bodem brengen. Bij energieopslagsystemen wordt warmte tijdelijk opgeslagen
om de opgeslagen warmte vervolgens weer te onttrekken voor warmtelevering aan
een gebouw.

Verder is in de Wbb ook een algemene zorgplicht aangegeven (art. 13 Wbb). Uit dit artikel vloeit voort dat eenieder die handelingen op of in de bodem verricht, gehouden is
zorgvuldig te zijn en accuraat op te treden. Met deze zorgplicht wordt de eigen verantwoordelijkheid van de burger (en anderen waaronder bedrijven) benadrukt bij de bescherming van het milieu. Wanneer door onzorgvuldig handelen schade aan het milieu
wordt verricht, kan op basis van de zorgplicht dit toch worden aangepakt. Handhaving
kan plaatsvinden op bestuursrechtelijk en strafrechtelijk niveau.

2.6

Elektriciteitswet/Besluit aanleg energie-infrastructuur (BAEI)
In artikel 20 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 39 Gaswet is geregeld dat bij AMvB
de mogelijkheid van marktwerking kan worden geïntroduceerd. Op 6 maart 2001 is het
Besluit Aanleg Energie Infrastructuur vastgesteld. Dit besluit geeft de Gemeente de bevoegdheid, bij nieuwbouwlocaties en herstructureringsgebieden met meer dan 500 woningen of meer dan 25.000 m² utiliteitsbouw, om de aanleg van de integrale energieinfrastructuur openbaar aan te besteden.
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De partij die de beste aanbieding doet uit het oogpunt van duurzaamheid en energiebesparing krijgt het recht de energie-infrastructuur aan te leggen. Doelstelling van het besluit is om door marktwerking te komen tot meer duurzame en milieuvriendelijke energiesystemen.
Voor locaties die onder de werkingssfeer van het BAEI vallen is de gemeente verplicht
een besluit te nemen over het al dan niet voeren van een openbare procedure dan wel in
zee te gaan met de regionale netbeheerder (artikel. 3 BAEI). Indien de gemeente ervoor
kiest een openbare procedure te volgen dan stelt zij voor dat gebied de eisen voor de
energie-infrastructuur vast (artikel 4 BAEI). Het gemeentebestuur dient o.a. de eisen voor
de energie-infrastructuur vast te stellen met inachtneming van het belang van een betrouwbare duurzame, doelmatige en milieuhygiënisch verantwoorde energievoorziening.
In 2003 heeft een evaluatie van BAEI plaatsgevonden 11 . Tot op heden wordt nog weinig
gebruik gemaakt van de mogelijkheid voor een openbare procedure. Redenen om het
niet te doen zijn:
- de kosten voor het doorlopen van een openbare aanbestedingsprocedure;
- het voor veel aanbieders niet interessant is om een deelnet aan te leggen binnen een
groter netwerk van een regionaal beheerder, waarbij de kosten voor aansluiting op
dat netwerk (van in principe een concurrent) niet van tevoren zijn te overzien;
- de belangstelling van aanbieders zich veelal beperkt tot het aanbieden van een
warmtenet. Hierbij hebben de gemeenten veelal de voorkeur voor een onderhandse
aanbesteding.
Alleen de gemeente Almere heeft tot op heden een openbare procedure gevolgd voor de
aanleg van de energie-infrastructuur voor het stadsdeel Almere Poort (contract getekend
op 24 april 2004).
Wel maakt de mogelijkheid van marktwerking door het BAEI zowel de gemeenten als de
aanbieders alerter. Het bestaan van het BAEI heeft opgeleverd dat gemeenten de mogelijkheid hebben om in gesprek te gaan (te onderhandelen) met de netbeheerder over de
duurzaamheid van de energie-infrastructuur.
In zijn schrijven aan de Tweede Kamer 12 naar aanleiding van de evaluatie van het BAEI
trekt de minister van Economische Zaken onder andere als beleidsconclusie om het BAEI
te handhaven en uiterlijk in 2006 opnieuw te evalueren. Wanneer dan blijkt dat het BAEI
niet aan effectiviteit heeft gewonnen zal de minister beslissen of hij de BAEI aanpast dan
wel intrekt.

11

12

BAEI, Besluit Aanleg Energie Infrastructuur, Evaluatieonderzoek, CE Delft in opdracht van het Ministerie
van Economische zaken (2003).
Schrijven van de minister van EZ aan de tweede kamer op 23 oktober 2003, met kenmerk
ME/EM/3054285.
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2.7

Wet op de Ruimtelijke Ordening (bestemmingsplan)
Vrijwel alle gemeentelijke (juridisch bindende) bestemmingsplannen richten zich qua
ruimtelijke verdeling op de bovengrondse component. De op de bovengrond afgestemde
bestemmingen en regelingen in deze bestemmingsplannen zijn ook van kracht op de
ondergrond.
Of de aanleg/bouw van ondergrondse objecten binnen een van de huidige bestemmingsplannen past, wordt vooral door het detailniveau van zo’n bestemmingsplan bepaald. In
een beheergericht bestemmingsplan is de detaillering wat betreft niet-visuele eisen zoals
rooilijngrenzen, maximale bebouwingsdichtheden en oppervlaktematen dusdanig dat
deze eisen ondergrondse initiatieven sterk belemmeren tot onmogelijk maken. Een ontwikkelingsgericht bestemmingsplan biedt achteraf door zijn globalere, abstractere eisen
13
meer kansen voor ondergrondse initiatieven.
Het regelen van de ruimtelijke verdeling in het bestemmingsplan voor de bovengrondse
objecten van energieopslag is weliswaar mogelijk maar is voor een bestemmingsplan
feitelijk te kleinschalig.
Om het ondergrondse bouwen mogelijk te maken maar ook te regelen wordt door gemeenten gezocht naar een nieuwe vorm van bestemmingsplannen opstellen. De bovengrondse en ondergrondse bestemmingen en hun eventuele onderlinge relaties worden
bijvoorbeeld in de vorm van dubbelbestemmingen van gebieden/percelen, en/of een lagenbenadering uitgewerkt. Voor zover bekend is het ondergrondse ruimtebeslag bij
energieopslag nog niet in een bestemmingsplan bestemd en geregeld.

2.8

Woningwet (bouwvergunning)
Op 1 januari 2003 is de Woningwet veranderd. Dit betekent nieuwe spelregels voor het
bouwen van en aan woningen, kantoren en bijvoorbeeld winkels. De nieuwe Woningwet
kent drie categorieën bouwwerken: bouwvergunningvrij, licht-bouwvergunningplichtig en
regulier bouwvergunningplichtig.
Voor gebouwen waarvoor energieopslag wordt ingezet, geldt de reguliere bouwvergunningplicht. In het Bouwbesluit worden (bouw)technische voorschriften voor het bouwwerk
gesteld, waaronder eisen voor energiebesparing. Het Bouwbesluit geeft geen technische
voorschriften voor de inrichting en het gebruik van het gebouw. Qua energiebesparing
moet op basis van het Bouwbesluit voldaan worden aan de Energieprestatienorm (EPN).
Hoe aan deze eisen wordt voldaan is aan de initiatiefnemer. Het voorschrijven van hoe
(met welke installaties of organisatie) of het stellen van aanvullende energie-eisen (naast
de EPN) aan het utiliteitsgebouw of gebouwgebonden installaties, valt buiten het kader
van de bouwregelgeving.

13

Het betreft vigerende bestemmingsplannen waarbij in eerste instantie geen rekening is gehouden met
toekomstige activiteiten in de ondergrond. Verwacht mag worden dat in komende nieuwe bestemmingsplannen het ondergrondse aspect verdisconteerd wordt.
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In het geval van de energieopslaginstallatie in het gebouw biedt de bouwvergunning voor
het gehele gebouw geen mogelijkheid om de plaatsing van bronnen te sturen of het deelnemen aan cq. gebruikmaken van een organisatie voor energieopslag voor te schrijven.
De praktijk is overigens dat het plaatsen van de bronnen voor energieopslag buiten de
gebouwen plaatsvindt. Voor het plaatsen van de bronnen 14 buiten het gebouw in bijvoorbeeld de openbare ruimte is geen bouwvergunning vereist, tenzij er afzonderlijke fundering nodig is. In dat laatste geval kan worden betoogd dat er wel een bouwvergunning
noodzakelijk is.

14

We hebben het dan ook niet over bouwwerken in de vorm van ondergrondse of bovengrondse pompkelders. Het betreft bronnen waarin (dompel)pompen worden gehangen, de buizen op maaiveldniveau worden afgewerkt, en de persleidingen voor het grondwater en elektriciteitskabels vanuit de putten ondergronds naar het gebouwen worden gelegd.
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3

Eigendom- en gebruiksverhoudingen

3.1

Algemeen
Wie is eigenaar van de grond, het grondwater en de koude/warmte die aan de grond en
het grondwater wordt toegevoegd? Een antwoord op deze vragen is te ontlenen aan het
privaatrecht, waarin verhoudingen tussen burgers en andere niet-overheidsorganen onderling zijn geregeld. In het privaatrecht, meer specifiek het Burgerlijk Wetboek, is het
recht op eigendom geregeld en wat daar precies onder valt. Eigendom is een absoluut
vermogensrecht, dit wil zeggen dat de eigenaar zijn recht tegenover iedereen kan handhaven. Bovendien heeft alleen de eigenaar recht op het genot van het voorwerp van de
eigendom (het is een exclusief recht) en alleen de eigenaar heeft het recht te beschikken
over de zaak. De eigenaar heeft volledige zeggenschap over de grond, hier is het Burgerlijk Wetboek duidelijk over (zie bijlage 2 voor een overzicht van belangrijke bepalingen uit
het Burgerlijk Wetboek).
Privaatrechtelijk gezien zou de Gemeente, voorzover er een stelsel van erfpacht geldt (bv.
Amsterdam en Leiden) via het erfpachtrecht het gebruik van energieopslagsystemen kunnen reguleren. Erfpacht is een manier om volledige zeggenschap over de grond te verkrijgen. Erfpacht is een zakelijk recht dat de erfpachter de bevoegdheid geeft de onroerende
zaak van een ander te houden en te gebruiken. Ook erfpacht wordt gevestigd door een akte
van vestiging die door een notaris moet worden opgemaakt. De akte dient te worden ingeschreven in de openbare registers. In deze akte kan aan de erfpachter de verplichting worden opgelegd om aan de eigenaar van de onroerende zaak al dan niet periodiek een geld15
som (de zogenaamde canon) te betalen .
De Gemeente kan de grond in erfpacht uitgeven. Erfpacht ligt tussen eigendom en huur. De
erfpachter heeft het recht de grond voor een afgesproken bestemming, meestal onbepaalde
tijd, te gebruiken. Het erfpachtrecht is niet verbonden aan de erfpachter, maar aan de grond.
In de akte van vestiging zijn algemene en bijzondere bepalingen opgenomen. De algemene
bepalingen worden door de gemeenteraad vastgesteld. Dit gebeurt periodiek. De bijzondere
bepalingen zijn voorwaarden die specifiek gelden voor een bepaald erfpachtcontract. Deze
bepalingen kunnen verschillende afspraken bevatten met beperkingen of verplichtingen over
16
het gebruik van de grond [Lit. 1].

15
16

Leidraad riolering.
Ingenieursbureau Amsterdam, Onderzoek interim-beleid warmte - en koudeopslag Zuidas Amsterdam, 18
oktober 2004, p. 17 e.v.
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Wat betreft de eigendoms- en gebruiksverhoudingen is het van belang onderscheid te
maken tussen:
- Eigendom en/of gebruik van de grond (waarin of waarop een werk is aangelegd). Het
kan immers zo zijn dat de (onder-)grond van een ander is en dan zal er m.b.t. de
zeggenschap over deze grond toch het een en ander geregeld moeten worden.
- Eigendom en/of gebruik van het (bouw)werk (het energieopslagsysteem) zelf. De
eigenaar en/of beheerder van een energieopslagsysteem zal in de regel zelf de eigendom en het gebruik (t.b.v. beheer en onderhoud) in handen willen houden, ook al
zou het (bouw)werk deels in de grond van een ander zijn aangebracht.
Beide situaties, waarbij de zogenoemde zakelijke rechten aan de orde zijn, worden nader
toegelicht, in respectievelijk paragrafen 3.2 en 3.3. In paragraaf 3.4 wordt vervolgens
geadviseerd te vestigen of gevestigde zakelijke rechten in een contract tussen de betrokken private partijen op te nemen.

3.2

Eigendom en gebruik van grond
Het recht op eigendom van een zaak kan op verschillende manieren worden verkregen,
waarvan de gemakkelijkste wijze koop is. De verkoper draagt zijn eigendomsrecht dan
vrijwillig over (tegen een afgesproken prijs). Het gaat in dit geval om grond die zowel de
ruimte boven als onder de oppervlakte (het maaiveld) omvat 17 [Lit. 1]. Grond is een onroerende zaak (art. 3:3 BW) 18 , dus moet er voor de verkoop een akte worden opgesteld
door de notaris. Deze notariële akte moet worden ingeschreven in de daartoe bestemde
openbare registers (het kadaster), zowel de koper als de verkoper kan dit doen. Pas als
de akte is ingeschreven wordt de grond eigendom van de koper (art. 3:89 BW). De eigenaar is bevoegd om de grond te gebruiken. Als de akte is ingeschreven, is de koop gesloten.
Wat valt er onder de eigendom van de grond? Het Burgerlijk Wetboek stelt in art. 5:20 dat
onder de eigendom van de grond valt:
- de bovengrond;
- de daaronder zich bevindende aardlagen;
- het grondwater dat door een bron, put of pomp aan de oppervlakte is gekomen;
- het water dat zich op de grond bevindt en niet in open gemeenschap met water op
eens anders erf staat;
- gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks,
hetzij door vereniging met andere gebouwen en werken, voor zover ze geen bestanddeel zijn van eens anders onroerende zaak;
- met de grond verenigde beplantingen.

17

18

Ingenieursbureau Amsterdam, Onderzoek interim-beleid warmte - en koudeopslag Zuidas Amsterdam, 18
oktober 2004, p. 18.
Onroerend (art. 3:3, lid 1 BW) = de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde
beplantingen, alsmede de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken. Roerend (art. 3:3 lid 2 BW) = alle zaken
die niet onroerend zijn. Zaak (art. 3:2 BW) = zaken zijn de voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke
objecten. Goederen (art. 3:1 BW) = Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.
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Hieruit is af te leiden dat het grondwater niet valt onder de eigendom van de grond. Pas
wanneer het grondwater aan de oppervlakte komt, valt het onder de eigendom van de
perceelseigenaar cq. degene die het grondwater onttrekt 19 . Grondwater is niet ‘voor menselijke beheersing vatbaar’ als het nog in de grond aanwezig is en daarmee is het geen
zaak in de zin van het Burgerlijk Wetboek. Het behoort aan niemand toe, en het is daarmee een zgn. res nullius.
Stel dat het grondwater - mutatis mutandis geldt hetzelfde voor oppervlaktewater – door u
wordt opgevangen in een bekken of een fles, dan wordt u daarmee eigenaar. Pas dan verliest het opgevangen water haar karakter van ‘grond’water

De koude en warmte worden toegevoegd aan het grondwater en de grond. Het grondwater en de grond krijgen hierdoor een hogere of lagere temperatuur. De koude en warmte
waarop de deelonderzoeksvraag ziet, bevindt zich niet in buizen of leidingen in de grond
of in het grondwater. Van wie de warmte en koude is die aan de grond en het grondwater
zijn toegevoegd is niet eenduidig te beantwoorden. Er is niets in het Burgerlijk Wetboek
vermeld en er is, voorzover bekend, ook geen jurisprudentie te vinden. Wel zijn er parallellen te trekken met de manier waarop het eigendom van het grondwater is geregeld. Als
de koude en warmte in de grond of het grondwater zit, is het niet voor menselijke beheersing vatbaar en daarmee is het geen zaak in de zin van het BW en behoort het aan
niemand toe. De koude en warmte die is toegevoegd aan de grond en het grondwater is
een res nullius. Echter er is ook een belangrijk verschil tussen koude en warmte enerzijds
en grondwater anderzijds. Het grondwater zit van nature in de grond. Het is, infiltratie
uitgezonderd, niet door menselijk handelen daarin gebracht. De koude en warmte daarentegen is door menselijk ingrijpen in de grond of het grondwater gebracht. Mogelijk dat
dit verschil van invloed is op de eigendomsvraag. Maar dit is niet met zekerheid te zeggen. Onze indruk is wel dat er voldoende analogieën zijn tussen grondwater in de grond
enerzijds en warmte in de grond anderzijds, om tot de conclusie te komen dat warmte in
de grond als grondwater behandeld dient te worden.

3.3

Eigendom en gebruik van energieopslagsystemen
De hoofdregel is dat de eigenaar van de grond in principe eigenaar wordt van alles wat
op zijn erf aan gebouwen, werken en dergelijke wordt aangebracht. Dit wordt ook wel
natrekking genoemd.
Zo wordt een aangebrachte dakgoot of zonnescherm ‘vanzelf’ onroerend, maar ook een
boom of struiken in de tuin worden door natrekking onroerend. Net zoals een aangebrachte
fietsbel op een fiets door ‘natrekking’ onderdeel wordt van de fiets. Alleen als de fietsbel
weer wordt verwijderd, wordt het weer een zelfstandige zaak.

Dit betekent dat een aangelegd energieopslagsysteem van een private partij X in de
grond van particulier X (eigenaar) door natrekking automatisch eigendom wordt van particulier Y.

19

Of erfverpachter.
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Deze natrekking kan worden doorbroken door de vestiging van een recht van opstal.
Door een recht van opstal te vestigen op het energieopslagsysteem wordt bereikt dat niet
de eigenaar van de grond (Y), maar de oorspronkelijk eigenaar van het energieopslagsysteem (X) eigenaar blijft van het energieopslagsysteem. Het recht van opstal is een
zakelijk recht om in, op of boven een onroerende zaak van een ander gebouwen, beplantingen, maar ook werken in eigendom te hebben of te verkrijgen. Dit houdt dus niet alleen
in dat de eigenaar in, op of boven zijn onroerende zaak de aanwezigheid van bepaalde
werken en gebouwen moet dulden, maar ook dat de opstaller van deze werken en gebouwen eigenaar is. Hiermee wordt dus de natrekkingsregel doorbroken.
Recht van opstal hoeft niet alleen betrekking te hebben op leidingen of werken onder de
grond, het kan ook gevestigd worden als de leidingen of werken boven de grond geplaatst zijn. Het recht geldt niet alleen tussen partijen, maar ook voor volgende rechthebbenden op de ondergrond, zoals een eventuele koper ervan.
Hoe ontstaat een recht van opstal?
Het recht van opstal ontstaat door vestiging en dit gebeurt door middel van een akte van
vestiging. Deze akte dient door een notaris te worden opgemaakt en te worden ingeschreven in de openbare registers. In de notariële akte van vestiging kunnen afspraken
worden vastgelegd tussen de opstaller (degene die eigenaar is van het energieopslagsysteem) en de eigenaar van de grond. Zo kan er onder andere de verplichting worden
opgelegd aan de opstaller om aan de eigenaar periodiek een geldsom (de retributie) te
betalen. In beginsel heeft de opstaller recht op de bevoegdheden die nodig zijn voor het
volle genot van zijn recht. Maar omdat het hier gaat om regelend recht, kan hier in de
akte van vestiging van worden afgeweken. Zowel in verruimende zin, als in beperkende
zin. De bevoegdheden van de opstaller hebben betrekking op het gebruiken, aanbrengen
en wegnemen van energieopslagsystemen.
De duur van het recht van opstal kan in de akte van vestiging worden vastgelegd. De
opstaller kan het recht van opstal opzeggen, tenzij in de akte van vestiging anders is
bepaald. De eigenaar van de onroerende zaak (grond) waarop het recht rust kan het
recht ook opzeggen, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Wanneer het recht van
opstal tenietgaat, gaat de eigendom van de werken en dergelijke op grond van de wet
automatisch over op de eigenaar van de onroerende zaak waarop het recht rustte.
Conclusie: door het vestigen van een recht van opstal kan de eigendomsverhouding tussen grond en energieopslagsysteem worden geregeld.
Maar het energieopslagsysteem dient ook aangelegd, beheerd en onderhouden te worden. Hierbij dient men vaak gebruik te maken van de grond waarin het energieopslagsysteem zit. Als het energieopslagsysteem in andermans grond zit - grond waarvan de eigenaar van het energieopslagsysteem geen eigenaar is - dan mag de eigenaar van het
energieopslagsysteem niet zomaar gebruik maken van deze grond voor aanleg-, beheerof onderhoudswerkzaamheden. Om van deze grond gebruik te maken dient de eigenaar
van het energieopslagsysteem enige mate van zeggenschap te verkrijgen over de grond.
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Er dient een ‘grondgebruiksrecht’ (‘gebruik’ dient dan ook te worden onderscheiden van
de ‘eigendom’) overeengekomen te worden. Dit kan op de volgende manieren, waarbij
een voorkeur wordt uitgesproken voor het vestigen van een erfdienstbaarheid, nu daarbij
niet door de wet (BW) maar door de partijen zelf wordt bepaald hoe de gebruiksverhouding wordt geregeld.:
1. Via het burenrecht (art. 5:56 BW): in deze bepaling staat dat de eigenaar van de
naastgelegen grond verplicht is om tijdelijk gebruik van de grond toe te staan, als iemand voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van een onroerende
zaak noodzakelijk van deze grond tijdelijk gebruik moet maken. Hierbij moet de eigenaar van de grond van te voren behoorlijk op de hoogte stellen van de plannen en er
dient een schadeloosstelling te worden aangeboden. De eigenaar kan op grond van
gewichtige redenen – denk aan gevaar voor bodemverontreiniging of aspecten van
veiligheid - weigeren of het gebruik uitstellen.
2. Via het vestigen van een erfdienstbaarheid op de grond. Erfdienstbaarheid is een
mogelijkheid om zeggenschap over de grond te krijgen. Het is een last waarmee een
onroerende zaak (het dienende erf) ten behoeve van een andere onroerende zaak
(het heersende erf) is bezwaard. De last die een erfdienstbaarheid op het dienende
erf legt, bestaat in een verplichting om op, boven of onder een van de beide erven
iets te dulden of niet te doen. De eigenaar van de grond moet dus dulden, wanneer
hij meewerkt aan het vestigen van een erfdienstbaarheid, dat in zijn grond een energieopslagsysteem wordt geplaatst en dat er werkzaamheden op zijn grond worden
uitgevoerd. In de akte van vestiging staat wat de inhoud is van de erfdienstbaarheid.
Het heersende erf hoeft niet aan het dienende erf te grenzen, al zal dit in de praktijk
wel vaak voorkomen. Het is wel noodzakelijk dat er een verband is tussen de erven,
want het ene erf (dienende) is ten behoeve van het andere erf bezwaard. De eigenaar / beperkt zakelijk gerechtigde op dat erf moet enig voordeel van de erfdienstbaarheid hebben bij het gebruik van zijn erf. Hierbij is het voldoende dat de eigenaar
van het heersende erf de erfdienstbaarheid als een voordeel bij het gebruik van zijn
erf beschouwt. Het voordeel hoeft niet te zijn dat het nut in objectieve zin wordt verhoogd.
Een erfdienstbaarheid ontstaat door vestiging. Dit kan alleen door iemand die daartoe
bevoegd is. Hieronder vallen de eigenaar, de erfpachter en degene die een recht van
opstal (of vruchtgebruik) op een onroerende zaak heeft, want zij hebben zeggenschap
over de grond ten behoeve waarvan men de erfdienstbaarheid wil bedingen. Voor de
vestiging is verder een akte van vestiging nodig. Deze akte moet worden opgemaakt door
een notaris en dient te worden ingeschreven in de openbare registers. In de akte kan aan
de eigenaar van het heersende erf de verplichting worden opgelegd om aan de eigenaar
van het dienende erf op al dan niet regelmatig terugkerende tijdstippen een geldsom (de
zogenaamde retributie) te betalen.
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De uitvoering van de erfdienstbaarheid dient op de minst bezwarende wijze voor het dienende erf gebeuren. Ook hierbij dient te worden verwezen naar de akte van vestiging.
Hierin kunnen afspraken zijn gemaakt over de wijze van uitvoering. Daarnaast bepaalt
het Burgerlijk Wetboek dat de eigenaar van het heersende erf bevoegd is om op zijn eigen kosten op het dienende erf alles te verrichten wat voor de uitoefening van de erfdienstbaarheid noodzakelijk is. Daaronder valt ook het aanbrengen van gebouwen, werken en beplantingen die noodzakelijk zijn voor de erfdienstbaarheid (natuurlijk is alles op
eigen kosten). De eigenaar is verplicht om het op het dienende erf aangebrachte te onderhouden, maar alleen voor zover dat in het belang van het dienende erf nodig is. Ook
kan de eigenaar het aangebrachte wegnemen, maar dan moet hij het erf weer in de oude
toestand terug brengen. Van deze regels kan worden afgeweken in de akte van vestiging.
Als het heersende of dienende erf een andere eigenaar krijgt door middel van overdracht
(bijvoorbeeld verkoop), dan verandert er niets aan de erfdienstbaarheid. Doordat erfdienstbaarheid een afhankelijk recht is, gaat het mee over met de eigendom van het erf,
maar dit heeft ook tot gevolg dat men er niet los van dat erf over kan beschikken.
Wijzigen of opheffen erfdienstbaarheid
De rechter kan onder bepaalde omstandigheden, op vordering van de eigenaar van het
dienende erf, een erfdienstbaarheid wijzigen of opheffen. Dit kan bijvoorbeeld als er
sprake is van onvoorziene omstandigheden die van dien aard zijn dat naar maatstaven
van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de erfdienstbaarheid niet
van de eigenaar van het dienende erf kan worden gevergd. Hierbij gaat het dus niet om
omstandigheden die onvoorzienbaar waren, maar om onvoorziene omstandigheden.
Onvoorzien betekent in dit geval dat met deze omstandigheden bij de vestiging van de
erfdienstbaarheid geen rekening is gehouden.
De rechter kan, in uitzonderlijke gevallen, de erfdienstbaarheid ook wijzigen op vordering
van de eigenaar van het heersende erf. De eigenaar kan ook afstand doen van de erfdienstbaarheid, mits is voldaan aan de voorwaarden. Dit gebeurt dan wel op zijn eigen
kosten. De eigenaar van het dienende erf is verplicht hier aan mee te werken.

3.4

Het sluiten van een overeenkomst/contract
Wanneer er een opstalrecht en/of een erfdiensbaarheid zijn gevestigd, is het raadzaam
een contract te laten opstellen tussen de eigenaar van het energieopslagsysteem en de
eigenaar van de grond. In dit contract kan verwezen worden naar de gevestigde erfdienstbaarheden en opstalrechten en de akten van vestiging. De afspraken die in de
akten zijn gemaakt, kunnen nader worden uitgewerkt in het contract, waarbij kan worden
ingegaan op de concrete omstandigheden van het individuele geval. De afspraken kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de uitvoering van de werkzaamheden aan het
energieopslagsysteem (aanleg en onderhoud). De afspraken zijn in beginsel niet bindend
voor anderen dan de partijen bij de overeenkomst.
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Kettingbeding
Wil men dat ook anderen (rechtsopvolgers van de eigenaar onder bijzondere titel bijvoorbeeld verkoop, verhuur) worden gebonden, dan moet men zorgen dat in de overeenkomst de aangegane verplichtingen (een zogenaamde kwalitatieve verplichting) overgaan op een rechtsopvolger. Door het opnemen van een kettingbeding in het contract,
kan dit worden bereikt. In dit kettingbeding moet worden gewezen op gevestigde rechten
als de erfdienstbaarheid en het opstalrecht. Voorkomen moet worden dat rechtsopvolgers
niet langer gebonden zijn aan de overeengekomen afspraken.
Het is raadzaam om in zowel de notariële akte van vestiging van zakelijke rechten (paragrafen 3.2 en 3.3) als in het contract in te gaan op de volgende elementen:
- partijen / contractpartners en hun gegevens (ook perceelsaanduiding / kaart)
- achtergronden (redenen) en doelstellingen
- Taken (verplichtingen van elk der partijen):
o Investeringstaken en financiering ( met name voor wat betreft aan te brengen
energieopslagsystemen)
o Onderhouds- en beheerstaken (inclusief prestatie en (maximale) prijs, retributie,
omgaan met vrijgekomen afval, e.d.)
o Verantwoording / monitoring / boeteclausule bij aantoonbare nalatigheid
o Voorwaarden betaling / financiering (zoals de anti - cumulatiebepaling) 20
o Wijziging en begin / einde van het recht cq. contract (termijnen, ontbindende
voorwaarden voor beide partijen)
o Rechtsopvolging (kettingbeding en kwalitatieve verbintenis)
o Aansprakelijkheid (voor schade aan aangebrachte werken of voorzieningen)
o Geschillenregeling
o Status contract (overeenkomst naar burgerlijk recht)
o Ondertekening (door eigenaar energieopslagsysteem en perceelseigenaar)
Ten slotte dient er ook rekening gehouden te worden met art. 5:37 BW: De eigenaar van
een erf mag niet in een mate of op een wijze die volgens artikel 162 van Boek 6 onrechtmatig is, aan eigenaars van andere erven hinder toebrengen zoals door het verspreiden
van rumoer, trillingen, stank, rook of gassen, door het onthouden van licht of lucht of door
het ontnemen van steun.

20

Om te voorkomen dat er voor één verplichting meerdere keren betaald zou worden.
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4

Conclusies

4.1

Bestuursrechterlijk kader
Op basis van een analyse van de relevante wetgeving voor energieopslag worden de
volgende conclusies getrokken.
Grondwaterwet vormt een knelpunt met betrekking tot interferentie
Uit de analyse van de huidige wetgeving blijkt dat de Grondwaterwet het enige wettelijk
kader is dat op dit moment relevant is voor energieopslag. De Grondwaterwet biedt echter tot op heden onvoldoende handvaten om interferentie tussen systemen te voorkomen.
In de praktijk blijken de mogelijkheden tot sturing zeer beperkt en geldt feitelijk wie het
eerst komt, het eerst maalt. Uitsluitend in gevallen waarin het ontstaan van schade evident is, kan een vergunning geweigerd worden, hetgeen maar zelden gebeurt. In overleg
kan veelal door wijzigen van de vergunningvoorschriften of extra maatregelen een acceptabele oplossing gevonden worden. De grondwaterwet is geschreven in een tijd waarin
het fenomeen energieopslag nog niet bestond. De laatste jaren neemt echter het aantal
systemen toe en gaan ze elkaar meer en meer beïnvloeden. Verder zijn er in toenemende mate conflicten met andere belangen zoals de drinkwaterwinning. Ten slotte is de
landelijke overheid bezorgd over de toename van het aantal systemen en de gevolgen
die dit kan hebben op de grondwaterkwaliteit. De praktijk van de grondwaterwet levert
knelpunten op, waaronder:
- Onduidelijkheid over de vraag of de Gww wel van toepassing is voor energieopslag.
- Huidige onttrekkings- en infiltratierechten frustreren mogelijk toekomstige rechten cq.
ontwikkelingen.
- Onduidelijkheid ten aanzien van de (ondergrondse) belangenafweging.
- Onduidelijkheid tussen het toepassingsbereik van de Gww enerzijds en de Wet bodembescherming anderzijds, in het bijzonder waar het kwaliteitseisen betreft.
Overige wetten zijn niet relevant voor interferentieproblematiek
De kaderrichtlijn water, de wet milieubeheer, de mijnbouwwet, de wet bodembescherming, de elektriciteitswet en de woningwet kunnen relevant zijn voor de toepassing van
energieopslag, maar hebben geen invloed op de interferentieproblematiek.
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Ruimtelijke ordening biedt kansen
Om het ondergrondse bouwen mogelijk te maken maar ook te regelen wordt door gemeenten gezocht naar een nieuwe vorm van bestemmingsplannen. De bovengrondse en
ondergrondse bestemmingen en hun eventuele onderlinge relaties worden bijvoorbeeld
in de vorm van dubbelbestemmingen van gebieden/percelen, en/of een lagenbenadering
uitgewerkt. Voor zover bekend is het ondergrondse ruimtebeslag bij energieopslag nog
niet in een bestemmingsplan bestemd en geregeld.

4.2

Privaatrechtelijk kader
Op basis van een analyse van het privaatrechterlijk kader (eigendom- en gebruiksverhoudingen) is getracht antwoorden te formuleren op de vraag wie eigendom is van de
grond, de installatie, het grondwater en de koude/warmte.
Er is een verschil tussen eigendom en gebruik van grond enerzijds en eigendom
van de installatie anderzijds
Wat betreft de eigendoms- en gebruiksverhoudingen is het van belang onderscheid te
maken tussen:
- Eigendom en/of gebruik van de grond (waarin of waarop een werk is aangelegd). Het
kan immers zo zijn dat de (onder-)grond van een ander is en dan zal er m.b.t. de
zeggenschap over deze grond toch het een en ander geregeld moeten worden.
- Eigendom en/of gebruik van het (bouw)werk (het energieopslagsysteem) zelf. De
eigenaar en/of beheerder van een energieopslagsysteem zal in de regel zelf de eigendom en het gebruik (t.b.v. beheer en onderhoud) in handen willen houden, ook al
zou het (bouw)werk deels in de grond van een ander zijn aangebracht.
Vastleggen van eigendom: recht van opstal is van belang
De hoofdregel voor wat betreft eigendom van de grond is dat de eigenaar van de grond in
principe eigenaar wordt van alles wat op zijn erf aan gebouwen, werken en dergelijke
wordt aangebracht (‘natrekking’). Dit betekent dat een aangelegd energieopslagsysteem
van een private partij X in de grond van particulier X (eigenaar) door natrekking automatisch eigendom wordt van particulier Y. Deze natrekking kan worden doorbroken door de
vestiging van een recht van opstal. Door een recht van opstal te vestigen op het energieopslagsysteem wordt bereikt dat niet de eigenaar van de grond (Y), maar de oorspronkelijk eigenaar van het energieopslagsysteem (X) eigenaar blijft van het energieopslagsysteem.
Gebruik maken van grond: vestigen van erfdienstbaarheid is een mogelijkheid
Voor de aanleg, het beheer en onderhoud van een energieopslagsysteem dient veelal
gebruik te worden gemaakt van de grond waarin het energieopslagsysteem zit. Als het
energieopslagsysteem in andermans grond zit - grond waarvan de eigenaar van het
energieopslagsysteem geen eigenaar is - dan mag de eigenaar van het energieopslagsysteem niet zomaar gebruik maken van deze grond voor de aanleg-, beheer- of onderhoudswerkzaamheden. Er dient een ‘grondgebruiksrecht’ (‘gebruik’ dient dan ook te worden onderscheiden van de ‘eigendom’) overeengekomen te worden. Dit kan op verschillende manieren, waarbij een voorkeur is uitgesproken voor het vestigen van een erfdienstbaarheid.
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Contract tussen eigenaar en gebruiker is raadzaam
Wanneer er een opstalrecht en/of een erfdienstbaarheid zijn gevestigd, is het raadzaam
een contract te laten opstellen tussen de eigenaar van het energieopslagsysteem en de
eigenaar van de grond. In dit contract kan verwezen worden naar de gevestigde erfdienstbaarheden en opstalrechten en de akten van vestiging. De afspraken die in de
akten zijn gemaakt, kunnen nader worden uitgewerkt in het contract, waarbij kan worden
ingegaan op de concrete omstandigheden van het individuele geval. Wil men dat ook
anderen (rechtsopvolgers van de eigenaar onder bijzondere titel bijvoorbeeld verkoop,
verhuur) worden gebonden, dan moet men zorgen dat in de overeenkomst de aangegane
verplichtingen (een zogenaamde kwalitatieve verplichting) overgaan op een rechtsopvolger. Door het opnemen van een kettingbeding in het contract, kan dit worden bereikt.
Grondwater is géén eigendomsonderdeel van grond
Grondwater valt niet onder de eigendom van de grond. Pas wanneer het grondwater aan
de oppervlakte komt, valt het onder de eigendom van de perceelseigenaar cq. degene
die het grondwater onttrekt.
Eigendom van warmte en koude is niet duidelijk
Van wie de warmte en koude is die aan de grond en het grondwater zijn toegevoegd is
niet eenduidig te beantwoorden. Wel zijn er parallellen te trekken met de manier waarop
het eigendom van het grondwater is geregeld. Een belangrijk verschil is echter dat het
grondwater van nature in de grond aanwezig is, terwijl de koude en warmte door menselijk ingrijpen in de grond of het grondwater is gebracht. Mogelijk dat dit verschil van invloed is op de eigendomsvraag. Maar dit is niet met zekerheid te zeggen.

4.3

Samenvattend
Kijkend naar de eigendom en het gebruik van zowel de grond als de energieopslagsystemen, doen zich juridisch nauwelijks problemen voor. Echter, het ontbreken van eigendomsrechten voor zowel grondwater als koude en warmte maakt wel dat er zich moeilijke
vragen voordoen, zij het dat eventuele eigendomsrechten ook tot allerlei problemen aanleiding zou geven (bv.: een onttrekker zou dan met tal van perceels-/grondeigenaren
contracten moeten afsluiten).
Verder is van belang in te zien dat de huidige wet- en regelgeving niet voorziet in de regulering van interferenties. Wel maakt de Grondwaterwet de daarvoor noodzakelijke brede belangenafweging mogelijk, maar de vraag is of provincies wel altijd in staat zijn deze
afweging ook echt te maken? Naast deze vraag moet met name gewezen worden op de
huidige en toekomstige praktijk waar steeds meer partijen ‘vechten’ om het gebruik en
verbruik van de schaarse hoeveelheid grondwater.
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Bijlage 1
Grondwateronttrekkingen in relatie met de Kaderrichtlijn Water (KRW)
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Grondwateronttrekkingen in relatie met de Kaderrichtlijn Water (KRW)
De doelstelling voor grondwater in de Kaderrichtlijn Water is opgenomen in artikel 4, lid 1,
onder b. Het is de bedoeling de inbreng van verontreinigende stoffen in het grondwater te
voorkomen of te beperken en de achteruitgang van de toestand van alle grondwaterlichamen te voorkomen onder voorbehoud van de uitzonderingsbepalingen (i). Onder ii
staat dat het doel van de lidstaten is het beschermen, verbeteren en herstellen van alle
grondwaterlichamen en zorgen voor een evenwicht tussen onttrekking en aanvulling van
grondwater, met de bedoeling uiterlijk in 2015 een goede grondwatertoestand overeenkomstig de bepalingen van bijlage V te bereiken, onder voorbehoud van de uitzonderingsbepalingen.
Enkele definities uit de Kaderrichtlijn Water:
- grondwater: al het water dat zich onder het bodemoppervlak in de verzadigde zone
bevindt en dat in direct contact met de bodem of ondergrond staat;
- grondwaterlichaam: een afzonderlijke grondwatermassa in één of meer watervoerende lagen;
- grondwatertoestand: de algemene aanduiding van de toestand van een grondwaterlichaam, bepaald door de kwantitatieve of de chemische toestand ervan, en wel door
de slechtste van beide toestanden;
- goede grondwatertoestand: de toestand van een grondwaterlichaam waarvan zowel
de kwantitatieve als de chemische toestand ten minste goed zijn;
- goede chemische toestand van grondwater: de chemische toestand van een grondwaterlichaam dat aan alle in de tabel in punt 2.3.2 van bijlage V genoemde voorwaarden voldoet;
- kwantitatieve toestand: een aanduiding van de mate waarin een grondwaterlichaam
door directe en indirecte wateronttrekking wordt beïnvloed;
- beschikbare grondwatervoorraad: het jaargemiddelde op lange termijn van de totale
aanvulling van het grondwaterlichaam, verminderd met het jaargemiddelde op lange
termijn van het debiet dat nodig is om voor bijbehorende oppervlaktewateren de
doelstellingen van ecologische kwaliteit van artikel 4 te bereiken, teneinde een significante verslechtering van de ecologische toestand van die wateren alsmede significante schade aan de bijbehorende terrestrische ecosystemen te voorkomen;
- goede kwantitatieve toestand: de in de tabel in punt 2.1.2 van bijlage V gedefinieerde
toestand.
Op grond van bijlage II, hoofdstuk 2 Grondwater dienen lidstaten een karakterisering te
maken van grondwaterlichamen. Hierbij geven ze aan voor welke doeleinden de grondwaterlichamen worden gebruikt en in hoeverre zij gevaar lopen niet te voldoen aan de
doelstellingen genoemd in artikel 4. In deze karakterisering dient in ieder geval gekeken
te worden naar de locatie en grenzen van het grondwaterlichaam of de grondwaterlichamen; mogelijke vormen van belasting van de grondwaterlichamen, zoals diffuse bronnen
van verontreiniging, verontreiniging uit puntbronnen, onttrekking van water, kunstmatige
aanvulling; algemene aard van het superstraat in het stroomgebied waaruit het grondwaterlichaam wordt aangevuld; grondwaterlichamen waarbij rechtstreeks afhankelijke oppervlaktewaterecosystemen of terrestrische ecosystemen bestaan.
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Na de karakterisering maken de lidstaten van de grondwaterlichamen of groepen waterlichamen waarvan is vastgesteld dat zij gevaar lopen, een nadere karakterisering om
nauwkeuriger te kunnen beoordelen hoe groot het gevaar is hiervoor en welke maatregelen er krachtens artikel 11 moeten worden genomen. Deze karakterisering moet daartoe
relevante gegevens omvatten over de effecten van menselijke activiteiten en, voorzover
dienstig, gegevens over 21 :
- geologische kenmerken van het grondwaterlichaam, met inbegrip van grootte en
soort van de geologische eenheden;
- hydrogeologische kenmerken van het grondwaterlichaam, met inbegrip van doorlaatbaarheid, porositeit en begrenzing;
- kenmerken van de oppervlakteafzettingen en bodems in het stroomgebied waaruit
het grondwaterlichaam wordt aangevuld, met inbegrip van dikte, porositeit, doorlaatbaarheid, en absorptie-eigenschappen van de afzettingen en bodems;
- stratificatiekarakteristieken van het grondwater in het grondwaterlichaam;
- een inventarisatie van de bijbehorende oppervlaktesystemen, met inbegrip van terrestrische ecosystemen en oppervlaktewaterlichamen waarmee het grondwaterlichaam
dynamisch is verbonden;
- schattingen van richtingen en mate van de uitwisseling van water tussen het grondwaterlichaam en bijbehorende oppervlaktesystemen;
- voldoende gegevens om het jaarlijkse gemiddelde van de totale aanvulling op lange
termijn te berekenen;
- kenmerken van de chemische samenstelling van het grondwater, inbegrepen de beschrijving van de bijdragen uit menselijke activiteiten. De lidstaten kunnen bij de vastlegging van de natuurlijke achtergrondwaarden voor deze grondwaterlichamen gebruikmaken van typologieën voor de beschrijving van het grondwater.
In Bijlage V, hoofdstuk 2 Grondwater, zijn de definities van kwantitatieve toestand en
goede chemische toestand van het grondwater verder uitgewerkt. De definitie van kwantitatieve toestand / goede grondwaterstand: “de grondwaterstand in het grondwaterlichaam
is van dien aard dat de gemiddelde jaarlijkse onttrekking op lange termijn de beschikbare
grondwatervoorraad niet overschrijdt. Dienovereenkomstig ondergaat de grondwaterstand geen zodanige antropogene veranderingen dat:
- de milieudoelstellingen volgens artikel 4 voor bijbehorende oppervlaktewateren niet
worden bereikt;
- de toestand van die wateren significant achteruitgaat;
- significante schade wordt toegebracht aan de terrestrische ecosystemen die rechtstreeks van het grondwaterlichaam afhankelijk zijn;
en er kunnen zich tijdelijk, of in een ruimtelijk beperkt gebied voortdurend, veranderingen
voordoen in de stroomrichting ten gevolge van veranderingen in de grondwaterstand,
maar zulke omkeringen veroorzaken geen intrusies van zout water of stoffen van andere
aard en wijzen niet op een aanhoudende, duidelijk te constateren antropogene tendens in
de stroomrichting die vermoedelijk tot zulke intrusies zal leiden” .

21

In bijlage II wordt verder aangegeven welke gegevens moeten worden bijgehouden voor grensoverschrijdende grondwaterlichamen en grondwaterlichamen waarvan bij de eerste karakterisering is gebleken dat
zij gevaar lopen niet te voldoen aan de doelstellingen van artikel 4.
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De parameters die bepalen of de chemische toestand van het grondwater goed is zijn de
geleidbaarheid en concentraties van verontreinigende stoffen. De definitie van een goede
chemische toestand van het grondwater: “de chemische samenstelling van het grondwaterlichaam is zodanig dat de concentraties van verontreinigende stoffen:
- als hierna geen effecten van zout of andere intrusies vertonen;
- de uit hoofde van andere communautaire wetgeving toepasselijke kwaliteitsnormen
niet overschrijden, in overeenstemming met artikel 17;
- niet zodanig zijn dat de ingevolge artikel 4 voor bijbehorende oppervlaktewateren
aangegeven milieudoelstellingen niet worden bereikt, een significante vermindering
van de ecologische of chemische kwaliteit van die waterlichamen optreedt of significante schade wordt toegebracht aan terrestrische ecosystemen die rechtstreeks afhankelijk zijn van het grondwaterlichaam”.
Om de doelstelling (goede grondwatertoestand in 2015) te bereiken dienen er onder andere strategieën ter voorkoming en beheersing van grondwaterverontreiniging worden
ontwikkeld op grond van artikel 17 Kaderrichtlijn Water. Het Europees Parlement en de
Europese Raad stellen hiervoor specifieke maatregelen vast. Deze maatregelen zijn gericht op het bereiken van een goede chemische toestand. Ze omvatten criteria voor de
beoordeling van de goede chemische toestand van grondwater en criteria voor het vaststellen van een significante en aanhoudende stijgende tendens en voor het bepalen van
de beginpunten voor omkeringen in tendensen die gebruikt moeten worden in overeenstemming met bijlage V. Ter nadere uitwerking van dit artikel wordt op dit moment gewerkt aan een nieuwe Grondwaterrichtlijn.
Doel van de dochterrichtlijn van de Kaderrichtlijn Water betreffende het grondwater is de
vaststelling van specifieke maatregelen om grondwaterverontreiniging te voorkomen en
te beheersen. Hieronder zijn begrepen:
- bijzondere criteria voor de beoordeling van de goede chemische toestand;
- criteria voor het vaststellen van significante en aanhoudende stijgende tendensen in
de concentratie van verontreinigende stoffen in grondwater;
- criteria voor het bepalen van het beginpunt van omkeringen in tendensen.
In de nieuwe richtlijn wordt een aantal definities gegeven die een aanvulling vormen op
de definities van de Kaderrichtlijn Water. Zo zijn er in het voorstel definities opgenomen
voor de begrippen "drempelwaarde", "significante en aanhoudende stijgende tendens" en
"indirecte lozing in grondwater".
De huidige Grondwaterrichtlijn (80/68/EEG) bevat bepalingen om de directe en indirecte
lozing van gevaarlijke stoffen in grondwater te voorkomen of te beperken. In de Kaderrichtlijn Water zijn algemene bepalingen opgenomen om het inbrengen van verontreinigende stoffen in het grondwater te voorkomen of te beperken en de achteruitgang van de
toestand van alle grondwaterlichamen te voorkomen. Bovendien wordt de directe lozing,
met bepaalde uitzonderingen, verboden. De indirecte lozing daarentegen wordt niet gereguleerd in de Kaderrichtlijn Water. Om toch hetzelfde beschermingsniveau (zoals dat
nu geldt) te behouden voor grondwater na de intrekking van de Grondwaterrichtlijn in
2013, is het van belang dat er toch specifieke wetgeving is betreffende indirecte lozingen.
Daar voorziet de nieuwe Grondwaterrichtlijn in.
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Opgemerkt dient te worden dat de nieuwe Grondwaterrichtlijn nog in behandeling is en
dus de inhoud nog niet is vastgesteld. Wanneer en in welke vorm de nieuwe Grondwaterrichtlijn in werking zal treden is nog niet bekend.
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Bijlage 2
Belangrijke bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek
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Belangrijke bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek
Boek 3 BW: vermogensrecht in het algemeen:
-

Art. 3:1 BW: definitie goederen
Art. 3:2 BW: definitie zaak
Art. 3:3, lid 1 BW: definitie onroerend
Art. 3:3, lid 2 BW: definitie roerend
Boek 3, titel 2 BW: bepalingen over rechtshandelingen
Art. 3:84, lid 1 BW: overdracht
Art. 3:89 BW: levering onroerende zaken

Boek 5 BW: Zakelijke rechten:
-

-

Art. 5:20 BW: eigendom van de grond
Art. 5:21 BW: bevoegdheid eigenaar
Art. 5:37 BW: De eigenaar van een erf mag niet in een mate of op een wijze die volgens artikel 162 van Boek 6 onrechtmatig is, aan eigenaars van andere erven hinder
toebrengen zoals door het verspreiden van rumoer, trillingen, stank, rook of gassen,
door het onthouden van licht of lucht of door het ontnemen van steun.
Art. 5: 56 BW: burenrecht
Boek 5, titel 6 BW: erfdienstbaarheid:
o Art. 5:70, lid 1 BW: een erfdienstbaarheid is een last, waarmede een onroerende
zaak - het dienende erf - ten behoeve van een andere onroerende zaak - het
heersende erf - is bezwaard.
o Art. 5:70, lid 2 BW: In de akte van vestiging van een erfdienstbaarheid kan aan
de eigenaar van het heersende erf de verplichting worden opgelegd aan de eigenaar van het dienende erf op al dan niet regelmatig terugkerende tijdstippen een
geldsom - de retributie - te betalen.
o Art. 5:71, lid 1 BW: De last die een erfdienstbaarheid op het dienende erf legt,
bestaat in een verplichting om op, boven of onder een der beide erven iets te
dulden of niet te doen. In de akte van vestiging kan worden bepaald dat de last
bovendien een verplichting inhoudt tot het aanbrengen van gebouwen, werken of
beplantingen die voor de uitoefening van die erfdienstbaarheid nodig zijn, mits
deze gebouwen, werken en beplantingen zich geheel of gedeeltelijk op het dienende erf zullen bevinden.
o Art. 5:71, lid 2 BW: De last die een erfdienstbaarheid op het dienende erf legt,
kan ook bestaan in een verplichting tot onderhoud van het dienende erf of van
gebouwen, werken of beplantingen die zich geheel of gedeeltelijk op het dienende erf bevinden of zullen bevinden.
o Art. 5:73 BW: inhoud akte van vestiging
o Art. 5:74 BW: uitoefening erfdienstbaarheid op minst bezwarende wijze
o Art. 5:78 BW: wijziging of opheffing erfdienstbaarheid
o Art. 5:79 BW: opheffing op vordering eigenaar dienende erf
o Art. 5:80 BW: wijziging op vordering eigenaar heersend erf
o Art. 5:82 BW: De eigenaar van het heersende erf kan in beginsel, onder voorwaarden, afstand doen van de erfdienstbaarheid. De eigenaar van het dienende
erf is verplicht hier aan mee te werken.
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o

o

Art. 5:84, lid 1 BW: ‘Hij die een recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik op een
onroerende zaak heeft, kan een erfdienstbaarheid ten behoeve van deze zaak
bedingen. Hij kan haar ook met een erfdienstbaarheid belasten.’
Art. 5:84, lid 4 BW: beperkt zakelijk gerechtigd

Boek 5, titel 8 BW: opstal:
-

-

-

-

-

Art. 5:101, lid 1 BW: Het recht van opstal is een zakelijk recht om in, op of boven een
onroerende zaak van een ander gebouwen, werken of beplantingen in eigendom te
hebben of te verkrijgen.
Art. 5:101, lid 2 BW: Het recht van opstal kan zelfstandig dan wel afhankelijk van een
ander zakelijk recht of van een recht van huur of pacht op de onroerende zaak worden verleend.
Art. 5: 101, lid 3 BW: In de akte van vestiging kan de opstaller de verplichting worden
opgelegd aan de eigenaar op al dan niet regelmatig terugkerende tijdstippen een
geldsom - retributie - te betalen.
Art. 5:102 BW: De bevoegdheden van de opstaller tot het gebruiken, aanbrengen en
wegnemen van de gebouwen, werken en beplantingen kunnen in de akte van vestiging worden beperkt.
Art. 5:103: opstaller heeft bevoegdheden voor het volle genot van zijn recht
Art. 5:105, lid 1 BW: Wanneer het recht van opstal tenietgaat, gaat de eigendom van
de gebouwen, werken en beplantingen van rechtswege over op de eigenaar van de
onroerende zaak waarop het rustte.

Boek 7 BW: bijzondere overeenkomsten:
-

Boek 7, titel 1 BW: koop.
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