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Raadsvragen 

  
  
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & 
Julianadorp betreffende de realisatie van een WKO in het stadhuis. 
  

  

Aan de leden van de Gemeenteraad 

  
Op 6 september 2021 heeft de fractie Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp, onder verwijzing 
naar artikel 36 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de raad, vragen gesteld over de 
realisatie van het verwarmingssysteem voor het stadhuis. Het antwoord vindt u onder de vraag. 
 
Inleiding op de vragen: 
In aansluiting op onze eerdere vragen en de commotie die er was toen minister Jorritsma op eigen doft en 
zonder toestemming in 2007 een pompinstallatie aan wilde leggen bij haar huis:  
Het energieneutraal maken van het stadhuis is een gedragen onderwerp. Echter tot welke kosten moet dat 
worden doorgezet?  Zo ook de warmtepomp, en het onttrekken van water ten behoeve van verwarming van 
uw toekomstig Stadhuis Willemsoord. Hierover hebben wij een aantal vragen voor u.  
 
Vraag 1. Wat zijn de redenen waarom er nu aan een warmtepomp wordt gedacht? En om wat voor 
soort/type warmtepomp gaat het dan? 
Soms denkt men dat als er wordt gesproken van een ‘warmtepomp’ er sprake is van toepassing van het 
principe lucht/water warmtepomp. Deze wordt immers vaak toegepast bij woonhuizen. Het rendement van een 
water/water warmtepomp is echter hoger dan het rendement van een lucht/water warmtepomp. In het ontwerp 
is dan ook een water/water warmtepomp opgenomen. Voor het verwarmen van het stadhuis wordt gebruik 
gemaakt van de energie die in het grondwater zit. Water uit de bodem wordt opgepompt. Via een 
warmtewisselaar wordt warmte of koude (afhankelijk van het seizoen) afgestaan aan de klimaatinstallatie van 
het stadhuis en vervolgens wordt het water wordt weer geïnfiltreerd in de bodem.  Er wordt precies evenveel 
water opgepomt als geïnfiltreerd. In de zomer wordt koud grondwater gebruikt om de gebouwen te koelen 
waarna de afgetapte warmte in de bodem wordt opgeslagen. In de winter wordt uit dit warmere grondwater 
weer energie gehaald voor het verwarmen van de gebouwen. Een dergelijk systeem wordt een systeem voor 
warmte-koude-opslag of kortweg WKO genoemd. De warmtepomp zorgt er voor dat de energie die via de 
warmtewisselaar uit het grondwater wordt gehaald geschikt wordt voor de verwarming van de ruimtes. De 
warmtepomp voegt op een efficiënte manier energie toe. Met deze manier van verwarmen wordt elektra 
gebruikt. Het stadhuis wordt dus niet gestookt met gas. Daarmee wordt invulling gegeven aan de 
gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen. 
 
Vraag 2. Is het aanleggen van een dergelijk grote pompinstallatie, in de provincie Noord-Holland, aan 
een vergunningplicht onderhavig? 
Ja, voor deze WKO is een watervergunning nodig. 
 
Vraag 3. Heeft de gemeente, die een grote hoeveelheid water uit de grond wil halen voor de 
verwarming van het stadhuis, zo’n vergunning? 
Ja, de watervergunning is inmiddels verstrekt. 
 
Vraag 4. Is er al onderzoek gedaan of het dan wel om schoon dan wel verontreinigd water gaat? 
Bodemonderzoek heeft dat niet uitgewezen. Wel dat er een veenlaag in de ondergrond zit die aan het 
“ïnklinken” is. Zo nee, wanneer komt dit onderzoek er dan?  
Er is gekozen voor een open systeem met een zogenaamde monobron. De koude en de warme bron liggen 
daarbij boven elkaar ipv op enige afstand naast elkaar. Water wordt opgepompt, er wordt warmte aan 
onttrokken of toegevoegd en vervolgens wordt het water weer geïnfiltreerd. Dit gebeurt op een diepte tussen 
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45 en 175 meter. Er is geen sprake van onttrekking van grondwater, het water dient uitsluitend als 
energiedrager. Er is een effectenstudie Bodemenergiesysteem uitgevoerd. Dit onderzoek is nodig om de 
aanvraag watervergunning te kunnen doen. Deze effectenstudie geeft aan dat er geen belemmeringen zijn om 
in dit specifieke gebied dit systeem toe te passen.  
 
Vraag 5. Afhankelijk van het soort systeem dat gebruikt gaat worden: Wat zijn de gevolgen voor de 
gebouwen als er op grote schaal water wordt onttrokken aan de “zwakke” ondergrond? 
Van het onttrekken van water uit de bodem is geen sprake. Er zijn dus ook geen gevolgen voor de gebouwen. 
 
Vraag 6. Wat zijn dan de verwachtingen voor het versterken van de funderingen van de betrokken 
panden? 
Er zijn geen gevolgen voor de gebouwen dus er is hierin ook geen aanleiding tot versterking van de 
funderingen. 
 
Inleiding op vraag 7. Bij de gebouwen langs de plint is dat wel gebeurd. Op dit moment kun je nu al de eerste 
verschijnselen van verzakkingen zien aan de scheuren in de muren.  
 
Vraag 7. Wat zijn de extra kosten om de fundering in orde te brengen? 
Er is geen sprake van extra kosten voor het versterken van de fundering. 
 
  
Wij gaan er van uit dat wij u voldoende hebben geïnformeerd. 
  
Den Helder, 5 oktober 2021 
  
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
  
  
 
 
 
 

J.A. (Jan) de Boer MSc.  
burgemeester 

R. M. (Robert) Reus 
secretaris 

 
 
  


