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Inleiding.
Op initiatief van enige Platform deelnemers is enige malen gesproken over een op export
gericht initiatief van de Nederlandse Geothermische sector, onder meer op basis van bijgaande
beknopte notitie over ‘goals, means & next steps’. Bij de besprekingen is geconcludeerd, dat er
op veel plaatsen in de wereld geothermische initiatieven zijn, dat de Wereldbank en gelieerde
instellingen willen inzetten op een intensivering van geothermie1 en dat Buitenlandse Zaken en
RVO hebben aangegeven om een initiatief als het Netherlands Geothermal Partnership te willen
ondersteunen. Deze kansen zijn te benutten doordat geothermie in Nederland een relatief
snelle groei doormaakt en door unique selling points als enerzijds de aanwezigheid van sterke
kennisinstellingen op het vlak van geologie en mijnbouw en anderzijds de voor het buitenland
interessante koppeling tussen geothermie en glastuinbouw.
Contouren.
Er zijn allerlei keuzes denkbaar:
 een focus op ontwikkelingslanden (dan wel juist Europa c.q. de ons omringende landen)
 een focus op lage enthalpie geothermie (warmte) omdat we (Nederland) daarin onderscheidend zijn; anderzijds zijn de geldstromen van de Wereldbank c.s. veelal gericht op
hoge enthalpie toepassingen (elektriciteit).
 Een afweging tussen het oprichten van een eigen rechtspersoon, dan wel met een “NGP
light” te beginnen, i.e. voorlopig geen apart secretariaat of organisatie optuigen, niet zelf
handelsmissies organiseren etc., maar aansluiten bij de bestaande infrastructuur van het
Platform Geothermie om de marketing uit te voeren en om als eerste aanspreekpunt voor
geïnteresseerde partijen te dienen.
Het – in dit stadium – maken van scherpe keuzes voor technologie of markten sluit partijen uit
en doet daarmee geen recht aan de expertise van deze organisaties. Alhoewel de meningen op
dit punt enigszins verdeeld zijn, is het voorstel om vooralsnog geen groepen van landen of
toepassingen uit te sluiten. Na verloop van tijd kan herbezinning op deze keuzes wenselijk zijn.
Voor de start gaat algemeen de voorkeur uit naar een pragmatische low cost oplossing en
aansluiting bij het Platform qua adres, telefoon en mail (voorstel: NGP@geothermie.nl).
Activiteiten / diensten.
De voorgestelde activiteiten en diensten van het NGP zijn:
 Informatiekanaal naar de NGP deelnemers
 Eens per jaar of half jaar een bijeenkomst om ervaringen uit te wisselen (bij een van de
partners)
 Startpunt voor het vormen van consortia voor buitenlandse projecten
 Loket voor BuZa en RVO, internationale organisaties
 Web pagina (voorstel : www.geothermie.nl/NGP) met informatie en links naar deelnemers
 Eventueel een brochure met presentatie van NGP en deelnemers
Kosten (2015).
Voor Platform deelnemers, die al een jaarlijkse contributie betalen van 1.450 euro wordt
daarboven 300 euro per jaar in rekening gebracht voor de NGP activiteiten. Voor organisaties,
die geen Platform deelnemer zijn (of willen worden) bedraagt de contributie 1.400 euro.

In dit kader : aardwarmte > 500 meter (in Nederland); dus geen WKO of bodemwarmtepompen. In andere landen kan de
benodigde diepte verschillen maar de essentie is de toepassing van warmte uit de bodem voor ruimteverwarming,
(adsorptie)koeling of elektriciteitsproductie.
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Stichting Platform Geothermie
Bijlage (notitie ‘Goals, means & next steps’):
Netherlands Geothermal Partnership (NGP)
Goals:
 Make optimal and integral use of existing Dutch national expertise and capacities within
international projects, including research projects, capacity building, exploration,
financing, realization and all other work related to the use of geothermal energy
 Increase involvement of Dutch organizations in international projects related to
geothermal energy
 Cooperation of Netherlands Geothermal industry and service providers in international
activities
Means:
 Create a network of organizations involved in international geothermal activities, so
that information, knowledge and experience can be shared and partners can be found
easily
 Create a common ground to advertise the Netherlands’ geothermal expertise in the
international arena;
 Combine and coordinate resources required for international marketing and create a
stronger international profile by acting together
 Create a central communication channel between the Dutch geothermal community,
ministries and other organizations that are involved in more general international
activities related to climate, renewable energy and development (World Bank, green
climate fund, FMO, IFC, etc.) and organizations involved in international marketing of
Dutch business
Steps to be taken:
 Agree on the goals and means
 Agree on the organization structure and the efforts involved in people, time, costs
(current proposal is to keep it low key for the time being, and work as a sub group of
the Platform Geothermie without a separate legal status; of course that may change as
soon as the NGP is a success)
 Create a formal starting point and market the NGP under international organizations
 Allow all relevant national organizations to become a member
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