Nieuwsbrief najaar 2017
De Nieuwsbrief van het Platform Geothermie verschijnt enkele malen 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.
1. Inleiding
Het gebruik van geothermie groeit sterk, evenals het aantal uitdagingen waar de sector
voor staat.
 Kijk vooral het projectenoverzicht voor informatie over de huidige projecten.
 De boringen van Geopower Oudcamp in Maasland zijn afgerond. Momenteel wordt er
gewerkt aan de bovengrondse installaties. Start productie begin 2018.
 Nature’s Heat in Kwintsheul verwacht in december te kunnen starten met de
productie.
 Trias Westland in Naaldwijk is vorige week begonnen met de eerste boring.
 CLG in Horst en Aardwarmte Vogelaer in Poeldijk zijn volop in testbedrijf.
 ECW is bezig in Agriport én in Andijk voor twee nieuwe doubletten.
 Warmtestad in Groningen heeft, na kritische opmerkingen van SodM en verder
beraad, het project ‘on hold’ gezet voor onbepaalde tijd. (bron: warmtestad) In het
artikel gaat Warmtestad ook nader in op de oorzaken en de nog lopende zaken.
 Ammerlaan in Pijnacker heeft aangegeven na de breuk in een van de twee putten
(op circa 1.000 meter diepte) het boren van een nieuw doublet te overwegen.
 Hartman in Sexbierum heeft bericht dat ze in het najaar van 2018 een doublet willen
laten boren.
2. Communicatiemateriaal beschikbaar
Op de website zijn de door MSG voor ons en DAGO opgestelde infographic,
sectorbeschrijving en andere materialen beschikbaar. Te gebruiken, mits met
bronvermelding (Auteur: Platform Geothermie, DAGO. Illustratie: HenS).
3. Vernieuwingen bij Staatstoezicht
Op 1 januari 2018 treedt een nieuwe Inspecteur-Generaal aan, ir. T.F. (Theodor)
Kockelkoren. Hij heeft veel toezichthoudende ervaring, onder andere bij de AFM. Het
Platform ziet uit naar een kennismaking. Verder zijn eerder dit jaar bij SodM enkele
directiewijzigingen doorgevoerd.
4. Congressen & Bijeenkomsten
 Op 8 december vindt een openbare bijeenkomst plaats van de Kennisagenda.
Iedereen is welkom.
 Op 9 november vond het derde congres ‘energietransitie en geothermie’ plaats in
Westland. Lovende woorden daarover in dit bericht.
5. SDE+
De gesprekken over de SDE+ voor 2018 lopen volop. De geothermie ziet zich enerzijds
geconfronteerd met kostenstijgingen in de materialen, voorzorgmaatregelen en dergelijke
en anderzijds met een advies van ECN dat verlaging van de SDE-bijdrage inhoudt. Een
zorgelijke ontwikkeling. We stemmen dit af met DAGO en worden ondersteund door onder
andere NVDE en de warmtebedrijven.
6. Vanuit DAGO
Ook bij DAGO loopt veel. Het bureau is in de zomer uitgebreid met Mara van Eck van der
Sluijs. In de volgende nieuwsbrief meer info over hun activiteiten en prioriteiten.
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7. Beleidsbrief van de minister van EZK
Op 13 september vond een ‘stakeholdersbijeenkomst’ plaats van het ministerie van (toen)
Economische Zaken, DAGO en Platform. Hier zijn de diverse elementen van het ‘Plan
Geothermie’ besproken (bedoeld om de groei van geothermie te bevorderen). Binnenkort is
de hieruit resulterende ‘beleidsbrief’ naar de Tweede Kamer te verwachten. Belangrijke
elementen in de brief: verbeterde wetgeving, versterking van de kennis- en
innovatieontwikkeling en organisatie (vnl. deelname EBN). Afhankelijk van de precieze
inhoud zullen we onze reactie bepalen.
8. Professionalisering
Met DAGO streeft Platform naar een sterke interactie tussen de geothermie en andere
sectoren. (Gassector, drinkwatersector, warmtebedrijven, industrie.) Dit is nodig om kennis
en ervaring op te doen én om issues ten aanzien van veiligheid en betrouwbaarheid sámen
te kunnen adresseren. Om die reden vinden met regelmaat gesprekken plaats met zowel de
gassector (Nogepa, EBN, KVGN) als de drinkwatersector. Dit laatste vanuit de
Kennisagenda. De drinkwatersector is gevraagd in de begeleidingscommissie van
onderzoeken op het gebied van geothermie en geohydrologie, en recent zijn de bevindingen
van een KWR-studie met DAGO besproken.
De nieuwe regering lijkt in te gaan zetten op een nieuw Energie- (en klimaat-) akkoord; dit
is voor de geothermiesector een uitgelezen kans om de ambities om te zetten in duidelijke
afspraken met de overheid omtrent bekostiging van geologisch onderzoek, stroomlijnen van
vergunnings- en financieringstrajecten, heldere kaders voor het toezicht, een stevig
innovatietraject en gestructureerde deelname van EBN énerzijds en een forse
kostenreductie door de sector ánderzijds. Platform wil hier fors op inzetten en met alle
partijen in de keten overleggen over de precieze formulering en uitwerking van een en
ander.
9. Tot slot
Wie is nog meer geïnteresseerd in nieuws over geothermie? Laat het (hen) weten en ze
kunnen ook de nieuwsbrief ontvangen, of deelnemer worden!
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