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I. Energietransitie



› Snel op gang helpen alle gemeenten en decentrale overheden, dmv:

› RES: 

▪ beschikbaarheid warmte-bronnen in beeld (inclusief geothermie)

› Leidraad: 

▪ model & handleiding tbv keuze alternatief (inclusief warmtenet)

▪ Afwegingsproces gemeenten ondersteunen en objectiveren

› Programma aardgasvrije wijken:

▪ 27 pilots in 2019, 100 in 2021

▪ Gericht op leren en het delen van ervaringen en best practices.

▪ Gemeentes in de lead, rijk facilitieert

› ECW: operationeel steunpunt, oa;

▪ Bij gebruik leidraad

▪ Bij het opstellen van Transitievisies Warmte, uitvoeringsplannen

▪ Bij issues uit de praktijk

Faciliteren lokale besluitvorming



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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Toepassing gebouwde omgeving: 
basislast

Seizoenspatroon: mix bronnen
- Bronnen met hoge CAPEX en lage variabele kosten geschikt voor basislast (bijv. geothermie)
- Bronnen met lage CAPEX en hoge variabele kosten geschikt voor piek (bijv. groen gas)

Voorbeeld warmteprofiel ~70 k WEQ Vertaald naar jaarbelastingduurkromme

M
W

Jan Juli Dec                                                    

W
ar

m
te

vr
aa

g



29 januari 2020

Ministerie van Economische Zaken 6

Ontwikkeling bestaande netten 
(hoge temp >70C⁰)

• Gas-WKK of AVI levert ~90% van de warmte

• Gas-piekketels leveren ~10% van de warmte

• Eerste lage T bronnen 
(aquathermie/datacenters/etc.)

• Verduurzaming basislast m.b.v. biomassa

• E-boilers in uren met veel wind/zon (lage E-
prijs)

• Geothermie neemt basislast over. 

• Meer gebruik van aquathermie en lage T 
restwarmte (groenere E-mix, betere 
inpasbaarheid in bestaande netten)

• Biomassa verschuift naar piek

2018 ~2025 ~2030+Peak load gas
Waste incineration plant
Biomass
Geothermal 
Aquathermal / Res. heat
Power2Heat



Ontwikkeling bestaande netten 
(Lage temp / <70C⁰)
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• Gas-WKK of AVI levert ~90% van de warmte

• Gas-piekketels leveren ~10% van de warmte

• Eerste lage T bronnen 
(aquathermie/datacenters/etc.)

• Vervanging gas in baseload door biomassa

• E-boilers in uren met veel wind/zon (lage E-
prijs)

• Meer gebruik van aquathermie en lage T 
restwarmte (groenere E-mix, betere 
inpasbaarheid in bestaande netten)

• Biomassa verschuift richting piek. Kan 
overgenomen worden door duurzaam gas 
indien beschikbaar

2018 ~2025 ~2030+Peak load gas
Waste incineration plant
Biomass
Geothermal 
Aquathermal / Res. heat
Power2Heat



Ontwikkeling nieuw net
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• 1 k woningequivalenten aangesloten

• Bronnen die modulair op te bouwen zijn 
leveren initiële warmte

o Aquathermie / lage T restwarmte waar 
beschikbaar/inpasbaar, of

o Biomassa

• Piek met gasketels (kan op bio-olie / groen 
gas indien beschikbaar)

• Net bereikt ~5 k woningequivalenten

• Nog altijd levering door modulaire bronnen 
(aquathermie, restwarmte of biomassa)

• Warmtevraag groot genoeg voor geothermie 
(~10 k)

• Biomassa/aquathermie verschuift naar piek

~2025 ~2030+~2020
Peak load gas
Biomass
Geothermal
Aquathermal / Residual 
heat



II. Geothermie als bron 



Potentieel in de ondergrond



De situatie nu



Aanpak geothermie



Aanpassing Mijnbouwwet & 
Vergunningen

I. Toewijzing Zoekgebied

- Eerste beoordeling aanvrager

- Economisch alleenrecht

- Gebied passen bij vraag

Procedure 14/22 (+4) weken

II. Startvergunning

- Technische en financiële toetsing

- Kan het veilig (verwachte effecten)

- Opsporen, testen en winnen

Procedure 30 weken

III. Vervolgvergunning

- Alleenrecht om te mogen winnen

- Besluit winning ovb veiligheid en 

optimalisatie productieproces

- Afbakening gebied

Procedure 14 of 30 weken

Boor-, test-
en 

productiefase

Looptijd 5 jaar (voorwaarde: binnen 2 jaar startvergunning indienen) Na volledige aanvraag: 

verlengde werking

MER 

beoor

deling

Ogvg:

Boring

Ogvg:

Pomp

huis

Lozings

Vg

Testwater

SDE+

RNES 


