
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

INBRENG SO ENERGIEZUINIGE NIEUWBOUW (BENG) 

Op 27 juni staat een schriftelijk overleg gepland over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouw-

besluit 2012 inzake bijna energieneutrale nieuwbouw. De waterschappen vragen in dit kader aandacht voor 

Aquathermie. 
 

AQUATHERMIE 

Aquathermie is het gebruik van koude en warmte uit afval- en oppervlaktewater (en mogelijk ook drinkwa-

ter). De waterschappen kunnen en willen samen met Rijkswaterstaat deze duurzame energiebron als alter-

natief voor aardgas ter beschikking stellen aan gemeenten en/of woningcorporaties. Aquathermie kan een 

significante bijdrage leveren aan de warmtevoorziening van gebouwen, maar er is regelgeving, zoals het 

voorliggende besluit, dat doorontwikkeling belemmert. 
 

Alle vormen van aquathermie (zowel uit oppervlaktewater als uit afvalwater) maken gebruik van warmte-

pompen en daarmee dus gebruik van elektriciteit. Lage temperatuurbronnen als aquathermie  (maar ook 

warmte uit datacenters) moeten namelijk in temperatuur opgehoogd moeten worden door een warmte-

pomp voor verwarming en tapwater.  

 

De normsystematiek van het voorliggende besluit (BENG) is teveel gericht op de korte termijn. Alles wat nu 

direct volledig duurzaam is wat betreft energievoorziening scoort hoger dan wat op termijn duurzamer 

wordt en op de lange termijn een betere oplossing kan zijn. Zo is Aquathermie op termijn duurzamer dan 

oplossingen die nu gekozen worden (zoals warmte uit biomassa). Kortom, het ontwerpbesluit leidt tot op-

lossingen die op de korte termijn een duurzaam effect hebben en duwt langere termijn oplossingen zoals 

Aquathermie onnodig aan de kant. Een projectontwikkelaar krijgt zo geen prikkel om voor Aquathermie te 

kiezen. 

  

De waterschappen zouden graag zien dat BENG voor technieken op de langere termijn, zoals Aquathermie, 

gunstiger ingroeimogelijkheden heeft om het gelijk speelveld met warmtebronnen voor de korte termijn te 

garanderen. Daarmee worden duurzame keuzes voor de langere termijn in plaats van kortere termijn ge-

maakt. 

 

Vraag: Is de minister bereid, als medeondertekenaar van de Green Deal Aquathermie, om voor een techniek 

zoals aquathermie gunstiger ingroeimogelijkheden in BENG mogelijk te maken? 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ilona Elfferich-Rodenburg  

Telefoon: 06 – 12 46 39 23 of e-mail: irodenburg@uvw.nl  
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