Nieuwsbrief voorjaar 2017
De Nieuwsbrief van het Platform Geothermie verschijnt tweemaal per jaar en wil een brede
groep van geïnteresseerden informeren over de ontwikkelingen op het gebied van
geothermie. Geothermie is een duurzame energiebron die in Nederland in opkomst is en
bijdraagt aan de energietransitie.
Inleiding
De vorige Nieuwsbrief is in het najaar van 2016 verschenen. Na een half jaar zijn er weer
voldoende ontwikkelingen om u in enkele minuten bij te praten.
Overzicht gebeurtenissen tweede halfjaar 2016
 Op twee plaatsen vinden momenteel boringen plaats. (Vogelaer Poeldijk en Nature’s
Heat Kwintsheul). Een en ander verloopt voorspoedig. Inbedrijfstelling rond de
zomer.
 In december heeft Platform bij de TU Delft gepleit voor continuering van de
geothermie-leerstoel (van professor Bruhn) én het nut van een onderzoeksdoublet
aangegeven. Lees hier verder.
 Op de concept-Structuurvisie Ondergrond (STRONG) waren tot 2 januari zienswijzen
in te dienen. De discussie in het document wat geothermie betreft gaat over de
vraag wáár geothermie teveel risico’s voor de (toekomstige) grondwaterwinning met
zich meebrengt en wat daar aan te doen is. Platform heeft met DAGO een zienswijze
ingediend: het belang van de energietransitie is vergelijkbaar met dat van de
drinkwatervoorziening en in gezamenlijkheid is (letterlijk) ruimte voor allebei te
vinden. Bij de uitwerking dient dus de betrokken partijen vanaf het begin betrokken
te zijn. (En niet, zoals afgeleid kon worden, éérst drinkwater en dan pas andere
ondergrondse activiteiten.)
 De Tweede Kamerverkiezingen van maart zijn belang voor de ontwikkeling van
duurzame energie. Het Platform is voornemens na de verkiezing de (in-)formateur
aan te geven hoe de groei van geothermie te bevorderen is. Bij deze de oproep voor
input voor deze brief.
 Voor de Kennisagenda Aardwarmte zijn diverse onderzoeken afgerond. Meer info op
de website van Platform of de website van Kasalsenergiebron.
 Platform heeft het Enhanced Casing Installation System van Huisman Well
Technology genomineerd voor de jaarlijkse European Geothermal Innovation Award.
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Platform-organisatie
In het najaar zat de bestuurstermijn van Ted Zwinkels (Greenwell Westland) er op.
SPG is hem veel dank verschuldigd voor zijn inzet en ‘brugfunctie’ naar DAGO. Hij is
ondertussen opgevolgd door Wart van Zonneveld van Floricultura in Heemstede.
De website is gemoderniseerd.




Congressen & Bijeenkomsten
Jaarlijkse Geothermiecongres in Offenburg op 15-16 februari
DAP –congres in Delft op 15 maart (Delfts aardwarmteproject)
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tot slot
Wie is nog meer geïnteresseerd in nieuws over geothermie? Laat het (hen) weten en ze
kunnen ook de nieuwsbrief ontvangen, of lid worden!
Stichting Platform Geothermie
Frank Schoof
06 1323 0736

Stichting Platform Geothermie

Oude Delft 37 - 2611BB Delft - info@geothermie.nl

