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C-201
Green Deal Geothermie Brabant; krachtenbundeling en 
kennisontwikkeling
Betrokken partijen
 -  Gemeente Tilburg
 - Gemeente Helmond
 - Gemeente Breda
 - Gemeente Someren
 - Provincie Noord-Brabant
 - Brabant Water
 - Energiefonds Brabant
 - GeoMEC
 - Agristo
 - Bavaria
 - Ennatuurlijk
 - Vlisco
 - Van Gog
 - Woonpartners
 - Burgerinitiatief Helmond
 -  CDER
 - Rijksoverheid

Beschrijving initiatief
Geothermie is een van de manieren om het warmteverbruik in Nederland te verduurzamen. Bij geothermie 
wordt gebruikgemaakt van de aardwarmte uit de diepere bodemlagen. Meestal zijn initiatieven op dit terrein 
particulier gedreven, waardoor het lastig is om de financiering rond te krijgen en het moeilijk is om zowel het 
kennisniveau als de economische potentie naar een hoger plan te brengen.
Door in een vijftal projecten hun krachten te bundelen én kennis en expertise te delen willen partijen een 
economisch schaalvoordeel behalen. De projecten dragen de naam ‘Geothermie Brabant B.V.’ Gezamenlijk 
zullen de projecten 20.000 woningen, 3 productiebedrijven en meerdere glastuinders van warmte voorzien. 
De verwachting is dat dit een CO2-besparing van 135.000 ton oplevert. Stapgewijs wordt eerst Tilburg-
Noord (warmtelevering aan industrie) en vervolgens Lieshout (warmtelevering aan Bavaria), Helmond 
(wamtelevering aan bestaand stadsverwarmingsnet en Van Gog), Asten/Someren (warmtelevering aan glas- en 
tuinbouw) en Amernet (warmtelevering aan bestaand warmtenet Amercentrale) van aardwarmte voorzien.

Resultaten
Partijen in deze Green Deal willen:
-  schaalvoordelen realiseren door bundeling van vijf geothermie projecten;
-  dat de financieringsondersteuning voor geothermie projecten wordt verbeterd;
-  kennis opdoen op het gebied van technische uitvoering, ruimtelijke inpassing, exploitatie en   
  begeleiding van geothermieprojecten;
-  de toepasbaarheid en effecten van geothermie op de ondergrond monitoren
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Inzet en acties partijen
-  Partijen zullen samenwerken én ervaring en kennis op het gebied van geothermie delen.
-  Partijen onderzoeken hoe verduurzaming toekomstbestendig plaats kan vinden, hoe de gebundelde  
  aanpak meetbare voordelen biedt ten opzichte van de huidige situatie, hoe zij de samenwerking verder  
  kunnen uitbouwen, hoe geothermie zich verhoudt tot andere functies in de ondergrond en hoe  
  nieuwe businesscases middels geothermie een nieuwe kijk opleveren ten aanzien van de tariefstelling  
  van warmte.

Inzet en acties Rijksoverheid
-  Het ministerie van Economische Zaken wil binnen de wettelijke kaders een financiële bijdrage   
  beschikbaar stellen voor de vijf geothermie projecten.
-  Het ministerie van Economische Zaken betrekt ervaringen uit de projecten bij de vormgeving van de  
  nieuwe Warmtewet.
-  Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zet zich in voor een goede interactie tussen onderzoek in  
  het kader van de Green Deal Geothermie Brabant en het proces van de Structuurvisie Ondergrond.
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