Nieuwsbrief #2 – 2018

Masterplan Aardwarmte is aangeboden

Welkom bij de zomereditie van
de nieuwsbrief van Platform
Geothermie van 2018.

Nieuws
# Nieuwe boring Ammerlaan
stap dichterbij (februari 2018)
# Presentaties bijeenkomst
kennisagenda beschikbaar
(maart 2018)
# Ondertekening Green Deal
‘Participatie van de omgeving
bij energieprojecten’ door
Platform Geothermie en 26
andere partijen. (maart 2018)
# Arnout Potze benoemd tot
voorzitter Raad van Toezicht
Platform Geothermie (februari
2018)
# Onderzoek naar
businessmodellen voor
gasbedrijven in de geothermie
(april 2018)
Klik hier voor meer informatie

Op 29 mei 2018 is het Masterplan Aardwarmte Nederland
aangeboden aan Ed Nijpels, de coördinator van het
Klimaatakkoord voor de SER. Het Masterplan is een
inspanning van DAGO, EBN, Stichting Warmtenetwerk en
Platform Geothermie. Het Masterplan beschrijft een
ambitie en bijbehorend actieplan voor aardwarmte,
warmtenetten en de warmtevraag. We beschrijven hoe we
op een duurzame, veilige en maatschappelijk verantwoorde
manier en op basis van de productie van de huidige 3
petajoule Nederlandse aardwarmte per jaar, via 50
petajoule per jaar in 2030, meer dan 200 petajoule per jaar
in 2050 kunnen produceren. Het Masterplan wordt
ondersteund door de ministeries van Economische Zaken
en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Veel andere partijen waren betrokken via interviews en
werksessies.

Deelnemersbijeenkomst Platform Geothermie
Op 08 juni 2018 is de jaarlijkse deelnemersbijeenkomst van
Platform Geothermie gehouden in Utrecht. Met een goede
opkomst startte de bijeenkomst met het voorstellen van
Melanie Provoost, de nieuwe medewerker van het
Platform. Tijdens de bijeenkomst is voornamelijk ingegaan
op de veranderingen die gaan plaatsvinden de komende
periode in het werkveld van geothermie en wat dit
betekent voor de werkzaamheden van het Platform en de
contributie voor de deelnemers.

Kennisagenda Aardwarmte
Op de vijfde call hebben 18 partijen ingediend waarmee
direct het budget twee keer is overtekend. De resultaten
worden binnenkort bekend gemaakt. Met EZK en andere
partijen lopen gesprekken over de voortzetting van de
kennisagenda in 2019 als onderdeel van de
innovatieagenda geothermie.
Stichting Platform Geothermie
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Agenda

Klimaatakkoord

19-20 juni 2018 SPE workshop
26-27 juni 2018 VNG Congres
28 juni 2018 Landelijke
Omgevingsmanagement Dag
29 juni 2018 Nationaal
Bodemenergiecongres
6-7 november 2018 PAO-cursus
geothermie
11-14 juni 2019 EGEC in World
Forum Den Haag
Klik hier voor meer informatie

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 lokaal duurzame
warmte uit de ondergrond die
in Nederland in opkomst is en
bijdraagt aan de
energietransitie.
Geïnteresseerd in nieuws over
geothermie? Deelnemer
worden van het Platform? Laat
het ons weten. Ook als je je
wilt afmelden voor de
nieuwsbrief.

Stichting Platform Geothermie
Frank Schoof 0613230736

Saskia Hagedoorn van Hydreco en Platform Geothermie zijn
aangesloten bij de sectortafel gebouwde omgeving van het
Klimaatakkoord. Het Klimaatakkoord heeft één groot doel:
om klimaatverandering tegen te gaan willen we in
Nederland in 2030 bijna de helft (49%) minder
broeikasgassen uitstoten dan we in 1990 deden. Dat is 48,7
megaton (48,7 miljard kilogram) minder broeikasgassen.
Geothermie kan hier een belangrijke rol in spelen, zoals ook
omschreven in het Masterplan. Namens de
geothermiesector zijn we aangesloten bij de werkgroep
Meer Duurzame Warmte waar we een voorzet hebben
ingediend over de rol van de geothermiesector bij
duurzame warmte.
Voor de zomer wordt er een hoofdlijnenakkoord verwacht
waarmee PBL aan de slag gaat voor doorberekeningen. In
het najaar zal het ministerie van Economische Zaken en
Klimaat het hoofdlijnenakkoord en de doorberekeningen
verder tot zich nemen en met een toekomstperspectief
komen. Kijk voor meer informatie op de website van het
klimaatakkoord.

SDE
De eerste consultatieronde voor de SDE 2019 heeft
plaatsgevonden. Platform Geothermie neemt deel aan deze
consultatie en trekt samen op met DAGO. Wij pleiten voor
een verbreding van de SDE, zodat ook projecten met een
lager aantal vollasturen kunnen indienen. Bijvoorbeeld
stadsverwarming. De consultatieronde gaat nog voort en
voor de zomerperiode zal PBL een advies uitbrengen.

Melanie Provoost 0646090546
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