Geacht Kamerlid,
In de week van 2 november wordt de Begroting Economische Zaken en Klimaat (EZK) behandeld.
Geothermie Nederland is blij dat het demissionaire kabinet extra geld beschikbaar stelt om de
klimaatdoelen te behalen. Geothermie is een kosteneffectieve duurzame energiebron met veel
potentie om in 2050 meer dan 20% van de warmtevraag in de gebouwde omgeving op zich te nemen.
In de glastuinbouw gaat het zelfs om de helft van de warmtevraag in 2050.
In het gesprek dat wij hadden met de vaste Kamercommissie op 7 oktober jl. hebben we onderstreept
dat de geothermiesector in de startblokken staat om fors bij te dragen aan de warmtetransitie. Partijen
zijn er klaar voor om in de glastuinbouw en gebouwde omgeving nieuwe projecten te ontwikkelen. We
zien ook de stappen voor verduurzaming door geothermie in de industrie. Om te zorgen dat deze
nieuwe initiatieven snel uit de startblokken kunnen komen, is hulp van de overheid nodig.
Graag brengen wij bij u onder de aandacht:
Snelheid in de SDE++ is belangrijk. We zijn blij met de komst van schotten en meer budget in de
SDE++-regeling want projecten en partijen staan klaar om te ontwikkelen. We zien dat snelheid
geboden is om deze projecten te behouden. De RES-en en de Transitievisies Warmte laten zien dat
deze warmteprojecten passen in de gewenste regionale en lokale plannen. Dan moet er wel voldoende
budget zijn. De realisatietermijn naar 6 jaar verlengen biedt binnen de huidige processen en termijnen
meer ruimte voor projecten om wel van de grond te komen. Evenals de NVDE pleiten we voor meer
kans en volume in de SDE++ voor duurzame warmte. Daarnaast zien we dat de vergunningverlening
sneller kan en een deel van deze processen parallel kan verlopen. Nu dit nog niet het geval is, zien we
dat het proces tussen projectontwikkeling en warmtevraag organiseren veel tijd in beslag neemt.
In de begroting zien we dat met de garantieregeling aardwarmte, het SCAN programma en de
ontwikkelingen die gezet worden om een duidelijk en coherent schadeprotocol te maken stappen zijn
in de goede richting om geothermie te stimuleren met een verantwoorde en veilige basis. Ook de
specifiek beschreven middelen van het ministerie van EZK om te investeren in geothermieprojecten
voor de periode 2021-2025 zien we als een kans, waarbij de deelname van EBN nog verder uitgewerkt
moet worden in het nieuwe Mijnbouwbesluit.
De geothermiesector zet stappen om te groeien met de ontwikkeling van de gedragscode, de leidraad
aanvraag omgevingsvergunningen en de industriestandaard duurzaam putontwerp. Verbeteringen met

betrekking tot een veilige en verantwoorde winning zijn door SodM gezien en erkend: de
toezichthouder heeft aanleiding gezien om af te stappen van verscherpt toezicht.
Om meer vaart te maken zijn bovengenoemde punten noodzakelijk om onze klimaatdoelstellingen te
halen. We zien vol vertrouwen uw reacties tegemoet.
Met vriendelijke groeten,

Hans Bolscher
Voorzitter Geothermie Nederland
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