
De bodem onder de 
energietransitie
Hoe krijgen new kids under the block een plek?

1

Themadag bodemenergie, 2 december 2021

Jan Paul van Soest



De ondergrond als gemeynt
(meent, marke, commons)
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Lessen uit processen

Gemeynt = meent, commons
Gemeenschappelijke hulpbronnen

• Gezamenlijke spelregels nodig voor 
duurzaam gebruik 

• Gebruiksruimte
• Toedeling van ruimte aan gebruikers
• Governance, toezicht



De slag om de ondergrond
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In de loop van tientallen jaren groeiden claims op de ondergrond, 
waaromheen wet- en regelgeving is gebouwd

Mijnbouwwet

Drinkwaterwet

Lokale en provinciale 
verordeningen

Wet bodembescherming
Wet Algemene Bepalingen 

Omgevingsrecht (wabo) 
Wet milieubeheer Natuurbescherming

Monumentenwet



Energietransitie verstoort de rust
Van: 

Aanbod → vraag
Hoge energiedichtheid
Moleculen dominant (CH4 m.n.)
Bronnen ondergronds → gebruik 
bovengronds
Lineaire planning: aanbod volgt 
verwachte vraag
Enkele trekpaarden
Instrumentatie en wetgeving op 
schakels

Naar:

Systeem, systeemintegratie
Lagere energiedichtheid
Moleculen + elektronen + warmte/koude
Bronnen bovengronds, nieuwe bronnen 
ondergronds
Systeemintegratie: afstemming in ruimte 
en tijd
Alle opties nodig voor CO2-reductie
Geïntegreerde instrumentatie en 
wetgeving

Wet- en regelgeving, beleid en governance zijn het gestolde resultaat van 
het oude model, niet de wegbereiders van het nieuwe



Klimaatbeleid is eenvoudig
(Temperatuur ≈ concentratie CO2-eq)



Maar klimaatbeleid is óók moeilijk…
Geen CO2-afvang 
en -opslag (CCS)!

Geen kernenergie!

Geen blauwe waterstof, alleen groene!

Geen geo-engineering!

Geen biomassa! 

Geen gas meer!

Geen restwarmte van 
de industrie!

Geen gaswinning in NL! (alleen stiekem import Russisch gas)

En liever geen
industrie ook!

(en zeker geen
biomassa
met CCS!)

Geen wind in 
de buurt

Geen zon op 
landbouwgrond

Geen
aardwarmte
met fracking

(en sowieso
geen Shell!)

(hooguit thorium-centrales!)

Geen bodemenergie
als er risico’s zijn



“Niets is moeilijker om aan 
te pakken, heeft een 
twijfelachtige kans op 
succes en is gevaarlijker te 
beheersen dan jezelf aan 
het hoofd te stellen van de 
introductie van een nieuwe 
orde. 
Je hebt de oude orde tegen 
je en de nieuwe orde zal je 
lauw verdedigen.”

7



Markttransformatie: 
waar staan we?



Waar staan we? Vb Brabant
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Volgende stappen
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Energie uit ondergrond volwaardige optie in de transitie
Agenda:
• Ruimtelijke ordening van de ondergrond
• Onderdeel van systeemintegratie: ontwikkeling bronnen, 

infrastructuur, verandering vraagzijde gecoördineerd in 
ruimte en tijd

• Spelregels: 
• Stimulerende instrumenten
• Harmonisatie wet- en regelgeving



Volgende stappen
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Energie uit ondergrond volwaardige optie in de transitie
Coalities: krachtenbundeling, agendering, visievorming, beleidsbeïnvloeding
• Geothermie
• Olie-/gas
• CO2-opslag, energieopslag
• Maatschappelijke organisaties
• ‘Systeemintegratoren’

→OHM-energie: Onder Het Maaiveld

Gezamenlijk de juiste condities scheppen



gemeynt.nl


