Nieuwsbrief nieuwjaar 2018
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
De afgelopen maanden was het relevante nieuws beperkt van omvang.
 Onderzoek van het Rathenau-instituut dat het belang van voorlichting en dialoog
(over geothermie) beschrijft.
 Een onderzoek naar de kansen en belemmeringen die gemeenten, provincies en
waterschappen ervaren bij de introductie van geothermie doet diverse aanbevelingen
om dit te verbeteren.
 Sjaak van der Tak (LTO) is benoemd als lid van onze Raad van Toezicht.
 Marco van Soerland (HVC/ Trias Westland) is benoemd tot secretaris in het SPGbestuur, als opvolger van Yolande Verbeek (Uniper) die door verandering van
werkzaamheden voor het bestuurslidmaatschap heeft bedankt. Het Platform is haar
veel dank verschuldigd voor haar onafhankelijke en soms kritische bijdrage aan het
bestuur!
2. Vernieuwingen bij Staatstoezicht
Op 1 januari 2018 treedt zoals eerder aangegeven, een nieuwe Inspecteur-Generaal aan; ir.
T.F. (Theodor) Kockelkoren. Een kennismakingsgesprek (via/ met DAGO) is in de maak.
Suggesties voor thema’s zijn welkom.
3. Voor de deelnemers: congressen & bijeenkomsten en zo
 Op 1 en 2 maart vindt weer het jaarlijkse geothermiecongres plaats in Offenburg. Dé
plaats om te netwerken en nieuwe kennis op te doen. zie ook deze link.
 In maart/ april zal een bezoek aan de boring van Trias Westland plaatsvinden.
 De deelnemersbijdrage is geïndexeerd, en bedraagt nu een luttele 1.481,47 euro
voor grote en 434,22 euro voor kleine bedrijven.
4. SDE+ in 2018 een onsje minder?
Voor 2018 is een verlaging van de SDE+ aangekondigd. Via de Tweede Kamer wordt
getracht dit terug te draaien én te zorgen dat voor 2019 e.v. geothermie voor
stadsverwarming speciale aandacht krijgt. Ook in 2018 hopen we met DAGO een SDEwerkgroep op te zetten om hieraan input te leveren.
5. Vanuit DAGO
DAGO is als vereniging tegelijkertijd opgericht met de start van het (door Kas als
Energiebron gefinancierde) project ‘Kennismedewerker Geothermie’, in juni 2014. Dit
project wordt binnenkort afgerond. Het eindverslag wordt begin 2018 openbaar en zal ook
via de nieuwsbrief en website van het SPG worden gedeeld. De resultaten hebben geleid tot
verdere professionalisering van DAGO en daardoor van de gehele geothermiesector. Door
nieuwe samenwerkingsverbanden zijn de kennis en de overdracht daarbij sterk
toegenomen. Het recent ontwikkelde zorgsysteem vormt daarvan het grootste voorbeeld,
dat overigens ook laat zien dat kennis en vraagstukken contextafhankelijk zijn. Continuering
en intensivering van de activiteiten zijn voor de verdere ontwikkeling van de sector van
belang. Mochten er vragen zijn dan bent u van harte welkom bij het DAGO-bureau via
info@dago.nu of 088-0307063.
6. Beleidsbrief van EZK laat op zich wachten
De lang verwachte beleidsbrief van het ministerie van EZK over geothermie (verbeteren
mijnbouwwet, stimuleren innovatie en kennisontwikkeling, rol van EBN) is nog niet
verschenen. Hopelijk lukt dit (ruim) vóór het AO van de Tweede Kamer over Mijnbouw op
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25 januari, zodat hier over gesproken kan worden. De sector is hard om duidelijke
uitspraken en nog meer om duidelijk ácties verlegen. In recente gesprekken is verder
aangegeven dat professionalisering van de partijen in de sector ook vraagt om (financiële of
personele) ondersteuning van de sectororganisaties (DAGO, SPG) om hun vooruitgeschoven
positie te kunnen blijven waarmaken.
7. Plaatsje in het Klimaat- en Energieakkoord
Het aangekondigde Klimaat- en Energieakkoord is voor de geothermiesector een uitgelezen
kans om de ambities om te zetten in duidelijke afspraken. Kostenverlaging en
projectuitvoeringscapaciteit zijn hierbij belangrijke elementen. We zullen verschillende
‘geledingen’ binnen het Platform binnenkort benaderen om hieraan hun input te leveren. We
stemmen af met onder andere de NVDE, die eveneens grootste plannen heeft voor de
duurzame energie.
8. Ultradiepe Geothermie (UDG) geeft openheid van zaken
Op 22 februari 2018 vindt een UDG seminar plaats in Nieuwegein, om belangstellenden te
informeren over de voortgang van de Green Deal UDG (exploratie werkprogramma en het
kennis- en expertise programma). De Green Deal omvat een samenwerkingsprogramma
tussen de overheid, EBN, TNO en zeven consortia voor geothermie op grote diepte (vanaf 4
kilometer). Enerzijds om de ontwikkeling van diepe geothermie in Nederland in gang te
zetten, anderzijds om veiligheid en aandacht voor de omgeving te waarborgen.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden door gebruik te maken van het aanmeldformulier.
Het Platform is betrokken om de communicatie over UDG af te stemmen op de overige
communicatie-uitingen over geothermie.
9. Tot slot
Namens bestuur en Raad van Toezicht & Advies van het Platform Geothermie wil ik u van
harte bedanken voor de contacten en reacties in 2017.
Ik hoop dat 2018 weer een grote groei zal laten zien in duurzame energie zoals geothermie,
en dat we daarmee de basis kunnen verstevigen voor verdere groei in de jaren daarná.
Voor alle lezers: een gezond en voorspoedig 2018 gewenst!
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Wie is nog meer geïnteresseerd in nieuws over geothermie? Laat het (hen) weten en ze
kunnen ook de nieuwsbrief ontvangen, of deelnemer worden!
Wilt u deze nieuwsbrief niet (langer) ontvangen? Laat het via een reply svp even weten.
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