Kort profiel van Bas van Dun
Bas van Dun heeft ruime ervaring in het ontwikkelen van duurzame
energieprojecten. Momenteel is hij directeur bij Hydreco Geomec.
Hydreco Geomec treed op als uitvoerder/operator en verzorgt het
beheer en onderhoud van meerdere geothermie installaties. Daarnaast
heeft Hydreco Geomec een portfolio aan geothermie projecten in
ontwikkeling. Bas is verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van het
bedrijf.
Tijdens zijn studie milieutechniek aan de TU Eindhoven heeft hij
geleerd dat samenwerken met vele actoren noodzakelijk is om
innovatieve technieken succesvol te implementeren. Na zijn studie is hij
gestart met afvalwaterzuivering, mestverwerking en biogasopwekking.
Als adviseur binnen Ecofys stond hij aan de wieg van de eerste covergisting installaties in Nederland en later als projectontwikkelaar van
grootschalige co-vergisting projecten zoals Clean Minerals en BEWA.
Na een reeks projecten in Nederland heeft hij grootschalige vergisters
en andere biomassa energieprojecten ontwikkeld en gerealiseerd in
landen zoals Brazilië, Vietnam, China en Maleisië. Voor Brabant Water
heeft hij daarna gewerkt aan de ontwikkeling van zonneenergieprojecten en wind op land.
Sinds 2012 werkt Bas binnen Hydreco Geomec aan geothermie projecten. Gestart als
projectontwikkelaar met verantwoordelijkheid voor de opbouw van een portfolio van geothermie
projecten. Daarbij heeft hij ervaring opgedaan in de gehele levenscyclus van een project; vanaf eerste
verkenningen voor potentiële locaties, aanvragen opsporings-, realisatie- en winningsvergunningen,
SDE subsidies, afsluiten warmtelevering overeenkomsten, omgevingsmanagement, etc. Dit alles in
afstemming met overheden en binnen diverse samenwerkingsverbanden. Daarnaast was Bas binnen
Platform Geothermie al actief in de lobby ter verbetering van de SDE en nam hij deel in de Raad van
Toezicht voor Stichting Delft Aardwarmte Project.
Motivatie
Bas voelt zich verantwoordelijk om zijn kennis en kunde in te zetten ter versnelling van de
energietransitie in het algemeen en de ontwikkeling van geothermie in Nederland in het bijzonder. Dit
wil hij doen door zich samen met het bestuur in te zetten voor de leden van Geothermie Nederland,
waarbij hij graag het enthousiaste team van Hydreco Geomec betrekt, net als zijn netwerk bestaande
uit zakelijke partners en contacten bij overheden.

Aanbeveling vanuit het bestuur
Bas zoekt graag de samenwerking op. Hij heeft de afgelopen 10 jaar veel facetten, van ontwikkelen tot
en met het beheren van een geothermie projecten, zich eigen gemaakt. Door zijn werkzaamheden voor
Hydreco Geomec heeft hij een uitgebreid netwerk, wat alleen nog maar verder versterkt is door een
actieve rol binnen het Platform Geothermie. In zijn huidige rol als directeur bij Hydreco Geomec kent
hij de geothermie sector van binnenuit. Als bestuur ondersteunen we dan ook graag de kandidatuur van
Bas als bestuurslid binnen Geothermie Nederland en zijn we er van overtuigd dat we met Bas ons nog
beter kunnen inzetten voor de geothermie sector en de belangen van de leden.

