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Waar staan we nu? 



1. Ontwerp klimaatakkoord

2. Geothermie als bron

Onderwerpen



1. Ontwerp klimaatakkoord





Alternatieven voor verwarmen 
met aardgas

Duurzaam gas: 
Biogas, mestvergister, 

power to gas (H2)

Maar ook: hout pellets 
en biomassa ketels

All Electric

Warmtepompen, 
infrarood,

“nul-op-de-meter”

Collectieve Warmte 
<70oC

Restwarmte van 
datacenters, warmte 
koude opslag (WKO), 

oppervlaktewater,
ondiepe geothermie, 

riothermie

Collectieve Warmte 
>70oC

Restwarmte van 
industrie, biomassa en 

geothermie

Collectief Individueel
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Warmte opties per huishouden

Opties per huishouden 2017
2030 

verwachting
2030
KA

2050 
KA

CV installaties 91% 80% 65% 0-15%

Hybride warmtepomp 1% 4% 9% 5-35%

All electric warmtepomp 3% 10% 12% 30-60%

Stadsverwarming* 5% 7% 15% 15-45%

Individuele biomassa ketel 0% 0% 0% 0-5%

* (biomassa, geothermie, restwarmte) 



NU

› Warmtekrachtcentrale

› Afvalverbrander (AVI) 
55% hernieuwbaar

› Biomassa

› Gas (tijdelijk/piek)

› WKO (kleine 
projecten 50-200 
woningen)

Ontwikkeling

› Geothermie

› Aquathermie

› Industriële 
restwarmte

› Restwarmte 
datacenters

Bronnen voor warmtenetten



2.Geothermie als bron 



Versterken             Versnellen

1-4-2019

• Technisch

• Financieel

• Wetgeving

• Communicatie (draagvlak)

• Organisatie

• Kennis en Innovatie

• Kartering ondergrond

• Green Deals

• Plots gebouwde omgeving

• Deelname EBN



Potentie

Potentie is er…

Maar realiseerbaar 

in de praktijk?
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SCAN

‘Witte Vlekken’

Invullen van de ‘witte vlekken

• Reprocessing van seismiek

• Schieten van seismiek

• proefboringen

Remark

• Concerns the stratigraphic interval between the 
base Rotliegend and the Base North Sea Super 
Group. For the Dinantian, the whole of the 
Netherlands could be considered a white spot.
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Green Deal UDG



Om het geologische risico af te dekken (P90):

 7 rondes, start in 2010 

 28 projecten ingediend, 11 gerealiseerd

 M€ 147 cumulatieve reserving

 4 claims

Garantieregeling
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Kennis- en Innovatieagenda 
Aardwarmte 

• Voortbouwen op Kennisagenda Aardwarmte

• Verbreding: focus verleggen van kennis naar kennis- en innovatie

• Vraaggestuurd

• Samenhang in onderzoeken (innovatie roadmap)

• Adequate aansluiting tussen alle fasen van innovatie



Vier types innovatieprojecten/financiering
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› Kennis vergaren en delen. Kennis uit andere sectoren of andere landen vergaren. Het 
vaststellen van de huidige stand van onderzoek en het definiëren van kennisleemtes. 

› Onderzoek waar de private sector samenwerkt met onderzoeksinstellingen:                  
co-financiering via TKI, MMIP, NWO, Geothermica, Horizon2020 DEI, HEI

› Onderzoek dat volledig door de overheid wordt geïnitieerd en gestuurd.                         
Een voorbeeld is Kennisprogramma Effecten Mijnbouw (KEM).

› Onderzoek dat volledig door private partijen uitgevoerd wordt.



1-4-2019

Open Innovation Center for Well Technology


