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Datum

Vooroverleg + 

voorbereiding
Beslistermijn

Ter inzage 

termijn

Wordt de warmtewisselaar in of bij de 

bron geplaatst, dan is een vergunning 

voor onttrekken niet nodig, maar moet 

wel bezien worden, of het plaatsen van 

de warmtewisselaar vergunningsplichtig 

is

Publiekrechtelijk reguleren van het 

gebruik van de bron. Het recht warmte 

te onttrekken aan een bron, wordt  bij 

vergunning verleend.

Een dergelijke vergunning kan schaars 

zijn, wanneer deze geweigerd wordt op 

grond van het feit dat er a) een 

maximum aantal vergunningen is 

verleend, of b) vergunningen zijn 

verleend voor een maximale hoeveelheid 

onttrekkingen
Gecombineerde watervergunning 

(samenloop)

Een vergunning voor een WKO-systeem 

moet verleend worden als de aanvrager 

kan aantonen dat er geen interferentie 

met andere systemen optreedt

Aanleggen van kabels 

en leidingen

Wabo Gemeente Zutphen Omgevingsvergunning 

voor bouwen en voor 

eventueel uitvoering van 

Werken die geen 

bouwwerk zijnde,of 

werkzaamheden afh. van 

de locatie en omvang.

Leidingen zijn geen bouwwerk en 

hierdoor niet vergunningsplichtig.

KLIC-melding, meldplicht bij de 

gemeente Publiekrecht 8 8 6

De plaatsing van de TR binnen- of 

buitendijks is van belang voor de wet- 

en regelgeving m.b.t. de Waterwet

Moet het bestemmingsplan aangepast 

worden, dit moet planologische geregeld 

worden. Past niet in het bp. Dan 

aanpassingbp of uitgebreide 

omgevingsvergunning via team RED

Wet 

natuurbescherming

Provincie Gelderland Natuurbeschermingswetv

ergunning

Natura 2000

Ontheffing m.b.t. soortbescherming

Flora en Fauna wet (het Waterkwartier 

Zuid ligt in een Natura 2000 gebied)

8 26 6

Melding PAS PAS, PFAS 8 6 0

Relevante aspecten voor het 

waterschap: thermische verontreiniging 

en kwantiteit.

Een dergelijke vergunning is niet 

schaars, tenzij de vergunning geweigerd 

kan worden op grond van het feit dat er 

a) een maximum aantal vergunning is 

verleend, of b) vergunningen zijn 

verleend voor een maximale hoeveelheid 

warmtevracht. 

Installeren 

warmtewisselaar of 

warmtepomp in de OR

Wabo Gemeente Zutphen Omgevingsvergunning

Art. 2.1 Wabo

Als de inrichting (de aquathermie-

installatie) niet vergunningplichtig is, is 

de warmtewisselaar ook niet 

vergunningplichtig.
Publiekrecht 8 8 6

8 26 6

Activiteit

Plaatsen technische 

ruimte

Wabo Gemeente Zutphen Omgevingsvergunning 

Bouwen

Art. 2.1, eerste lid onder 

a Wabo

ContactpersoonAanvrager
Publiekrechtelijke 

toestemmingen
Bevoegd gezag Omschrijving Grenswaarden Opmerkingen

8 6

Passeren van de 

waterkering/ Aanleg 

WKO en/ of TEO in 

primaire waterkering of 

beschermingszone

Waterwet Rijkswaterstaat en 

Waterschap Rijn en IJssel

Voor de aanleg van een 

WKO systeem is de 

Provincie Gelderland het 

bevoegd gezag

Vergunning

Art. 6.5 Waterwet

: TEO Zutphen

07-10-2019/13-11-2019/27-11-2019/29-11-2019

Proceduretijd in weken

Kernactiviteiten

Publiekrecht

Publiekrecht

Lozen thermisch 

verontreinigd water in 

oppervlaktewater

Waterwet/ 

omgevingswet

Minister van Infrastructuur 

en Waterstaat 

Afhankelijk van de 

lozingslocatie is het 

waterschap (mede) 

bevoegd gezag.

watervergunningsplichtig

Art. 6.2 Waterwet

Warmtevracht <50MW dan 

Activiteitenbesluit milieubeheer 

Onttrekken: 100 m3/uur

Retourneren: 5000 m3/uur

Instroomsnelheid: >0,3 m/s

Vergunning

Art. 6.16 Waterregeling

RijkswaterstaatWaterwet en Keur 

Waterschap.

Ontrekken en 

retouneren van 

oppervlaktewater

8

8 8 6

Publiek/ privaat 

rechtelijk

Publiekrecht

Publiekrecht

Publiekrecht

Verstoren ecologie

8 8 6



Vooroverleg + 

voorbereiding
Beslistermijn

Ter inzage 

termijn

>10 gebruikers

Levering >10.000 GJ/jaar

Voldoende de afnemers aan de definitie 

verbruiker in de Warmtewet?

De warmteleverancier is 

verhuurder of eigenaar van het 

gebouw, ten behoeve waarvan 

warmte wordt geleverd. 

De aanvrager van de vergunning moet 

in ieder geval:

- beschikken over een goede 

administratieve organisatie;

- niet in staat van faillissement 

verkeren;

- te beschikken over een doeltreffende 

systeem voor de beheersing van de 

kwaliteit van zijn te leveren goederen en 

diensten.

Provincie Gelderland Vergunning 

Art. 6.4 Waterwet

>150.000m3 per jaar ten behoeve van 

bodemenergiesystemen

Voor onttrekkingen en 

infiltraties die onder 

rijkswater plaatsvinden is 

de Minister bevoegd gezag 

.

art. 6.5 Wtw, jo. 6.10a en 

6.11 Wtb

Hier kan tegenaan worden gelopen. De 

gemeente kan meekijken en mee 

adviseren.

Vergunningaanvragen voor een project 

worden niet in behandeling genomen 

voordat het m.e.r.-beoordelingsbesluit is 

genomen.

Rijkswaterstaat/ 

Waterschap Rijn en Ijssel

Vergunning 

Art. 6.2 Waterwet 

(oppervlakte water)

Provincie Gelderland Vergunning

Art. 6.4 Waterwet (in de 

bodem)

Ontrekking >150.000m3/jaar

In de ontwerpfase de ODA mee laten 

kijken

Omgevingsvergunningen kunnen enkel 

aangevraagd worden door degene die 

over de grond beschikt. 

Activiteitenbesluit 

milieubeheer

Inrichting

Activiteitenbesluit art. 

2.2b

Besluit lozen buiten 

inrichtingen

Niet inrichting

Besluit lozen buiten 

inrichtingen art. 3a.2

Lozing van grondwater 

bij realisatie en 

onderhoud van de 

bronnen

Actviteitenbesluit Gemeente Zupthen/ 

Waterschap  Rijn en Ijssel

Melding/ vergunning

Art. 3.1 Activiteitenbesluit 

milieubeheer

Waterschap Rijn en IJssel is hier ook 

partij voor het lozen op hun 

oppervlaktewater
Publiekrecht 8 8 6

Grondverzet bij 

realisatie

Algemene regels 

Besluit 

bodemkwaliteit

Gemeente Zutphen/ ODA Melding Besluit 

bodemkwaliteit Publiekrecht 8 8 6

Tijdelijke activiteiten 

die niet in het 

bestemmingsplan 

passen

Wabo Gemeente Zutphen Omgevingsvergunning 

tijdelijke activiteiten die 

niet in het 

bestemmingsplan passen

Voor tijdelijke constructies en 

werkterrein is geen ontheffing benodigd 

mits geplaatst in de onmiddelijke 

nabijheid van het project. 

Publiekrecht 8 8 6

Activiteit
Publiekrechtelijke 

toestemmingen
Bevoegd gezag Omschrijving Grenswaarden Opmerkingen Aanvrager

Publiek/ privaat 

rechtelijk
Contactpersoon

8

Lozen van spoelwater is afhankelijk van 

het lozingspunt vergunningplichtig voor 

het waterschap

6

8 8 6

Tijdens het vooroverleg van de vergunningaanvraag 

dient dit onderwerp besproken te worden

8 68

8 6

Aanleg Wet milieubeheer Gemeente Zupthen Omgevingsvergunning 

milieu

Enkel wanneer het een inrichting 

betreft volgens de Wet 

milieubeheer

8 8

Proceduretijd in weken

Kernactiviteiten

Publiekrecht

Publiekrecht

Boren van 

grondwaterbronnen 

(lozen boorspoelwater)

Gemeente Zutphen

Leveren warmte Warmtewet Gemeente Zutphen Leveringsvergunning

Art. 9 Warmtewet

De aanleg, wijziging of 

uitbreiding van werken 

inzake kanalisering of 

ter beperking van 

overstromingen, met 

inbegrip van primaire 

waterkeringen en 

rivierdijken

Besluit m.e.r. College van Gedeputeerde 

Staten (GS) van 

Gelderland.

m.e.r beoordelingsplicht

Besluit mer onderdeel 

D3.2

Waterschap Rijn en Ijssel is hier ook 

partij voor het lozen op hun 

oppervlaktewater

Privaatrecht

Publiekrecht

Publiekrecht

Publiekrecht

Activiteiten tijdens werkzaamheden

8 68

Onttrekken en 

infiltreren van 

grondwater

Waterwet

Spoelwater bij 

ontwikkelen en 

onderhoud WKO

Waterwet


