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1
Inleiding
1.1

Waarom dit orientatiedocument?

De provincie Drenthe ondersteunt de transitie naar een duurzame energiehuishouding en
ziet daarom het belang om energiealternatieven te ontwikkelen en nieuwe wegen in te
slaan. De inzet van bodemenergie is een van de mogelijkheden. Recent heeft de provincie
Drenthe haar beleid voor bodemenergie uitgewerkt in de Structuurvisie Ondergrond (2013)
en Provinciale Omgevingsverordening (2013).
De provincie verwacht dat hogetemperatuuropslag (HTO) en geothermie een belangrijke rol
kunnen spelen in het verduurzamen van de energievoorziening. Op dit moment zijn er nog
veel onduidelijkheden rondom deze technologieën om goede keuzes te kunnen maken wat
betreft de inzet van de techniek en de rol die de provincie neemt. Dit hangt nauw samen
met de ambities die de provincie Drenthe nastreeft. Het nader op te stellen programmadocument gaat in op de acties die de provincie Drenthe zelf kan nemen om beide technologieën breder geïmplementeerd te krijgen.
De beleidskeuzes die gemaakt zijn in de Structuurvisie Ondergrond werken door in dit orientatiedocument. Deze keuzes zijn toegelicht in hoofdstuk 2.

1.2

Doel van het orientatiedocument

Het voorliggende document is het zogenoemde oriëntatiedocument. Het oriëntatiedocument vormt de basis voor de discussie rondom het programmadocument.
Het oriëntatiedocument is een intern document voor de provincie Drenthe. Het moet duidelijk maken waar kansen liggen voor de verschillende vormen van geothermie en HTO. Maar
ook welke knelpunten opgelost moeten worden om tot implementatie van de techniek te
komen.

1.3

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 is het huidige beleidskader in Drenthe en bijbehorende juridisch kader
beschreven. Deze informatie vormt de basis voor het voorliggende orientatiedocument.
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In hoofdstuk 3 staan de randvoorwaarden centraal: waar in de provincie bevindt zich de
warmtevraag? En welke belangrijke (infrastructurele) voorwaarden zijn benodigd om tot een
goede uitvoering te komen?
In hoofdstuk 4 tot en met 8 wordt een overzicht gegeven van de verschillende diepere
bodemenergietechnieken. Per techniek wordt de werking en de toepassingsmogelijkheid in
Drenthe toegelicht. Daarnaast worden de knelpunten per techniek benoemd.
In hoofdstuk 9 worden de belangrijkste kansen en knelpunten voor de verschillende
bodemenergietechnieken samengevat. Ook wordt wat uitvoeriger toegelicht waarom de
knelpunten bestaan en wat zou kunnen helpen om de knelpunten weg te nemen of
verkleinen.
Alle kaarten behorende bij de rapportage zijn te vinden in bijlage 1.
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2
Kader
2.1

Technieken

De inzet van bodemenergie kan worden gebruik om met behulp van de ondergrond duurzame warmte te leveren of elektriciteit op te wekken. Bodemenergie kent een breed spectrum van technieken en toepassingen. In dit rapport worden de diepere bodemenergietechnieken beschouwd (zie Figuur 1 voor een schematische weergave):

middelhogetemperatuuropslag (MTO), opslagtemperaturen tussen 30 - 60 °C;

hogetemperatuuropslag (HTO), opslagtemperaturen tussen 60 - 90 °C;

ondiepe geothermie (OGT), onttrekken van warmte tot circa 1.000 meter minus
maaiveld, warmte tussen de 20 - 40 °C;

geothermie (GT) , warmte tussen 70 - 100 °;

ultradiepe geothermie (UGT)
Deze technieken worden in de volgende hoofdstukken nader toegelicht. Deze technieken
zijn gericht op de levering van warmte, waarbij wordt uitgegaan van een maximum
temperatuur van ca. 100 °C aan de vraagzijde.
De UGT -techniek is in principe bedoeld voor electriciteitsproductie. Indien gewenst kan
deze technike ook prima gebruikt worden om temperaturen van boven de 150°C te leveren.
Deze vorm van warmtelevering op een hoge temperatuur (veelal industriele warmte) valt
buiten de scope van dit orientatiedocument.
De ondiepe technieken warmte-/koudeopslag (WKO) (open en gesloten bodemenergiesystemen (bodemlussen en lagetemperatuurwarmteopslag (LTO), vormen geen onderdeel
van deze studie omdat voor deze technieken al duidelijke beleid is vastgesteld in de Provinciale Omgevingsvisie (zie bijlage 2).
Lagetemperatuuropslagsystemen (LTO)
In de Structuurvisie Ondergrond 2.0 (zie volgende paragraaf) is onderscheid gemaakt
tussen lagetemperatuuropslagsystemen (LTO) en open bodemenergiesystemen (WKO).
Beide systemen hebben een maximum infiltratietemperatuur van 30 °C. Het grote verschil
is echter dat bij WKO koude geleverd wordt in combinatie met warmtelevering, en het
systeem in basis in balans is. Bij LTO wordt warmte afkomstig van een warmtebron
opgeslagen in de ondergrond en later gebruikt. Er is dus sprake van een warmteoverschot.
Regelgeving tbv LTO is beschreven in bijlage 2 van dit rapport.
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Figuur 1
overzicht bodemenergietechnieken

2.2

Wettelijk kader

Voor de open bodemenergiesystemen tot een diepte van 500 meter minus maaiveld (m-mv)
is de provincie Drenthe het bevoegd gezag. Het wettelijk kader hiervoor wordt gevormd
door de Waterwet, het Waterbesluit en de Waterregeling. Voor de gesloten bodemenergiesystemen zijn de gemeenten het bevoegd gezag.
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De Drentse vertaling en beleid van ondiepe bodemenergiesystemen zijn beschreven in de
Structuurvisie Ondergrond 2.0 en Provinciale Omgevingsvisie (d.d. 6-7-2013) in paragraaf
2.2.1.
Voor alle bodemenergiesystemen die dieper dan 500 m-mv worden gerealiseerd is het
Ministerie van Economische Zaken bevoegd gezag. Het wettelijk kader hiervoor wordt gevormd door de Mijnbouwwet en het Mijnbouwbesluit. De provincie Drenthe heeft echter l
haar eigen gewenste beleid voor de diepere bodemlagen onder 500 m-mv wel beschreven
in de Structuurvisie Ondergrond 2.0.

2.2.1 Structuurvisie Ondergrond 2.0
In de structuurvisie ondergrond zijn een aantal beleidskeuzes gemaakt die uitgangspunt
zijn voor dit oriëntatiedocument. De keuzes die gemaakt zijn, zijn gebaseerd op de bodemopbouw in Drenthe en de wens het aanwezige (zoete) grondwater zo goed mogelijke te
beschermen voor invloeden van buitenaf. Hiervoor heeft de provincie een zogenoemde
1
contactlaag en waterlaag aangewezen . Het is de laag waarin zich ook veel drinkwaterwinningen bevinden. De waterlaag bestaat hoofdzakelijk uit de formatie van Oosterhout. De
ondergrens van de formatie van Oosterhout wordt gevormd door de formatie van Breda.
Aan de oostzijde bevindt deze zich op enkele tientallen meters onder maaiveld, tot bijna
300 m-mv aan de noord-westzijde van de provincie (zie Figuur 2).
Uitgangspunten MTO en HTO
In de structuurvisie zijn de volgende beleidsbepalende uitgangspunten voor MTO en HTO
beschreven (zie paragraaf 6.2.1 in structuurvisie):
Geen middelhoge en hoge temperatuuropslag in (water)lagen boven de Formatie
van Breda, de zgn. hydrologische basis.
In (water)lagen in en onder de Formatie van Breda mag wel HTO plaatsvinden,
mits zich een laag klei (van de Formatie van Breda dan wel een andere formatie)
tussen de opslaglaag en het bovenliggend zoetwaterhoudend pakket bevindt. Dit
ter voorkoming van opwarming van de waterlaag door warmtegeleiding.
Voor elke vorm van HTO is een vergunning door gedeputeerde staten noodzakelijk. Specifieke voorwaarden en regels worden in de POV opgenomen.

1

Contactlaag = bodem vanaf maaiveld tot aan 50 meter minus maaiveld (m-mv);
Waterlaag = bodem vanaf 50 m-mv tot 500 m-mv. (zie voorkant Structuurvisie Ondegrond 2.0,
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Figuur 2
Ligging formatie van
Oosterhout en Breda
– verticale doorsnede

Uitgangspunten OGT
In de structuurvisie zijn de volgende beleidsbepalende uitgangspunten voor OGT beschreven (zie paragraaf 6.2.2 in structuurvisie):
Geen OGT in (water)lagen boven de Formatie van Breda, de zgn. hydrologische
basis??
Energiebalanseisen conform WKO (zie paragraaf 2.2.2).
Visie GT en UGT
Qua geothermie en ultradiepe geothermie heeft de provincie in de structuurvisie geen bodemlagen uitgesloten. In de structuurvisie zijn echter wel andere aandachtspunten voor
GT en UGT gedefinieerd (zie paragraaf 6.2.2 in structuurvisie)
Uitgangspunten GT
In die gevallen waarin winning van geothermische energie en WKO gelijkwaardige
energiealternatieven zijn, geniet winning van geothermische energie de voorkeur
boven grootschalige WKO om de verstoring van bodem en grondwater zoveel mogelijk te beperken.
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De winning van geothermische energie dient op zodanige afstand van grondwaterbeschermingsgebieden en strategische grondwaterwinningen te geschieden,
dat in geval van lekkage schade aan de zoetwatervoorraad zoveel mogelijk beperkt wordt.

Uitgangspunten UGT
Bij de toepassing van ultradiepe geothermie dient het optimaal gebruik van restwarmte (na opwekking van elektriciteit) bij de locatiekeuze te worden betrokken
(cascadering).
Alvorens een locatie voor ultradiepe geothermie te kiezen, dient te worden geëvalueerd of zich trillingsgevoelige objecten of ontwikkelingen binnen de invloedssfeer
van de geothermische bronnen bevinden.

2.2.2 Waterwet, grondwaterbeschermingsgebieden en infiltratietemperatuur
Voor MTO, HTO en OGT systemen die boven de 500 m-mv gerealiseerd worden is de
Waterwet van toepassing. De provincie is hiervoor het bevoegd gezag. Twee voorschriften
uit de Waterwet vormen een beperking voor de toepassing van MTO en HTO:
1) de maximale infiltratietemperatuur van 25 ˚C en
2) het verbod op een warmteoverschot (er mag niet meer warmte in de bodem worden gebracht dan koude). Deze twee beperkingen zijn in de Waterwet opgenomen
om de kwaliteit van het drinkwater te beschermen.
Bij MTO ligt de gewenste retourtemperatuur tussen de 30 en 60 ˚C. Omdat het niet is toegestaan om deze hogere temperaturen te infiltreren, kunnen MTO systemen in principe niet
worden toegepast. De provincie heeft echter wel de mogelijkheid om van dit voorschrift af te
wijken, zodat ruimte ontstaat voor het opzetten van een pilot. Pilots met hogere infiltratie2
temperaturen zijn in en onder de formatie van Breda toegestaan . In Drenthe zijn op dit
moment nog geen pilot projecten vormgegeven. Wat de exacte voorwaarden zijn voor een
pilot project dient nog nader ingevuld te worden
In de bodemlagen tot 100 m-mv is afwijking tot 30 ˚C onder voorwaarden toegestaan. Hier
zou een LTO dus toegepast kunnen worden.

2

Provinciale Structuurvisie Ondergrond 2.0, paragraaf 6.1.2.
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Diepere bodemenergiesystemen mogen niet worden toegepast in de waterwingebieden
(grondwater-beschermingsgebieden en boringsvrije zones). Deze gebieden zijn in de
provinciale omgevingsvergunning (POV) aangewezen als gebieden waar geen
bodemenergiesystemen aangelegd mogen worden of boringen geplaatst mogen worden.
Voor de ligging van de waterwingebieden wordt verwezen naar kaart 2A – Belangen tot 500
m-mv in bijlage 1. Het merendeel van de grondwaterbeschermingszones bevindt zich aan
de rand van het stedelijke gebied. In de praktijk zal dit dan ook geen generiek knelpunt
vormen, omdat de warmtevraag in de stedelijke kernen groter is dan aan de randen.
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3
Warmtevraag
3.1

Energieverbruik

De duurzame technieken uit dit oriëntatiedocument richten zich allemaal op het leveren van
warmte. De meeste technieken zijn al in de praktijk gerealiseerd maar ze hebben nog geen
grote groei kunnen laten zien. Deels doordat de technologieën nog niet uitontwikkeld zijn en
deels doordat het fossiele alternatief (gas) op dit moment te goedkoop is, waardoor het
duurzame alternatief financieel (nog) niet interessant is. In potentie is echter een grote
markt aanwezig voor het leveren van laagwaardig warmte (tot 100 °C) door bodemenergie.
Bijna 40 % van het primaire energieverbruik in Nederland in 2010 werd ingezet voor warmte
(zie Figuur 3). Deze warmte zou gedeeltelijk duurzaam opgewekt kunnen worden door de
inzet van bodemenergietechnieken.
Figuur 3
primair energieverbruik in Nederland
2010 (Bron: Bosatlas
2012)

Uit Figuur 3 blijkt dat van de totale warmtelevering circa de helft van alle warmtelevering
gebruikt wordt voor verwarming van (bestaande) huishoudens, tuinbouw en utiliteit.
Bodemenergie zal zich met name richten op deze doelgroepen, omdat deze verwarmd
worden met temperaturen onder de 100 °C. Naast bodemenergie kan ook restwarmte van
de industrie gebruikt worden, eventueel in combinatie met ondergrondse opslag, om
huishoudens, utiliteit/kantoren en tuinbouw te verwarmen.
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3.2

Warmtevraag

Met behulp van de warmteatlas (www.warmteatlas.nl) is voor de provincie Drenthe een
inventarisatie gemaakt van warmtevraag van de doelgroepen, namelijk de huishoudens
(woningen) en glastuinbouw. Bijlage 1 - kaart B1.1 Warmtevraag - geeft de verdeling van
de warmtevraag in Drenthe weer, gebaseerd op warmtevraag per wijk. De totale warmtevraag voor deze groepen bedraagt circa 10,4 PJ/jaar voor woningen en 2,1 PJ/jaar voor de
glastuinbouw.
3

Overigens verwacht ECN in haar rapportage dat aardwarmte zorg voor een aanzienlijke
bijdrage in de warmtelevering in 2020. In het ECN rapport is aangegeven dat het Drentse
energieverbruik voor o.a. utiliteit (categorie Handel, Diensten, Overheid in het rapport) correspondeert met de Nederlandse cijfers voor gasverbruik en elektriciteit. Circa 2,5 % van
het totale energieverbruik. Wordt gebruikt voor verwarming. Dit komt overeen met ruim
5.200 TJ gas en 2.500 TJ aan elektriciteitsverbruik (zie tabel 4 in het betreffende rapport).

3.3

Voorwaarden warmtelevering bodemenergie

Rond de verduurzaming van de warmtevraag met behulp van bodemenergie spelen een
aantal overkoepelende randvoorwaarden die van invloed kunnen zijn op de inzetbaarheid
van de verschillende bodemenergietechnieken:
Temperatuurniveaus. De in dit document beschreven bodemenergietechnieken
leveren warmte met een temperatuur tussen de 30 en 70°C. Bestaande bouw
wordt op dit moment in veel gevallen verwarmd met temperaturen boven de 90 °C.
Voor de toepassing van bodemenergie moet bijvoorbeeld het nu gebruikelijke afgiftesysteem veranderen (bv vloerverwarming in plaats van centrale verwarming)
of moeten bouwfysische maatregelen genomen worden (bv isolatie) om de vraag
van (hoge temperatuur) warmte te verlagen. Verder is op dit moment een wettelijk
vereiste vanuit de Drinkwaterwet dat tapwater minimaal een aanvoertemperatuur
van 60°C moet hebben. Dit betekent dat voor systemen waarbij verwarmd wordt
met temperaturen tussen de 35 en 50°C, het tapwater (veelal elektrisch) moet
worden naverwarmd.
Stadswarmtenet. In de bestaande bouw zijn gebouwen meestal individueel verwarmd (veelal met een CV-ketel). Veel bodemenergiesystemen zijn dusdanig van
omvang dat met één bodemenergiesysteem meerdere gebruikers worden voorzien
3

Energiebalansen 2010 en 2020 Van het energiegebruik in de provincie Drenthe, ECN, Juli 2012, ECN‐E‐‐12‐016
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van warmte (een geothermieproject kan bv 2.000 - 4.000 woningen van warmte
voorzien). Aanleg of uitbreiding van warmtenetten voor de distributie van warmte
zijn hierbij een vereiste.. Een warmtenet vraagt echter een hoge investering die
vaak over een zeer lange tijd (> 50 jaar) wordt afgeschreven. Financiering van dit
warmtenetwerk kan niet alleen worden opgebracht door de eindgebruikers (van
warmte) en vraagt veelal andere investeerders, zoals netbeheerders of gemeenten. Hierdoor moeten ook andere eigendomsstructuren rondom een warmtenet
gevormd worden. De praktijk leert dat grootschalige bodemenergieprojecten hierdoor moeizaam van de grond komen.
Trias energetica. Volgens het principe van trias energetica ga je eerst besparen,
dan verduurzamen en vervolgens de rest van de benodigde energie efficiënt opwekken met fossiele bronnen. Dit zou betekenen dat je eerst de warmtevraag van
bv huizen sterk gaat verminderen en dan pas aan de slag gaat met duurzame
energie. Het dilemma dat dan boven komt drijven, is dat huizen dan een zeer beperkte warmtevraag hebben waardoor er geen goede businesscase voor duurzame verwarming meer is. In de praktijk zal gekeken moeten worden naar de totale
business case van het besparen en verduurzamen van bouwontwikkelingen. Dit
kan ertoe leiden dat minder kostenefficiënte besparingsmogelijkheden niet worden
uitgevoerd en dat meteen wordt geïnvesteerd in duurzame energie (bv bodemenergie). De eerste trede van de trias energetica wordt als het ware overgeslagen.
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4
Middelhogetemperatuuropslag (MTO)
4.1
Kenmerken
volledige naam

MTO
middelhogetemperatuuropslag
techniek
opslag
temperatuur [°C] 30-60
Diepte
100 – 300
Formatie
Oosterhout
toepassing
verwarming
opwekking
direct en
warmte
warmtepomp
gebruik
woningen, utiliteit
schaal
0,3-1 MW
[vermogen]
>100 woningen,
1-2 ha glastuinb.
distributie
individueel of
collectief net
investeringen [€] < 500.000
energiebesp [GJ] 3.000 (direct) [% besparing/jr] 4.500 (WP)
85% - 50%
CO2-reductie
150 (direct) [ton CO2]
175 (WP)
[% besparing/jr] 80%-35%
ervaring in NL
> 15 jaar
projecten (NL)
<5
projecten (Dr)
juridisch kader

Tabel 1
kenmerken MTO

studie
Waterwet

Wat is het en waar kan je het toepassen?

MTO is op een opslagtechniek. Overtollige laagwaardige warmte, bijvoorbeeld afkomstig
van een kas (Warmte Kracht Koppeling (WKK)), koelmachine of zonnepanelen, met een
middelhoge temperatuur (circa 30 tot 60 °C) wordt tijdelijk opgeslagen in een fijnzandige
laag in de bodem. De opgeslagen warmte kan in een latere periode worden onttrokken en
worden gebruikt voor verwarming van bijvoorbeeld gebouwen of kassen. Hierbij wordt een
warmtepomp ingezet om de temperatuur te verhogen naar het gewenste warmteniveau.
MTO is bij uitstek een techniek die lokaal toegepast wordt en waarbij de restwarmte van de
gebruiker zelf wordt ingezet. Denk bijvoorbeeld aan de overtollige warmte van een kas die
opgeslagen en gebruikt wordt.
Een voordeel ten opzichte van een traditioneel WKO systeem is dat middels MTO warmte
met een hogere temperatuur wordt opgeslagen, waardoor de warmtepomp de temperatuur
minder hoeft te verhogen om het gewenste warmteniveau te bereiken. Dit heeft een positief
effect op het rendement van de warmtepomp; met minder energie kan meer warmte worden
geproduceerd.
Een voordeel ten opzichte van hogetemperatuuropslag (HTO) is dat er, door de lagere
opslagtemperaturen, veel minder thermische verliezen in de bodem zijn. Doordat bij MTO
de opslagtemperatuur beperkt is tot 45 °C hoeft er, in tegenstelling tot HTO, geen behandeling van het water plaats te vinden om neerslag van mineralen (in de bodem) tegen te gaan.
MTO is geen nieuwe techniek. Begin jaren negentig van de vorige eeuw is het eerste project ontwikkeld bij het Winkelcentrum Heuvelgalerie in Eindhoven. Verder zijn projecten
gerealiseerd bij bijvoorbeeld het Dolfinarium in Harderwijk (1998), 2MW in Haarlem (in
combinatie met zonnecollectoren (2002)) en het NIOO in Wageningen (2012). In Drenthe
zijn op dit moment nog geen MTO projecten gerealiseerd.
De keuze voor MTO wordt veelal gemaakt voor projecten die alleen laagwaardige warmte
nodig hebben en die zelf laagwaardige warmte (tot 45 °C) kunnen produceren. Het betreft
dus veelal relatief kleine projecten (300 - 1.000 KW) bestaande uit 50 - 200 woningen of 1
ha kas.
De groei van MTO is de afgelopen jaren zeer beperkt geweest. Dit is voor een belangrijk
deel bepaald door het feit dat een hogere infiltratietemperatuur dan 25 ˚C vanuit juridisch
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oogpunt in principe niet is toegestaan. Deze maximale infiltratietemperatuur is opgenomen
4
in het Waterbesluit . De provincie heeft deze maximale infiltratietemperatuur overgenomen
5
in haar grondwaterbeleid .
Figuur 4
booropstelling aanleg
(traditionele) WKO
en MTO

De installatie van een MTO systeem is qua bovengronds ruimtebeslag vergelijkbaar met
een traditioneel WKO systeem (zie Figuur 4). Wanneer een systeem gerealiseerd is, kan
het systeem boven- of ondergronds worden afgewerkt. Aan maaiveld is alleen een
putdeksel zichtbaar (zie Figuur 5). De beperkte bovengrondse ruimtelijke inpassing en de

4

Waterbesluit - Artikel 6.11b:
1. De temperatuur van het grondwater dat door een open bodemenergiesysteem in de bodem wordt teruggebracht,
bedraagt niet meer dan 25°C;
2. In afwijking van het eerste lid kan in het belang van een doelmatig gebruik van bodemenergie een hogere temperatuur worden toegestaan, indien het belang van de bescherming van de bodem zich daartegen niet verzet.
5
Provinciale Omgevingsverordening (POV), voorschrift O1 (bijlage IIA): De retourtemperatuur van het geïnjecteerde
grondwater mag niet hoger zijn dan 25°C.
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relatief lage temperaturen waarmee het water wordt opgeslagen maakt dat de acceptatie
door het publiek an andere stakeholders hoog is.
Figuur 5
putbehuizingen voor
bronnen, links: ondergrond, rechts:
halfbovengronds

4.2

Potentie in Drenthe

Of MTO kan worden toegepast, hangt af van de aanwezigheid van geschikte bodemlagen.
De lagen die geschikt zijn voor WKO zijn ook geschikt voor de toepassing van MTO.
Op basis van het huidige beleid kan de Formatie van Oosterhout niet worden gebruikt in
Drenthe. Dit betekent voor MTO een enorm potentieelverlies voor MTO. De formatie van
Oosterhout is namelijk in Drenthehet meest geschikt. Andere formaties zijn vanuit financiele
haalbaarheid minder interessant.
Bijlage 1 – kaart B1.3 Potentiekaart MTO - geeft het potentieel voor MTO in Drenthe weer
inclusief de formatie van Oosterhout. In bijlage 2 – kaart B2.1 is de potentie gecombineerd
met de warmtevraag en de belangen weergegeven. Op basis van deze kaart kunnen de
kansrijke locaties worden bepaald.
Stel dat de Formatie van Oosterhout wel gebruikt zou mogen worden, dan bieden het
noorden en westen van de provincie de beste mogelijkheden voor de toepassing van MTO.
Circa 30% van de Drentse ondergrond is geschikt tot zeer geschikt.
In het oosten van de provincie zijn beperkte tot geen mogelijkheden voor de toepassing van
deze techniek. Dit komt doordat de dikte van het pakket waarin de warmte kan worden
opgeslagen naar het oosten toe sterk afneemt (dikte is een criterium voor de geschiktheid
van de bodem voor MTO). Hierdoor is in het uiterste oosten onvoldoende ruimte
beschikbaar om een filter te plaatsen in dit pakket.
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4.3

Aandachtspunten en risico’s

4.3.1 Technisch
Om voldoende thermische rendement te halen met een MTO zal in het algemeen gezocht
worden naar de meer fijnzandige (veelal dieper gelegen) lagen. Bronverstopping is in die
fijnzandige lagen een belangrijk technisch aandachtspunt.

4.3.2 RO ondergronds
Interferentie met andere ondergrondse gebruikers zoals industriele onttrekkingen,
verontreinigingen of drinkwatergebieden wordt niet verwacht , zolang MTO niet mag worden
toegepast in de Formatie van Oosterhout. Mocht hier in de toekomst verandering in komen,
dant is interferentie met andere gebruikers in de waterlaag zeker een aandachtspunt. vanuit
de structuurvisie niet mag worden toegepast in de zogenoemde waterlaag.
Inpassing van een MTO systeem (bronnen en leidingwerk) in de netwerklaag (inpassing
kabels & leidingen en andere ondergrondse bouwwerken) vormt het belangrijkste
aandachtspunt.

4.3.3 Juridisch
De beperking voor het gebruik van de Formatie van Oosterhout is voor MTO de grootste
beperking. Daarnaast is vanuit juridisch oogpunt de infiltratietemperatuur en de ligging van
de grondwaterbeschermingsgebieden het meest relevant. Beide zijn uitgebreid beschreven
in paragraaf 2.2.2.
In de Provinciale Structuurvisie Ondergrond 2.0 geeft de provincie aan ruimte te willen
bieden aan pilots voor hogetemperatuuropslag. Pilots met hogere infiltratietemperaturen
6
zijn in en onder de formatie van Breda toegestaan . Dit zou een eventuele mogelijkheid zijn
aan de oostzijde van de provincie, indien daar ondiep in de formatie van Breda geschikte
zandlagen aanwezig zijn.
Tabel 2 geeft een samenvatting van de belangrijkste knelpunten voor MTO. Per knelpunt is
aangegeven wat de relevantie is voor de ontwikkeling van de technologie. Bij MTO ligt het
belangrijkste knelpunt op het juridische vlak.

6

Provinciale Structuurvisie Ondergrond 2.0, paragraaf 6.1.2.
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De relevantie is opgedeeld in vier categorieën:
1. Dit knelpunt levert op dit moment een blokkade op voor de techniek
2. Dit knelpunt werkt sterk belemmerend op de ontwikkeling van de techniek
3. Dit knelpunt werkt belemmerend op de ontwikkeling van de techniek
4. Dit knelpunt vormt geen grote belemmering, maar vraagt wel meer dan gemiddeld aandacht.

Tabel 2
overzicht knelpunten
MTO

Categorie

Knelpunt

Technisch

- Systemen hebben te hoge thermische verliezen
- Bronnen in diepere watervoerende pakket hebben beperkte
onttrekkingsrendementen en zijn gevoelig voor verstoppingen.

3
3

RO ondergronds

Geen MTO in drinkwatergebieden of reserveringsgebieden voor
drinkwater, of het doorkruisen van een grondwaterbeschermingsgebied.

3

Juridisch

- Geen MTO in de formatie van Oosterhout, hierdoor vermindert
potentieel.
- Status van ‘Pilot’ project, onzekerheid voor de initiatiefnemer.

1
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5
Hogetemperatuuropslag (HTO)
5.1

Wat is het en waar kan je het toepassen?

HTO is te vergelijken met MTO. Het is een opslagtechniek, waarbij overtollige warmte met
een hoge temperatuur (circa 60 tot 90 °C) tijdelijk wordt opgeslagen in een fijnzandige laag
in de bodem (zie Figuur 6). Bij voorkeur in een pakket met een scheidende laag erboven
om warmteverliezen te beperken. De opgeslagen warmte wordt in een latere periode onttrokken en gebruikt voor lage temperatuur verwarming (50 °C) van bijvoorbeeld gebouwen
en kassen. De temperatuur is zodanig hoog dat geen gebruik gemaakt hoeft te worden van
een warmtepomp. De hoge opslagtemperaturen maken een chemische behandeling van
het grondwater nodig om de neerslag van mineralen in het systeem (bronnen, warmtewisselaar en leidingen) te voorkomen.
Figuur 6
schematische weergave opslag en inzet
HTO bij Uithof
Utrecht
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Een voordeel ten opzichte van MTO is dat er geen gebruik hoeft te worden gemaakt van
een warmtepomp. Hierdoor is de besparingspotentie veel hoger. Het nadeel ten opzichte
van MTO is het gebruik van een waterbehandeling en een warmteoverschot in de bodem.
Kenmerken
volledige naam
techniek
temperatuur [°C]
diepte [m-mv]
Formatie
toepassing
opwekking
warmte
gebruik

HTO
hogetemperatuuropslag
opslag
60-90
150-750
Breda
Brussel
verwarming
direct

utiliteit, tuinbouw,
industrie
schaal
> 5 MW
[vermogen]
>100 woningen,
1-5 ha
glastuinbouw
distributie
warmtenet
investeringen [€] < 1.000.000
energiebesp [GJ] 38.900 (WKK)
[% besparing/jr] 95%
CO2-reductie
2.000 (WKK)
[ton CO2]
95%
[% besparing/jr]
ervaring in NL
> 15 jaar
projecten (NL)
<5
projecten (Dr)
studie
juridisch kader
Waterwet of
Mijnbouwwet

Tabel 3
overzicht kenmerken
HTO

De belangrijkste markt voor HTO ligt bij het grootschalig opslaan van restwarmte van de
industrie, afvalverbranding, energiecentrale of WKK's. Verder kan HTO toegepast worden
in combinatie met stadswarmtenetten. Belangrijke randvoorwaarden bij HTO zijn dat de
restwarmte vrijwel gratis ter beschikking wordt gesteld, anders wordt het lastig om de business case rond te krijgen. Verder moet de schaalomvang voldoende groot zijn. Een vuistregel voor de vraagkant is een thermisch vermogen van minimaal 5 MW (5 ha Kassen).
HTO is een techniek die al in de jaren tachtig van de vorige eeuw uitgebreid is onderzocht
en waarvan enkele pilots zijn gerealiseerd. De aandacht ging in die jaren uit naar technieken om op grote schaal zonnewarmte op te slaan. De eerste projecten zijn gerealiseerd
in de wijk Beijum in Groningen (1985) en Universiteit Utrecht (1991). Daarnaast is eind
jaren negentig nog een project gerealiseerd bij een zorginstelling in Zwammerdam. Het
project in Beijum draait nog; het project in Zwammerdam is stopgezet in verband met het
feit dat het economisch niet rendabel was om te laten draaien. Dit omdat de warmtevraag
lager was dan oorspronkelijk begroot. Het project in Utrecht is gestopt vanwege het feit dat
er een mismatch was tussen het temperatuurniveau dat het gebouw nodig had, en het
temperatuurniveau dat de opslag kon leveren. In Drenthe zijn nog geen HTO projecten
gerealiseerd.
De installatie van een HTO systeem is qua bovengronds ruimtebeslag vergelijkbaar met
een traditioneel WKO systeem (zie Figuur 4). De zeer hoge opslagtemperaturen en het feit
dat het grondwater behandeld moet worden, maakt dat de andere stakeholders in de
ondergrond kritisch zijn naar deze toepassing. Tabel 3 geeft een samenvatting van de
belangrijkste kenmerken van HTO.

5.2

Potentie in Drenthe

Of HTO kan worden toegepast hangt af van de beschikbaarheid van restwarmte en van de
aanwezigheid van geschikte bodemlagen. HTO wordt vaak toegepast in fijnzandige lagen.
Recent onderzoek naar de toepassing van HTO uitgevoerd in opdracht van SKB en de
provincie Drenthe laat zien dat er bodemtechnisch gezien mogelijkheden zijn voor
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7

toepassing van HTO in Drenthe . Naast deze studie is ook door de provincie Drenthe nog
aanvullende onderzoek gedaan naar de toepassingsmogelijkheid van de zogenoemde
‘Brusselse Zanden’. Vanuit juridisch oogpunt is het niet toegestaan om de formatie van
Oosterhout te gebruiken.
Bijlage 1 – kaart B1.4a Potentiekaart HTO – geeft het potentieel voor HTO in Drenthe weer
inclusief de formatie van Oosterhout. Kaart 1.4b geeft het potentieel weer exclusie fde
fomartie van oosterhout. Naast de formaties is ook rekening gehouden met een minimale
dikte van het watervoerend pakket en de aanwezigheid van voldoende weerstand zoals
geeist in de structuurvisie. De 50 m klei is vervangen door minimale diepte van 150 m - mv.
Meer uitleg hierover is te vinden in bijlage 3. In bijlage 2 – kaart B2.2 is de potentie (op
basis van Breda en Brussel) gecombineerd met de warmtevraag en de belangen
weergegeven. Op basis van deze kaart kunnen de kansrijke locaties worden bepaald.
De Drentse ondergrond is biedt redelijke tot goede mogelijkheden voor de toepassing van
HTO (kaart B1.4b). De Formatie van Breda (varierend tussen de 300 - 500 m-mv) en de
Brusselse Zanden (max. 750 m - mv) bieden de beste potentie voor HTO in Drenthe. In de
noordelijke en westelijke gebieden is de potentie voor het toepassen van HTO geschikt of
zeer geschikt. Dit is samen circa 40% van de Drentse ondergrond.
Wanneer de potentiekaart wordt samengevoegd met de warmtevraag en beperkingen
(kaart B2.2), blijkt dat de beste kansen voor HTO in de noordelijke en westelijke kernen
liggen. Dit zijn de kernen in de gemeente Noordenveld, Tynaarlo (inclusief
glastuinbouwgebied), Assen, Aa en Hunze en het grootste deel van Westerveld en Meppel.
Voor delen van de gemeente Coevorden, Hoogeveen en Emmen biedt de bodem beperkte
kansen voor HTO.

5.3

Aandachtspunten en risico’s

5.3.1 Technisch
De technische aandachtspunten van HTO zijn vergelijkbaar met MTO. Echter, doordat de
tempraturen veel hoger zijn dan HTO zal bij de selectie van de watervoerende lagen veel
aandacht moeten worden besteed aan het verkrijgen van voldoende thermisch rendement.
Toepassing van HTO vindt bij voorkeur plaats in zeer fijnzandige bodemlagen om het ver-

7

IF Technology et. al., Hogetemperatuuropslag in de bodem (2012) in opdracht van SKB, ref 26.743/61335/RW.
TNO, Brussels zand in Drenthe (2012), in opdracht van provincie Drenthe, ref. TNO 2012 R10622
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lies van warmte door afstroming zoveel mogelijk te beperken.
De voor HTO geschikte lagen in Drenthe bevinden zich op circa 150 tot 750 meter beneden
maaiveld. De informatiedichtheid over deze lagen is een stuk beperkter dan van de ondieper gelegen lagen. Op basis van het huidige kaartmateriaal kunnen de potentieel kansrijke
locaties benoemd worden. Maar voor locatie specifieke afweging is nader onderzoek noodzakelijk om te bepalen welke lagen gebruikt kunnen worden voor een specifiek project en
welke warmtecapaciteit hiervoor gegenereerd kan worden.
In het eerder genoemde HTO onderzoek is ook het ontwerp en de realisatie van bronnen in
fijnzandige aquifers bestudeerd. Hieruit blijkt dat er nog een aantal specifieke aandachtspunten is met het oog op bronverstopping die nader onderzoek vragen. Het belangrijkste
aandachtspunt is of de bronnen voldoende debiet (voor een economische rendabel project)
kunnen leveren, zonder dat ze zand gaan produceren.
Een ander aandachtspunt is dat bij hoge temperaturen de oplosbaarheid van kalk afneemt
en kalk neerslaat als geen tegenmaatregelen worden genomen. Om verstopping van de
bronnen te voorkomen is daarom waterbehandeling nodig. Bij de praktijkprojecten in
Utrecht (ionenwisseling) en Zwammerdam (zoutzuurdosering) is waterbehandeling toegepast. De ervaring met ionenwisseling in Utrecht leert dat deze vorm van waterbehandeling
8
zeer intensief en tijdrovend is omdat veel handwerk verricht moest worden . Waterbehandeling met zoutzuur lijkt een geschiktere oplossing. Uit onderzoek is gebleken dat als gevolg van de zoutzuurdosering een beperkte PH-daling optreedt waardoor sporenelementen
in de aanwezige mineralen gemobiliseerd kunnen worden. Extra toename van sporenelementen kan bijvoorbeeld de geschiktheid van grondwater voor drinkwaterconsumptie verminderen. De veroorzaakte stijging van het zoutgehalte door toevoeging van zoutzuur is bij
toepassing van het zout grondwater te verwaarlozen, maar bij toepassing in zoet grondwa9
ter een aandachtspunt . Met name omdat het zoutgehalte van het zoete grondwater (lokaal)
beïnvloed wordt. Beide waterbehandelingstechnieken (inonenwisselaar en zoutzuurdosering) kunnen technisch en milieutechnisch nog verbeterd worden.

5.3.2 RO ondergronds
Interferentie met andere ondergrondse gebruikers zoals industriele onttrekkingen,
verontreinigingen of drinkwatergebieden wordt niet verwacht omdat HTO vanuit de
8

IF Technology et.al., Meer Met Bodemenergie – Rapport 6 Hogetemperatuuropslag (2012), in opdracht van consortium MMB.
9
idem
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structuurvisie niet mag worden toegepast in de zogenoemde waterlaag. Vanuit de POV
wordt ook het doorboren van een grondwaterbeschermingsgebied, om een watervoerende
laag onder de waterlaag te bereiken, niet toegestaan.
De enige andere gebruikers op de diepte van HTO zijn opslag van gas in zoutkavernes.
Inpassing van een HTO systeem (bronnen en leidingwerk) in de netwerklaag (inpassing
kabel& leidingen en andere ondergrondse bouwwerken) vormt het belanrgijkste
aandachtspunt.

5.3.3 Juridisch
Vanuit juridisch oogpunt is de infiltratietemperatuur en de ligging van de
grondwaterbeschermingsgebieden het meest relevant. Beide zijn uitgebreidt beschreven in
paragraaf 2.2.2. In de Provinciale Structuurvisie Ondergrond 2.0 geeft de provincie aan
ruimte te willen bieden aan pilots voor hogetemperatuuropslag. Pilots met hogere infiltratie10
temperaturen zijn in en onder de formatie van Breda toegestaan . In Drenthe zijn op dit
moment nog geen pilot projecten vormgegeven.
Dieper dan 500 meter onder maaiveld is de Mijnbouwwet van toepassing. Het Ministerie
van Economische Zaken (EZ) is bevoegd gezag. Voor een opsporingsvergunning dient te
worden voldaan aan strenge (veiligheids)regels conform de Mijnbouwwet. De strenge regels bij diepe boringen worden gesteld, omdat de mogelijke risico’s toenemen met de boordiepte. Deze risico’s hebben hoofdzakelijk te maken met de aanwezigheid van olie en gas
in de bodem, in combinatie met hoge druk. Om diepe boringen te mogen uitvoeren zijn
diverse veiligheidsvoorschriften vereist. Het is kostbaar om te voldoen aan deze veiligheidsvoorschriften.
Echter, in 2012 heeft overleg met het Ministerie van EZ plaatsgevonden om te kijken of de
11
regels voor HTO projecten vereenvoudigd konden worden . Uit het interview met
voormalig Ministerie EL&I (nu het Ministerie van Economische Zaken (EZ)) blijkt dat het
Ministerie er de voorkeur aan geeft dat voor een nieuw HTO project alleen een
opslagvergunning aangevraagd moet worden. Bij deze aanvraag voor de HTO zal wel extra
aandacht moeten worden besteed aan de realisatie van een systeem (hoe, welke
materialen etc.). En daarnaast moet ook beschreven worden wat de mogelijke effecten van
de eerste onttrekking zijn. Dit zijn zaken die normaalgesproken niet aan de orde komen in
10

Provinciale Structuurvisie Ondergrond 2.0, paragraaf 6.1.2.
IF Technology (2012) Juridisch kader Hogetemperatuuropslag. Deelrapport Werkpakket II - SKB onderzoek Hogetemperatuuropslag in de bodem.
11
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een opslagvergunning. Deze werkwijze is overigens nog niet aangepast en/of veranderd in
de Mijnbouwwet.
Tabel 4 geeft een samenvatting van de belangrijkste knelpunten voor HTO. Een toelichting
op de knelpunten is te vinden in paragraaf 4.3. Per knelpunt is aangegeven wat de relevantie is voor de ontwikkeling van de technologie. Bij HTO ligt het belangrijkste knelpunt op het
juridische vlak (1 = blokkade). Daarnaast is het vinden van formaties waarin een hoog
thermisch rendement kan worden gerealiseerd een zeer belangrijk aandachtspunt.

Tabel 4
overzicht knelpunten
HTO

Categorie

Knelpunt

Relevantie

Technisch

- Systemen hebben te hoge thermische
verliezen
- Bronnen in diepere watervoerende
lagen hebben beperkte ontrekkingsrendementen zijn gevoelig voor verstoppingen.
- Waterbehandelingtechnieken zijn complex en hebben ongewenste milieueffecten.

2

Geen HTO in drinkwatergebieden of
reserveringsgebieden voor drinkwater
- Verminderde capaciteit voor HTO
doordat niet mag worden toegepast in de
formatie van Oosterhout,
- Status van ‘Pilot’ project, vormt een
onzekere factor voor een initiatiefnemer.
- Uitgebreide vergunningaanvraag en
veiligheidvoorschriften in het kader van
de Mijnbouwwet.

3

RO ondergronds
Juridisch
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6
Ondiepe geothermie (OGT)
6.1

Wat is het en waar kan je het toepassen?

Als vuistregel kan aangehouden worden dat de bodemtemperatuur iedere 100 m circa 3°C
toeneemt. Bij OGT wordt gebruik gemaakt van deze natuurlijke opwarming. Bij OGT onttrek
je direct warmte (20 tot 40 ºC) aan de bodem. De formaties waaraan in Drenthe kan worden
onttrokken zijn de formaties van Breda en Brussel. Een warmtepomp wordt ingezet om de
temperatuur te verhogen tot 35 tot 50 °C, afhankelijk van de warmtevraag. Het is dus geen
opslagtechniek, er wordt netto warmte aan de bodem onttrokken. OGT behoeft geen externe bron van warmte zoals bij MTO en HTO.
Figuur 7
thermisch bad Arcen
(bron:
www.thermaalbad.nl)

OGT is in Nederland alleen toepast bij het verwarmen van thermische baden (bv Arcen (l)
35 °C op 900 m-mv, zie Figuur 7). In de gebouwde omgeving zijn nog geen toepassingen
gerealiseerd. Dit komt enerzijds omdat weinig bekend is over dat deel van de ondergrond
waaraan warmte wordt onttrokken. Anderzijds waren de rendementen van warmtepompen
op deze temperatuurniveaus nog onvoldoende ontwikkeld om tot een goed verdienmodel te
leiden. Tenslotte speelt mee dat onder de 500 m-mv de Mijnbouwwet strenge eisen stelt
ten aanzien van boorveiligheid (zie paragraaf 6.3.1). Dit werkt sterk kostenverhogend en
blijkt een belemmering voor realisatie.
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Uit onderzoek uitgevoerd naar de toepassing van Ondiepe Geothermie voor de glastuin12
bouw is gebleken dat de techniek wel degelijk kansen biedt. Dit wordt ook onderbouwd
door een studie die de provincie heeft laten uitvoeren door TNO naar het gebruik van de
13
zogenoemde Brusselse Zanden (bevinden zich tussen 50 en 700 m-mv) . De belangrijkste markt voor OGT ligt bij gebruikers die vooral lagetemperatuurwarmte nodig hebben,
zoals woningen, bedrijfshallen of kassen.
Kenmerken
volledige naam
techniek
temperatuur [°C]
diepte [m-mv]
Formatie
toepassing
opwekking
warmte
gebruik

OGT
ondiepe
geothermie
warmtebron
20-40
150-750
Breda, Brussel
verwarming
warmtepomp

woningen,
kleinschalige
glastuinbouw
schaal
1-2 MW;
[vermogen]
>200 woningen,
2-5 ha
glastuinbouw
distributie
individueel of
collectief net
investeringen [€] < 2.000.000
energiebesp [GJ] 26.200
[% besparing/jr] 45%
CO2-reductie
980
[ton CO2]
35%
[% besparing/jr]
ervaring in NL
beperkt
projecten (NL)
geen
projecten (Dr)
studie
juridisch kader
Waterwet of
Mijnbouwwet

Tabel 5
overzicht kenmerken
OGT

De orde grootte van een OGT projecten ligt minimaal een factor twee boven die van MTO
(minimaal 200 woningen en 2 ha kas). OGT wordt veelal overwogen voor projecten waar
MTO/HTO vanwege bescherming van drinkwatervoorraden niet wordt toegestaan of projecten waar geen externe warmtebron (zoals bv restwarmte of zonnecollectoren) aanwezig
is of ingepast kan worden.
De realisatie van een OGT systeem tot een diepte van circa 750 m-mv is qua
bovengrondse ruimtebeslag vergelijkbaar met een traditioneel WKO systeem (zie Figuur 4).
Lokaal aanwezige kleilagen of hard gesteente die aanwezig is, kan ertoe leiden dat toch
een grotere boorinstallatie benodigd is. Indien je dieper gaat boren dan gaat de boring
meer lijken op die van geothermie (zie figuur 6).
Tabel 5 geeft een samenvatting van de belangrijkste kenmerken van OGT.

6.2

Potentie in Drenthe

Of OGT kan worden toegepast hangt af van de aanwezigheid van geschikte bodemlagen.
OGT kan worden toegepast in de fijnzandige lagen tussen 150 - 750 m-mv.
Bijlage 1 – kaart B1.5 Potentiekaart OGT – geeft het potentieel voor OGT in Drenthe weer
op basis van de formaties van Breda en Brussel. In bijlage 2 – kaart B2.3 is de potentie
gecombineerd met de warmtevraag en de belangen weergegeven. Op basis van deze kaart
kunnen de kansrijke locaties worden bepaald.
In sommige delen van Drenthe biedt de ondergrond goede mogelijkheden voor de
toepassing van OGT en in sommige delen kan OGT niet worden toegepast (kaart B1.5). De
formatie van Breda (varierend tussen de 300 - 500 m-mv) en Brussels zand bieden de
12

KEMA, IF Technology en DLV glas & energie (2012) Kansen voor Ondiepe Geothermie voor de glastuinbouw. SKB
onderzoek Ondiepe Geothermie
13
TNO, Rapportage Brussels Zand in Drenthe, TNO 2012 R10622
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beste potentie voor OGT in Drenthe. Het noorden en westen van de provincie bieden de
beste mogelijkheden voor de toepassing van OGT, dit is circa 30% van de ondergrond in
Drenthe. Aan de zuidkant van Drenthe is met name het Brussels zand goed geschikt
(TNO). In de formaties van Breda en Brussel kunnen temperaturen worden onttrokken
tussen de 15 en 35 °C, afhankelijk van de locatie en de diepte..
Wanneer de potentiekaart wordt samengevoegd met de warmtevraag en beperkingen
(kaart B2.2), blijkt dat de beste kansen voor HTO in de noordelijke en westelijke kernen
liggen. Dit zijn de kernen in de gemeente Noordenveld, Tynaarlo (inclusief
glastuinbouwgebied), Assen, Aa en Hunze en een deel van Westerveld, Meppel en De
Wolden. In het oosten van de provincie rondom Emmen zijn weinig tot geen mogelijkheden
voor de toepassing van OGT. De geschikte bodemlagen zijn hier niet aanwezig zijn en/of
het pakket is te dun.
Bij de toepassing van OGT dieper dan 500 m-mv moet rekening worden gehouden met de
aangevraagde opsporingsvergunningen. OGT is hier in principe niet toegestaan. Dit is
relevant voor delen van De Wolden. In de overige gebieden met een opsporingsvergunning
is de potentie laag tot niet aanwezig.

6.3

Aandachtspunten en risico’s

6.3.1 Technisch
De bodemlagen die voor OGT geschikt kunnen zijn, komen grotendeels overeen met de
lagen voor HTO. Uit het onderzoek ‘Ondiepe Geothermie voor de glastuinbouw’ is gebleken
14
dat er in Drenthe potentieel geschikte lagen aanwezig zijn . De informatiedichtheid over
deze lagen is echter beperkt. Op basis van het huidige kaartmateriaal kunnen de potentieel
kansrijke locaties benoemd worden. Maar voor locatie specifieke afweging is nader onderzoek noodzakelijk om te bepalen welke lagen gebruikt kunnen worden voor een specifiek
project en welke capaciteit hiervoor gegenereerd kan worden. Er is weinig informatie bekend over de bodemlagen van 300 tot 750 meter beneden maaiveld. Het is dus moeilijk in
te schatten of de diverse lagen voldoende geschikt zijn voor de toepassing van OGT. Een
proefboring kan hier meer uitsluitsel over; maar is voor dergelijke diepte kostbaar.

14

KEMA, IF Technology en DLV glas & energie (2012) Kansen voor Ondiepe Geothermie voor de glastuinbouw. SKB
onderzoek Ondiepe Geothermie.
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Ook de lagen tussen de 300 en 750 m-mv zullen zeer fijnzandig zijn. Ook hierbij geldt dat
de huidige brontechnologie moet worden verbeterd om voldoende debiet aan de ondergrond te kunnen onttrekken en infiltreren.

6.3.2 RO ondergronds
Voor zowel de Waterwet als de Mijnbouwwet geldt dat OGT niet toegepast mag worden in
de waterwingebieden (grondwaterbeschermingsgebieden en boringsvrije zones). Deze
gebieden zijn aangewezen in de POV als gebieden waar geen bodemenergiesystemen
aangelegd mogen worden of boringen geplaatst mogen worden. Voor de ligging van de
waterwingebieden wordt verwezen naar bijlage 1 – kaart 1.2A Belangen tot 500 m-mv
Verder heeft OGT een beperkte interferentie met andere ondergrondse functies; het is
veelal te diep om van invloed te zijn op de drinkwaterwining en te ondiep om van invloed te
zijn op eventuele olie of gaswinning (rond de 2.000 m-mv).
Vanaf 500 meter beneden maaiveld moet ook rekening worden gehouden met de verleende opsporingsvergunningen naar bijvoorbeeld olie of gas. Binnen de verleende concessies
dient overleg plaats te vinden tussen de olie en/of gasoperator(s) en de initiatiefnemers van
het OGT project over eventuele toepassing van OGT binnen het opsporingsgebied. Wellicht
dat OGT wel toegepast kan worden wanneer het zicht ondieper bevindt dan de voorgenomen activiteit waarvoor de concessie is afgegeven. Voor de ligging van de verleende
opsporingsvergunningen wordt verwezen naar bijlage 1 – kaart 1.2B belangen vanaf 500
m-mv

6.3.3 Juridisch
Tot en met 500 meter beneden maaiveld is de Waterwet van toepassing. De provincie is
hiervoor het bevoegd gezag. In de Structuurvisie is door de provincie aangegeven dat de
huidige regels met betrekking tot ‘gewone WKO’s’ van toepassing zijn. Dit betekent dat
een OGT systeem ook een energiebalans moet handhaven. Deze eis vormt een restrictie
voor de toepassing van deze techniek omdat aanvullende kostbare regeneratiemethoden
benodigd zijn. Er wordt bij OGT tenslotte alleen warmte onttrokken, waardoor een
koudeoverschot ontstaat. Een koudeoverschot isoveigens in de AMvB Bodemenergie wel
toegestaan.
Dieper dan 500 meter beneden maaiveld is de Mijnbouwwet van toepassing. Het Ministerie
van Economische Zaken (EZ) is bevoegd gezag. Voor een opsporingsvergunning dient te
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worden voldaan aan strenge (veiligheids) regels conform de Mijnbouwwet. De strenge
regels bij diepe boringen worden gesteld omdat de mogelijke risico’s toenemen met de
boordiepte. Deze risico’s hebben hoofdzakelijk te maken met de aanwezigheid van olie en
gas in de bodem, in combinatie met hoge druk. Om diepe boringen te mogen uitvoeren zijn
diverse veiligheidsvoorschriften vereist. Het is kostbaar om te voldoen aan deze veiligheidsvoorschriften.
In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat projecten dieper dan 500 m een beter
financieel rendement hebben (ook vanwege SDE-subsidiemogelijkheden zie hoofstuk 9 ).
Het juridsiche kader onder de 500 m maakt echter dat deze projecten economische weer
minder aantrekkelijk worden. In paragraaf 5.3.3 is aangegeven dat voor HTO projecten
overleg is geweest met het Ministerie van Economische Zaken (EZ) om de
regeldruk/organisatiedruk voor de vergunningaanvraag te verminderen. Wellicht dat
gesprekken in de toekomst voor OGT met het Ministerie hier ook duidelijkheid kunnen
geven voor de mogelijkheden voor OGT.
In Tabel 6 is een samenvatting te lezen van de belangrijkste knelpunten voor OGT. Per
knelpunt is aangegeven wat de relevantie is voor de ontwikkeling van de technologie. Bij
OGT ligt de belangrijkste uitdaging bij de technologie.
Tabel 6
overzicht knelpunten
OGT

Categorie

Knelpunt

relevantie

Technisch

Bronnen in diepere watervoerende pakket hebben een beperkt onttrekkingsrendement en zijn gevoelig voor verstoppingen.

2

RO ondergronds

Geen OGT in drinkwatergebieden of
reserveringsgebieden voor drinkwater
- Regeneratievoorziening t.b.v. handhaven energiebalans
- Uitgebreide vergunningaanvraag en
veiligheidvoorschriften in het kader van
de Mijnbouwwet.

4

Juridisch
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7
Geothermie (GT)
7.1

Wat is het en waar kan je het toepassen?

Bij geothermie of aardwarmte wordt de warmte (70 tot 100 °C) uit diepere aardlagen gebruikt om huizen of kassen te verwarmen. De warmte wordt direct gebruikt. Het afgekoelde
water wordt vervolgens weer terug de bodem in gebracht (zie principeschema bij ondiepe
geothermie Figuur 7).
Geothermie wordt wereldwijd veel toegepast. In Nederland is in de jaren tachtig van de
vorige eeuw onderzoek gedaan naar deze techniek; ook is toentertijd een pilot project gerealiseerd in Asten. In 2005 is opnieuw interesse ontstaan mede doordat de bodeminformatie (vanuit olie en gas) werd vrijgegeven. Het eerste project is gerealiseerd in 2009 bij een
tomatenkweker in Bleiswijk. Op dit moment zijn acht systemen gerealiseerd. Dit zijn vrijwel
allemaal tuinbouwprojecten. De enige uitzondering is een woningbouwproject in Den Haag
(zie Figuur 8). Dit project is echter gestopt vanwege financiële redenen: uiteindelijk te weinig woningen gebouwd om aan te kunnen sluiten op de geothermie bron. In Drenthe is een
tuinbouwproject in Erica in voorbereiding. Daarnaast wordt veel onderzoek gedaan naar de
mogelijkheid om bestaande stadswarmtenetten te verduurzamen met behulp van GT.
Figuur 8
Bovengrondse installatie systeem in
Aardwarmte Den
Haag (bron: wikipedia)
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Kenmerken
volledige naam
techniek
temperatuur [°C]
diepte [m-mv]
Formatie

toepassing
opwekking
warmte
gebruik

GT
geothermie
warmtebron
70-100
1.500-4.500
HoofdBontzandsteen,
Boven Rotliegend
verwarming
Direct

woningen,
grootschalige
glastuinbouw
schaal
5-12 MW;
[vermogen]
> 2.000
woningen, > 5 à 6
ha glastuinbouw
distributie
warmtenet
investeringen [€] > 10.000.000
energiebesp [GJ] 92.000
[% besparing/jr] 85%
CO2-reductie
4.500
[ton CO2]
85%
[% besparing/jr]
ervaring in NL
> 5 jaar
projecten (NL)
< 15
projecten (Dr)
voorbereiding
juridisch kader
Mijnbouwwet

De diepte waarop in Drenthe de warmte kan worden onttrokken, varieert tussen de
1.500 – 4.000 m - mv. De onttrekkingstemperatuur varieert met de diepte: hoe dieper de
bodemlaag, hoe hoger de temperatuur van het t onttrekken grondwater . Gezien de grotere
dieptes waarop geboord moet worden zijn de boorkosten en de financiële risico’s relatief
hoog. Met de huidige verdienmodellen is geothermie pas economisch rendabel vanaf een
afzetmarkt van 5 à 6 hectare glastuinbouw of 2.000 woningen. Hiermee is een gemiddeld
GT project minimaal vijf keer zo groot als een OGT project en kent daarmee ook een andere doelgroep. Doordat GT hoge temperaturen kan leveren, is deze zeer geschikt voor het
verduurzamen van de bestaande bouw; het bij elkaar organiseren van minimaal 2000 woningen (zowel in de koop als huursector) blijkt daarbij zeer complex te zijn.
In vergelijking met de ondiepere technieken (HTO, OGT) is de booropstelling voor de realisatie van een GT systeem een stuk complexer. Het ruimtebeslag is aanzienlijk groter en het
boren, en de daarmee veroorzaakte (geluids-) overlast, duurt langer. Dit vormt vooral in het
stedelijk gebied een aandachtspunt (zie Figuur 8 ). In Tabel 7 is een samenvatting van de
kenmerken van GT.

Tabel 7
kenmerken Geothermie

Figuur 9
booropstelling geothermieproject
Aardwarmte Den Haag

63301/GB/20140124

33

24 januari 2014

7.2

Potentie in Drenthe

Geothermie kan worden toegepast in de zandige lagen tussen 1.500 en 4.000 m-mv.
Bijlage 1 – kaart B1.6 Potentiekaart GT – geeft het potentieel voor GT in Drenthe weer. In
bijlage 2 – kaart B2.4 is de potentie gecombineerd met de warmtevraag en zijn ook de
belangen weergegeven. Op basis van deze kaart kunnen de kansrijke locaties in Drenthe
worden bepaald.
De Drentse ondergrond biedt redelijke tot goede mogelijkheden voor de toepassing van GT
(kaart B1.6).In de noordelijke gemeentes (Noordenveld, Tynaarlo) en in Emmen en delen
van Borger-Odoorn is het potentieel van de ondergrond het hoogst, dit is circa 50% van de
Drenthe ondergrond. In het zuidwesten van Drenthe, in Meppel en De Wolden, is het
potentieel het laagst.
Wanneer de potentiekaart wordt samengevoegd met de warmtevraag en beperkingen
(kaart B2.4), blijkt dat de beste kansen voor GT in de noordelijke kernen liggen. Dit zijn de
kernen in de gemeenten Noordenveld, Tynaarlo (inclusief glastuinbouwgebied) en Assen.
In Emmen biedt de bodem ook goede kansen, maar voor dit gebied is reeds een
opsporingsvergunning aangevraagd.

7.3

Aandachtspunten en risico’s

7.3.1 Technisch
De afgelopen jaren is in Nederland een aantal geothermie project gerealiseerd. Door deze
projecten is veel kennis opgedaan op het gebied van onzekerheidsanalyses, risico inschattingen en beheersmaatregelen die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van een
dergelijk project.
Daarnaast is gebleken dat de techniek nog niet uitontwikkeld is. Veel van de gerealiseerde
putten hebben te kampen met injectieproblemen en een enkele productie put heeft te maken met verstoppingverschijnselen. Deze verschijnselen beïnvloeden de exploitatie van een
dergelijk systeem negatief.
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1. Onbekendheid ondergrond
Hoewel er in Nederland veel bekend is over de diepe ondergrond door de beschikbare olieen gasdata kan het exacte productiedebiet van een put niet bepaald worden. Er kan alleen
aangegeven worden hoe groot de waarschijnlijkheid is dat een bepaald thermisch vermogen geproduceerd kan worden. Een dergelijke waarschijnlijkheid wordt weergegeven
door middel van een curve zoals Figuur 10.

Figuur 10
Voorbeeld waarschijnlijkheidscurve
geothermisch vermogen

De beslissing om al dan niet door te gaan met het geothermische systeem wordt vaak gebaseerd op de P90. Dit betekent dat het voor 90% zeker is dat minimaal dat vermogen
geproduceerd kan worden (in het voorbeeld minimaal 3,25 MW).
Het werkelijke vermogen wordt pas bekend door de boring te zetten.
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2. Olie en gas
De aanwezigheid van olie en gas in de ondergrond is voor geothermie een belangrijk aandachtspunt. Zodra op een bepaalde locatie olie of gas aanwezig is, kan op die locatie vanuit
hetzelfde pakket geen geothermie plaatsvinden (in de wet is vastgelegd dat olie- en gaswinning voorgaan op geothermie). Ook is een pakket dat dieper gelegen is dan de laag
waar olie en/of gas wordt gewonnen veelal uitgesloten, omdat dan door het olie- of gashoudende pakket geboord moet worden. Dit brengt allerlei onacceptabele risico’s met zich
mee. Een ondieper gelegen pakket (t.o.v. olie- en gashoudende laag) behoort vaak nog wel
tot de mogelijkheden.
Naast het vrije olie en gas, kan het ook nog zo zijn dat olie of gas in het geothermische
water opgelost is. Deze koolwaterstoffen moeten uit het geothermische water verwijderd
worden, omdat anders problemen kunnen optreden met het weer terug in de ondergrond
brengen van het geothermische water. Hiervoor moet een bovengrondse scheidingsinstallatie geplaatst worden. Dit brengt extra kosten met zich mee.

7.3.2 RO bovengronds
Voor het uitvoeren van de boringen wordt een boortoren geplaatst. Echter naast die boortoren zijn allerlei primaire voorzieningen (materieel) nodig, om die boortoren te kunnen laten
draaien. Bij primaire voorzieningen moet gedacht worden aan de boorbuizen, aggregaten,
pompen, schudzeven, brandstoftanks etc. Deze primaire voorzieningen worden door middel
van bekabeling of pijpen aan elkaar en aan de boortoren gekoppeld. De minimale ruimte
voor een boorinstallatie met primaire voorzieningen is (30 à 40) x (60 à 75) m, waarbij het
nog sterk afhankelijk is van de geselecteerde boorinstallatie (bij boorlengtes groter dan
circa 3 à 4 km zijn grotere boorinstallaties nodig).
Onder de boortoren en de primaire voorzieningen worden funderingsconstructies aangebracht die zorgen voor een goede stabiliteit. De gehele boorlocatie wordt geasfalteerd,
waarbij al het vrijkomende water wordt opgevangen. Een boorinstallatie en zijn primaire
voorzieningen worden meestal conform een standaard opstelling, ofwel conform een speciaal ontworpen footprint, geplaatst. Kleine afwijkingen aan de rand van dergelijke standaard
opstellingen zijn mogelijk, maar blijven beperkt. Naast de omvang van een installatie speelt
ook de tijdsduur van de overlast een rol: de aanleg van een GT systeem duurt veel langer
dan een WKO of HTO. Ter vergelijking: een bron van een normale WKO wordt in 1 of 2
dagen geboord, afhankelijk van de maximale diepte. Bij GT wordt continu doorgeboord, dit
kan circa 3 tot 4 maanden duren, uiteraard afhankelijk van de einddiepte.
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Veiligheid en geluid
Tijdens de realisatie van de putten valt de boorlocatie onder het bevoegde gezag van
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), behorend bij het Ministerie van Economische Zaken.
SodM stelt strikte eisen aan o.a. de organisatie, supervisie, boorprogramma, veiligheid,
milieu en geluid. Vooral geluid reikt verder dan de boorlocatie, waardoor aanvullende maatregelen nodig zijn om overlast voor de omgeving te beperken. Vanwege kostentechnische
redenen is het zeer gewenst om ook ´s nachts te kunnen boren. Echter, de geluidseisen
zijn zo hoog dat voor nabij gelegen bebouwing slechts zeer beperkte overlast is toegestaan
gedurende de nachtperiode; terwijl het geluidsniveau tijdens de boorfase soms de norm
overstijgt. Indien dicht bij bestaande bebouwing wordt geboord, zijn geluidswerende constructies tot soms 6 of 10 m onvermijdelijk. Uiteraard is communicatie met bewoners van
groot belang.

7.3.3 RO ondergronds
GT mag niet toegepast mag worden in de waterwingebieden
(grondwaterbeschermingsgebieden en boringsvrije zones). Deze gebieden zijn
aangewezen in de POV als gebieden waar geen boringen geplaatst mogen worden. Voor
de ligging van de waterwingebieden wordt verwezen naar kaart 2a in bijlage 1.
Vanaf 500 meter beneden maaiveld moet ook rekening worden gehouden met de verleende opsporingsvergunningen. Binnen de verleende concessies mogen geen GT systemen
worden gerealiseerd. Voor de ligging van de verleende opsporingsvergunningen wordt
verwezen naar kaart 2b in bijlage 1.
De delfstof is eigendom van de concessie houder (operator). Het is mogelijk dat er in een
gebied verschillende concessies voor verschillende delfstoffen over elkaar heen liggen;
bijvoorbeeld koolwaterstoffen en aardwarmte. Mocht een aardwarmte operator per ongeluk
koolwaterstoffen produceren dan zijn deze in principe van de koolwaterstof operator.

7.3.4 Juridisch
Dieper dan 500 meter beneden maaiveld is de Mijnbouwwet van toepassing. Het Ministerie
van Economische Zaken (EZ) is bevoegd gezag. Voor een opsporingsvergunning dient te
worden voldaan aan strenge (veiligheids)regels conform de Mijnbouwwet. De strenge regels bij diepe boringen worden gesteld, omdat de mogelijke risico’s toenemen met de boordiepte. Deze risico’s hebben hoofdzakelijk te maken met de aanwezigheid van olie en gas
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in de bodem, in combinatie met hoge druk. Om diepe boringen te mogen uitvoeren zijn
diverse veiligheidsvoorschriften vereist. Het is kostbaar om te voldoen aan deze veiligheidsvoorschriften.
Om een opsporingsvergunning te verkrijgen, moet worden aangetoond dat de aanvrager
genoeg kennis van zaken heeft met betrekking tot de organisatie van het realiseren van
een GT-project. Belangrijk aandachtspunt hierbij is externe veiligheid. Dit vergunningentraject is nu helder en kan zonder grote problemen worden doorlopen. Wat tevens aangetoond
moet worden bij de vergunningaanvraag is dat de aanvrager voldoende kapitaal beschikbaar heeft om het project te financieren. Dit is een groot aandachtspunt, omdat het vaak
lastig is de financiering voor een GT-project rond te krijgen.
In Tabel 8 is een samenvatting van de belangrijkste knelpunten voor GT gegeven. Per
knelpunt is aangegeven wat de relevantie is voor de ontwikkeling van de technologie.
Tabel 8
overzicht knelpunten
GT

Categorie

Knelpunt

Technisch

- Bepalen van het debiet en vermogen is
complex
- Bijvangst van olie en gas verstoort het
ontrekken en infiltreren van water en
geeft extra veiligheidsrisico’s
- putten geven zeer sterke (soms onaanvaardbare) drukverhoging tijdens
injecteren
- ruimtebeslag van een systeem: inpassing in de stad - tijdens realisatie
- overlast tijdens realisatie - transportbewegingen - geluid

2

RO ondergronds

- drinkwaterwingebieden
- eigendom delfstof

3
2

Juridisch

SodM stelt strenge eisen ten aanzien
van veiligheid en geluid

2

RO bovengronds
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8
Ultradiepe Geothermie (UGT)
8.1

Wat is het en waar kan je het toepassen?

Uit ultradiepe geothermische warmte kan elektriciteit geproduceerd worden. Warmte wordt
op zeer grote diepte onttrokken (vanaf circa 5.000 m-mv). Deze warmte wordt aan het oppervlak gebracht en door middel van specifieke conversietechnologieën (bijvoorbeeld met
behulp van Calina Cycle of ORC) omgezet in elektriciteit. Hiervoor is minimaal een temperatuur van 140 à 150 °C nodig. De restwarmte van de elektriciteitsproductie kan gebruikt
worden om woningen mee te verwarmen (zie Figuur 11 ).
Figuur 11
schematische weergave elektriciteitsproductie uit geothermie
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Kenmerken
volledige naam

UGT
ultradiepe
geothermie
techniek
warmtebron
temperatuur [°C] >150
diepte [m-mv]
>6.000
Formatie
Zeeland,
Kolenkalk
toepassing
verwarming,
stoom, electriciteit
opwekking
direct en ORC
warmte
(electriciteit)
gebruik
electriciteit
schaal
45-60 MW
[vermogen]
thermisch
hele gemeente
distributie
warmetnet
elektriciteitsnet
investeringen [€] > 50.000.000
energiebesp [GJ] 493.000
[% besparing/jr] 80%
CO2-reductie
23.400
[ton CO2]
75%
[% besparing/jr]
ervaring in NL
geen
projecten (NL)
geen
projecten (Dr)
studie
juridisch kader
Mijnbouwwet

Tabel 9
overzicht kenmerken
UGT

In Europa zijn een aantal projecten gerealiseerd, bijvoorbeeld in Soultz (Frankrijk) en
Landau (Duitsland). De grote onbekendheid met de ondergrond op de benodigde diepte en
de omvang van de projecten maakt dat het risicoprofiel en financieringslast van dit type
project erg hoog is.
De impact aan het maaiveld van een UGT project is veel groter dan van de andere
bodemenergietechniekem die in dit rapport zijn beschreven. Om voldoende vermogen uit
een put te kunnen halen betekent dat deze gestimuleerd moet gaan worden. Het stimuleren
van putten is, ondanks het feit dat die technologie al jaren op olie- en gasputten wordt toegepast, een belangrijk punt van discussie bij de exploratie van schaliegas. Ook bij de verdere ontwikkeling van UGT moet terdege rekening gehouden worden met deze discussie.
Daarnaast is de hele energieopwekkingsinstallatie een stuk groter en complexer dan bijvoorbeeld een eenvoudige HTO put (voor voorbeeld van een installatie in Soultz). Echter,
kun je met een dergelijke UGT installatie verhoudingsgewijs wel een grotere slag slaan in
het verduurzamen van de energievoorziening. In Tabel 9 is een samenvatting te lezen van
de belangrijkste kenmerken van OGT.

8.2

Potentie in Drenthe

Of UGT kan worden toegepast hangt af van de aanwezigheid van geschikte bodemlagen.
De potentie voor UGT wordt het grootst ingeschat in de bodemlagen tussen 6.000 – 7.000
m-mv. Deze bodemlagen zijn niet direct geschikt: er zal reservoirstimulatie nodig zijn om de
geschiktheid te vergroten. Daarnaast is ook enige onzekerheid over de dikte van het pakket
in de provincie. In bijlage 1 – kaart B1.7 is de diepteligging van de geschikte formatie
weergegeven. Daarnaast zijn ook twee andere gebieden te zien – ‘ligging kolenkalk’ – die
wellicht een iets grotere potentie hebben voor UGT. De exacte verbreiding van deze twee is
moeilijk in te schatten.
Voor de gemeente Hoogeveen is in 2010 een uitgebreide studie gedaan naar de
15
mogelijkheid om electriciteit te wekken met geothermie . De conclusies sluiten aan op
bovenstaande gegevens: In de studie voor Hoogeveen is geconcludeerd dat elektriciteit uit
geothermie in Hoogeveen grote potentie heeft. Voor elektriciteitsopwekking is de Kolenkalk
de meest geschikte geologische laag. Naar verwachting ligt de Kolenkalk op 6.500 tot
7.000 meter diepte en heeft een temperatuur van 270 ºC. Het vermogen van de base case
15

Elektriciteitswinning uit geothermie Hoogeveen – Haalbaarheidsonderzoek, IF WEP – ref. 23.540/60339/MaG,
25 januari 2011
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inschatting is ruim voldoende om genoeg elektriciteit te produceren voor de gemiddelde
behoefte van de gehele stad Hoogeveen.
Het project kent echter diverse technische en financiële risico’s. Waarvoor aanvullend onderzoek noodzakelijk is om inzicht in risico’s te krijgen en ze daarna te beheersen.

8.3

Aandachtspunten en risico’s

8.3.1 Technisch
Over de lagen waar warmte met dergelijke hoge temperaturen worden gewonnen, is weinig
bekend. Van deze diepte zijn namelijk weinig boorgegevens beschikbaar. Zowel de eigenschappen van de geschikte bodemlagen als de exacte diepteligging zijn onzeker. Het is
daarom lastig van tevoren te voorspellen welk debiet het reservoir zal gaan leveren.
Naar verwachting zijn de formaties vanwege de grote diepte compacter. Dit betekent dat er
minder poriën zijn waaruit water onttrokken kan worden. Om het gewenste debiet te kunnen
onttrekken zal reservoirstimulatie nodig zijn. Hiermee worden de poriën groter gemaakt.
Maar om een goede voorspelling te kunnen doen over het resultaat van de reservoir stimulatie, is kennis nodig over de eigenschappen van de bodemlagen. Het is mogelijk om de
mechanische eigenschappen te bepalen in een laboratorium waarbij de temperatuur en
druk worden nagebootst.
Daarnaast is het boren van dergelijke diepe putten niet ‘standaard’. De benodigde diepte is
substantieel dieper dan een gemiddelde olie- of gasput. Boorexperts beschouwen deze
diepte als ‘uitdagend’ maar niet onmogelijk. Boren tot deze diepte zit momenteel nog in de
onderzoeksfase. Een laatste aandachtspunt is de restwarmtestroom die overblijft bij realisatie van de elektriciteit. Het systeem heeft een rendement tussen de 10 en 15 %. Dit betekent dat er 90 tot 85 % van de warmte die aan de ondergrond wordt onttrokken als restproduct overblijft; als dit niet gebruikt kan worden voor verwarmingsdoeleinden dan zal de
warmte aan de omgeving moeten worden afgegeven (lucht of oppervlaktewater)

8.3.2 RO bovengronds
Het ruimtebeslag tijdens de realisatie zal groter zijn dan dat van een gewoon geothermie
project. De boorstelling is namelijk zwaarder en ook zijn er meer casings (boorbuizen)
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nodig om de gewenste diepte te bereiken. Ter indicatie van het ruimtebeslag na realisatie,
is in Figuur 12 een voorbeeld van de situatie bij Soultz weergegeven.

Figuur 12 Opstelling
Geothermische plant
Soultz

8.3.3 RO ondergronds
UGT mag niet toegepast mag worden in de waterwingebieden
(grondwaterbeschermingsgebieden en boringsvrije zones). Deze gebieden zijn
aangewezen in de POV als gebieden waar geen boringen geplaatst mogen worden. Voor
de ligging van de waterwingebieden wordt verwezen naar kaart 2a in bijlage 1.
Vanaf 500 meter beneden maaiveld moet ook rekening worden gehouden met de verleende opsporingsvergunningen. Binnen de verleende concessies mogen geen GT systemen
worden gerealiseerd. Voor de ligging van de verleende opsporingsvergunningen wordt
verwezen naar kaart 2b in bijlage 1.
Een ander belangrijk punt is dat andere gebruikers van de ondergrond zeer kritisch zijn ten
opzichte van technieken die het reservoir stimuleren.
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8.3.4 Juridisch
Voor het winnen van geothermische warmte is een opsporingsvergunning nodig. Naar
verwachting zal het momenteel lastig zijn om een opsporingsvergunning te verkrijgen voor
UGT. De onzekerheden zijn groot, de risico’s onbekend en het verdienmodel is slecht. Dit
speelt mee bij de beslissing voor het afgeven van de opsporingsvergunning.
Tabel 10 geeft een samenvatting van de belangrijkste knelpunten voor UGT. Per knelpunt
is aangegeven wat de relevantie is voor de ontwikkeling van de technologie.

Tabel 10
overzicht knelpunten
UGT

Categorie

Knelpunt

-

- Bepalen van het debiet en vermogen is
complex
- De technieken voor reservoir stimulatie op grote diepte zijn nog in experimentele fase
- Het maken van putten tot zeer grote
diepte is complex en er is weinig ervaring
(grote kans op budgetoverschrijvingen)

1

- Ruimtebeslag van een systeem: inpassing in de stad - tijdens realisatie en
gebruik.
- Drinkwaterwingebieden
- Eigendom delfstof
- Reservoir stimulatie

2

- Onzekerheid of SodM vergunning
afgeeft.

2

RO bovengronds

RO ondergronds

Juridisch
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9
Kansen en knelpunten

Uit de vijf voorgaande hoofdstukken blijkt dat er grote verschillen bestaan tussen de diepe
bodemenergietechnieken. Deze verschillen uiten zich met name in de omvang van projecten, de ervaring die al met een techniek is opgedaan in de (onderzoeks) praktijk, maar
ook in de juridische randvoorwaarden die voor de diepe bodemenergietechnieken gelden.
Ter verduidelijking en om een overzicht te schetsen zijn de technieken daarom nog één
keer naast elkaar gezet in Tabel 11.
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Tabel 11
Kenmerken per
techniek

WKO/LTO

MTO

HTO

OGT

GT

UGT

volledige naam
techniek

warmte-/koudeopslag
opslag

middelhogetemperatuur-opslag
opslag

hogetemperatuuropslag
opslag

ondiepe geothermie
warmtebron

geothermie
warmtebron

ultradiepe geothermie
warmtebron

temperatuur [°C]
diepte [m-mv]*
Formaties toevoegen
* verloop binnen provincie
toepassing

8-25
0-300
Oosterhout

25-50
100 - 350
Oosterhout

50-90
150 – 750
Breda, Brussel

20-40
150-750
Breda, Brussel

>150
>6.000
Zeeland

koeling & verwarming

verwarming

verwarming

verwarming

70-100
1.500 - 4.500
Hoofd-Bontzandsteen, Boven
Rotliegend
verwarming

opwekking warmte

koude direct, warmte met
warmtepomp

direct en warmtepomp

direct

warmtepomp

direct

direct en ORC (electriciteit)

gebruik

woningen, utiliteit

woningen, utiliteit

utiliteit, tuinbouw, industrie

0,3-1,0 MW
50 woningen
2
2.000 m bvo utiliteit

0,5 -1 MW
<100 woningen,
1- 2 ha glastuinbouw

> 5 MW
>100 woningen,
1-5 ha glastuinbouw

woningen, grootschalige
glastuinbouw
5-12 MW;
> 2.000 woningen,
> 5 à 6 ha glastuinbouw

electriciteit

schaal [thermisch vermogen]

woningen, kleinschalige
glastuinbouw
1-2 MW;
>200 woningen,
2-5 ha glastuinbouw

distributie

individueel

individueel of collectief net

warmtenet

individueel of collectief net

warmtenet

warmetnet
elektriciteitsnet

investeringen [€]
energiebesparing [GJ]
[% besparing per jaar]
CO2-reductie [ton CO2]
[% besparing per jaar]

< 500.000

< 500.000
3.000 (direct) - 4.500 (WP)
85% - 50%
150 (direct) - 175 (WP)
80%-35%

< 1.000.000
38.900 (WKK)
95%
2.000 (WKK)
95%

< 2.000.000
26.200
45%
980
35%

> 10.000.000
92.000
85%
4.500
85%

> 50.000.000
493.000
80%
23.400
75%

ervaring in NL
aantal projecten (NL)

> 25 jaar
> 3.000

> 15 jaar
<5

> 15 jaar
<5

beperkt
geen

> 5 jaar
< 15

geen
geen

aantal projecten (Dr)
juridisch kader

> 50
Waterwet

studie
Waterwet

studie
Waterwet

studie
Waterwet of Mijnbouwet

voorbereiding
Mijnbouwwet

studie
Mijnbouwwet
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9.1

Waar liggen de belangrijkste kansen?

De kansen voor de diverse technieken worden bepaald door de geschiktheid van de ondergrond en de mate waarin er bovengronds vraag is naar warmte. De geschiktheid van de
Drenthe ondergrond voor de verschillende technieken is weergegeven in kaart B1.3 t/m
kaart B1.7 in bijlage 1.
Vanuit bodemtechnisch oogpunt lijkt het potentieel van de Drentse ondergrond voor geothermie en HTO het meest kansrijk (op basis van de potentieelkaarten in bijlage 1).
Voor HTO zijn de westelijke regio’s Assen, Noordenveld, Tynaarlo, Westerveld en Meppel
goed geschikt. Voor GT zijn de kansen wat meer verspreid over de provincie: regio Assen –
Tynaarlo, tussen Meppel en Hoogeveen en in de regio Emmen. Voor zowel MTO als OGT
zijn de potentieel geschikte gebieden voornamelijk aan de westzijde aanwezig. Bodemtechnisch gezien zijn de voor UGT geschikte lagen in heel Drenthe aanwezig. Over de
daadwerkelijke inzet & opbrengst van deze diepere lagen is echter nog twijfel.
De (ondergrondse) potentie van de diverse technieken is samengevat in onderstaande
tabel.
Tabel 12
percentage bodemgeschiktheid

Techniek
MTO
HTO

Deel van Drenthe dat geschikt is
30%
40%

OGT
GT

30%
50%

UGT

Niet in te schatten op basis van
huidige gegevens

9.2

Waar liggen de belangrijkste knelpunten

9.2.1 Generieke knelpunten
Bij de beschrijving van de diverse technologieën zijn de meer specifieke knelpunten beschreven. Er zijn knelpunten die voor een belangrijk deel gelden voor alle technieken. Het
oplossen van die knelpunten liggen op het vlak van
financiering;
de business case;
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-

de inpassing van de benodigde warmte-infrastructuur;
ondergrondse ordening en mogelijke interferentie met andere ondergrondse toepassingen;
opleiding/kennis ;
de inpassing van de beoogde techniek in de maatschappelijke context (publieke
acceptatie).

Financiering
De technieken zijn kapitaalsintensief. Er zijn investeringen nodig die oplopen van 1 tot tientallen miljoenen euro’s. Dit betekent in vrijwel alle gevallen dat er gezocht moet worden
naar extern vermogen. Veel van dit externe vermogen heeft een sterke aversie ten opzichte
van de hoge technische risico’s die te maken hebben met de ondergrond. Deze risico’s
zullen dus afgedekt moeten worden met verzekeringen en (deels) door een hoog eigen
risico. Voor met name de zeer kapitaalsintensieve projecten (boven de vijf miljoen euro)
vormt de financiering een zeer belangrijk afbreukrisico.
Er zijn een aantal (deel)oplossingen om dit risico te verminderen:
Om het gebruik van duurzame aardwarmte te stimuleren is de regeling "SEI Risico's dekken voor aardwarmte" in het leven geroepen door het Ministerie van EL&I.
De SEI Aardwarmte moet worden gezien als een verzekering/garantieregeling.
Voorafgaand aan de boring wordt premie betaald, 7% van het maximale subsidiebedrag. In geval van een slechter resultaat dan verwacht, bijvoorbeeld bij een tegenvallende capaciteit, staat SEI Aardwarmte garant voor een deel van de gemaakt kosten, tot maximaal 85%. Als basis voor de garantieregeling geldt de
kansverdeling voor de het geothermisch vermogen, en dan met name de P90 (zie
figuur 9).
Het aantal commerciële aanbieders van geothermie verzekeringen (Performance
Guarantee) is zeer beperkt en bestaat uit een handvol Duitse verzekeringsmaatschappijen.
In de Duitse markt wordt het exploratie risico verzekerd op basis van de POS 80
(Probability of success) van het thermisch vermogen. De POS wordt bepaald of
gecontroleerd door het LIAG instituut (Leibniz-Institut für Angewandte Geophysik)
in Hannover.
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Business case
16,17

Uit diverse onderzoeken
blijkt dat in beperkt aantal situaties de technieken kunnen
concurreren met de opwekking van warmte met een cv-ketel. Het is wel de verwachting dat
de rentabiliteit van de technieken naar de toekomst toe zal verbeteren. Enerzijds omdat het
te verwachten is dat energieprijzen zullen stijgen en anderzijds doordat de investeringskosten kunnen gaan dalen naarmate meer ervaring wordt opgedaan met de betreffende technieken. Daarnaast bestaan nu al stimuleringsmaatregelen zoals de SDE+ en CO2-credits
die de haalbaarheid sterk vergroten.
18

SDE+ subsidie
De SDE+ is een subsidie van de overheid om de inzet van duurzame energie te stimuleren.
De subsidie wordt gefaseerd opengesteld, waarbij de goedkopere duurzame energietechnieken eerder subsidie kunnen aanvragen dan duurdere technieken. Geothermische warmte zit in de eerste fase. Het subsidiebedrag voor geothermische warmte ligt momenteel
tussen de 6 en 7 euro/GJ en geldt voor alle geothermietechnieken dieper dan 500 m-mv.
MTO en HTO vallen niet onder de SDE-regeling. De SDE+ subsidie wordt toegekend over
een looptijd van 15 jaar.

Inpassing warmte-infrastructuur
In hoofdstuk 2 is een aantal generieke uitdagingen genoemd die opgelost moeten worden
voordat de verschillende bodemenergietechniek kunnen gaan ‘vliegen’. Wanneer de inzet
van een warmtenetwerk voor distributie benodigd is (veelal voor GT en HTO), neemt direct
de complexiteit van een project toe, vanwege de ruimtelijke inpassing van het benodigde
warmtenetwerk en de financiering ervan. Dit is ook te zien in Tabel 11. In sommige gevallen
is reeds een warmtenetwerk aanwezig, in andere gevallen moet het bestaande netwerk
worden uitgebreid, een nieuw netwerk worden aangelegd en moeten aansluitingen geregeld worden naar de eindgebruikers van de geleverde warmte. Dit vraagt een hoge investering die vaak over een zeer lange tijd (> 50 jaar) wordt afgeschreven. Deze investering kan
niet alleen ‘gedragen’ worden door bijv. enkel de eindgebruikers of aanbieders van warmte
en vraagt veelal andere investeerders, zoals netbeheerders en/of gemeenten. Los van de
financiering van het stadswarmtenet is afnamegarantie ook erg belangrijk. Dit betekent dat
je bij de start van het project al voldoende objecten moeten kunnen aansluiten (slechts een
16

IF Technology et. al., Hogetemperatuuropslag in de bodem (2012) in opdracht van SKB, ref 26.743/61335/RW.
TNO, Brussels zand in Drenthe (2012), in opdracht van provincie Drenthe, ref. TNO 2012 R10622
17
KEMA, IF Technology en DLV glas & energie (2012) Kansen voor Ondiepe Geothermie voor de glastuinbouw. SKB
onderzoek Ondiepe Geothermie
18
http://www.agentschapnl.nl/subsidies-regelingen/geothermie-sde-2013
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beperkt volloopscenario); vooral in de bestaande bouw (koop - en huursector) is het organiseren daarvan complex.

Ondergrondse ordening.
Het gebruik van de ondergrondse ruimte neemt de laatste tijd sterk toe. Dit geldt niet alleen
voor de netwerklaag waarin alle horizontale kabels en leidingen liggen, maar ook voor de
diepere lagen. In de netwerklaag speelt het ordeningsprobleem veelal in drukke binnenstedelijke omgevingen waar onvoldoende rekening wordt gehouden met warmte- en koudenetten.
Voor de diepere lagen tot ca. 300 m-mv speelt vooral de interactie met de drinkwatersector.
Die sector maakt zich zorgen over de invloed op hun huidige winningen maar ook op de
strategisch winbare voorraden zoetwater. Tenslotte is men op dit moment kritisch ten aanzien van boor- en reservoirstimuleringstechnieken van GT en UGT.
In de lagen tussen de 1.500 en 2.500 m-mv zijn het de belangen van olie- en gaswinning
die kunnen conflicteren met GT.

Kennisontwikkeling
De belangrijkste uitdagingen voor de toepassing van de technieken bevinden zich op het
organisatorische, bodemtechnische en juridische vlak. Veel van de uitdagingen komen
voort uit het feit dat de technieken nog in ontwikkeling zijn. Om de vergelijking te trekken
met de ondiepere technieken zoals WKO: 20 jaar gelden was het nieuw en worstelden
overheden en gebruikers met inzet en nut & noodzaak van de techniek. Inmiddels is veel
meer kennis over de techniek ontwikkeld, is er meer bekend over de effecten en zijn systemen efficiënter geworden; na 20 jaar is het een algemeen geaccepteerde en zeer rendabele toepassing.

Publieke acceptatie
Er zijn diverse dossiers rond het gebruik van de ondergrond die een sterke publieke weerstand oproepen. Denk hierbij aan het opslaan van gas en CO2, het onttrekken van gas
(aardbevingen) en het winnen van schaliegas. Hoewel de geïntroduceerde bodemenergietechnieken weinig langjarige impact lijken te hebben op de ondergrond, blijkt voor het grote
publiek het onderscheid met de andere ingrepen in de ondergrond moeilijk te maken. Het
serieus nemen van die sentimenten en het creëren van organisatievormen waarin ook de
burger zelf profiteert, zijn belangrijk voor de ontwikkeling van de bodemenergietechnieken
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In Tabel 13 zijn de meer generieke knelpunten samengevat. In zijn algemeenheid zijn de
knelpunten bij UGT verreweg het grootst; bij het verder ontwikkelen van MTO en OGT
worden de minste knelpunten verwacht. Generiek geldt voor alle technieken dat de financiering en de smalle businesscase de belangrijkste “showstoppers” zijn.
Tabel 13 generieke
knelpunten

MTO

HTO

OGT

GT

UGT

Kennisontwikkeling

3

2

3

2

1

Businesscase

3

3

3

2

2

4

2

4

2

2

4

3

4

2

1

3

3

4

4

1

Inpassing warmte-infrastructuur
Financiering
Publieke acceptatie

De relevantie van de knelpunten is opgedeeld in vier categorieën:
1. Dit knelpunt levert op dit moment een blokkade op voor de techniek
2. Dit knelpunt werkt sterk belemmerend op de ontwikkeling van de techniek
3. Dit knelpunt werkt belemmerend op de ontwikkeling van de techniek
4. Dit knelpunt vormt geen grote belemmering, maar vraagt wel meer dan gemiddeld aandacht.

9.2.2 Specifieke knelpunten
In de vijf technische hoofdstukken is per bodemenergietechniek aangegeven wat de kansen zijn voor de techniek in Drenthe en voor welke gebruikers de techniek geschikt is. Om
op provinciaal niveau keuzes te maken over de inzet van de diepe bodemenergietechnieken is kennis van deze knelpunten vereist. Welke knelpunten werken stagnerend voor
de ontwikkeling van de techniek of welke verminderen bijvoorbeeld de haalbaarheid van
een project? Wanneer je dit kan benoemen kun je ook keuzes maken in welke knelpunten
je wilt oplossen.
Alle informatie uit voorgaande hoofdstukken is samengevat in Tabel 14. Het betreft knelpunten die dusdanig belemmerend en/of risicovol zijn dat de toepassing van de techniek
eigenlijk nog niet mogelijk is zijn gecategoriseerd met rood (1). Bijvoorbeeld kennisvragen
met betrekking tot de bodemgeschiktheid voor UGT. Knelpunten die een kleiner risico profiel hebben, bijvoorbeeld ontwerpen in fijnzandig pakket of ‘slechts’ een vergunningaan-
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Tabel 14
overzicht knelpunten
per techniek

vraag bemoeilijken, zijn gecategoriseerd met geel (4). Op deze wijze is het mogelijk een
gevoel te krijgen bij de verschillende kennishiaten.

MTO

HTO

OGT

GT

Thermische verliezen
Technisch

Thermische verliezen

Rendement van de

Rendement van de

Inschatten debiet

Rendement van de

bronnen en risico

bronnen en risico

complex

bronnen en risico

verstopping

verstopping

verstopping

Waterbehandelings-

Bijvangst olie en gas
Drukverhoging in put

technieken
RO ondergronds –
andere

GWB-gebieden*

GWB-gebieden

GWB-gebieden

GWB-gebieden
Eigendom delfstof

belangen

Juridisch

Status van Pilot

Regeneratie-

Niet in formatie van

project

voorziening

Oosterhout

Veiligheidsvoorschrif-

Veiligheidsvoorschrif-

Status Pilotproject

ten mijnbouwwet bij

ten mijnbouwwet

UGT
Inschattendebiet
complex
Reservoirstimulatie
Geringe ervaring
realisatie
GWB-gebieden
Eigendom delfstof
Reservoirstimulatie

Veiligheidsvoorschriften mijnbouwwet bij

Afgifte vergunning

realisatie

onzeker

realisatie > 500 m-mv
RO boven-

Ruimtebeslag en

gronds –

overlast realisatie

ruimtelijke
inpassing

* GWB - grondwaterbeschermingsgebieden.
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Technisch
De diepe bodemenergietechnieken staan allemaal nog aan het begin van hun ontwikkelingspad. Er zullen dus nog op diverse onderdelen technische problemen overwonnen moeten worden of technieken verder moeten worden geoptimaliseerd. Met uitzondering van
UGT zijn de benodigde technologisch ontwikkeling met name het verder optimaliseren van
bestaande werkwijzen en berekeningsmethoden (dus geen doorbraak technologie noodzakelijk). Belangrijkste uitdaging is hierbij dat alle kennis van de bestaande projecten wordt
gedeeld en dat er meer gezamenlijk wordt gewerkt aan optimalisaties.
Juridisch
Het huidige beleid van de Provincie maakt dat de diepere bodemenergietechnieken in de
lagen met potentieel winbaar drinkwater niet zijn toegestaan. Dit maakt de toepassingsmogelijkheden van MTO, HTO en OGT (tot 500 m-mv) zeer beperkt .Een meer gedifferentieerd beleid ten aanzien het potentieel winbaar drinkwater kan meer ruimte creëren voor de
technieken; hierbij kan gekeken worden naar gebieden waar wel potentieel drinkwater zit
maar waar deze vanuit milieutechnische risico’s (stedelijk gebied) niet winbaar wordt geacht.
Voor de technieken dieper dan 500 m - mv (SodM bevoegd gezag) liggen er geen generieke belemmeringen; wel kunnen specifieke eisen bij projecten tot problemen leiden. UGT
juridisch is een nog onontgonnen terrein; hier zal een eerste pilot tot beleid moeten leiden.
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Bijlage 1
Kaartmateriaal

B1.1 Warmtekaarten
B1.2A Belangenkaart tot 500 m-mv
B1.2B Belangenkaart vanaf 500 m-mv
B1.3. Potentiekaart MTO
B1.4A en B. Potentiekaart HTO
B1.5. Potentiekaart OGT
B1.6. Potentiekaart GT
B1.7. Potentiekaar UGT
B2.1 MTO – potentie vraag en belangen
B2.2 HTO – potentie, vraag en belangen
B2.3 OGT – potentie, vraag en belangen
B2.4 GT – potentie, vraag en belangen
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Bijlage 2
Juridisch kader - aanvullend
Toelichting kaart 2A en 2B
Verbodsgebieden
‘Rood gebied’: bodemenergie is hier niet toegestaan
- Waterwingebied
- Grondwaterbeschermingsgebieden
- Boringsvrije zones

Aandachtsgebieden
‘Oranje gebied’: vergunningaanvraag moet worden vergezeld van een eco-scan
- Natuur
- Archeologie

Verbodsgebieden vanaf 500 m-mv
- Opsporingsvergunningen
- Winningvergunningen
- Olievelden

Regelgeving ondiepe technieken WKO / LTO
Provinciale omgevingsverordening - Zone specifiek beleid
Voor de ondiepe bodemenergiesystemen (WKO) is het beleid in de contact- en waterlaag
uitgebreid beschreven in de Structuurvisie en de Provinciale Omgevingsverordening aan de
hand van twee zones: Zone I (0 - 25 m-mv) en Zone II (25 - 300 m-mv). Waarbij daarnaast
ook nog gebruik gemaakt wordt van een classificatie binnen deze gebieden door groene,
oranje en rode gebieden:
1. vrije gebieden (groen) - WKO is toegestaan, er wordt wel een energiebalans geëist
voor alle open systemen. Dus dat betekent dat evenveel warmte als koude moet
worden geladen.
2. restrictiegebieden (oranje) - WKO toegestaan onder aanvullende voorwaarden of
onderzoeken; in deze gebieden heeft, in het geval van strijdige belangen, de bescherming van daarbij aangewezen belangen voorrang op de toepassing van bodemenergie. Deze gebieden bevatten (met name) natuurgebieden en archeologisch waardevolle gebieden (zie betreffende paragrafen). Ook geldt een energiebalanseis (zie 1).
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3.

verbodsgebieden (rood) - deze gebieden zijn uitgesloten van toepassing van
WKO-systemen. Dit zijn de gebieden waar een andere belangrijke gebruiksfunctie
(de drinkwaterwinning) voorrang heeft.

Het zone specifiek beleid werkt door voor lage temperatuuropslagsystemen die gerealiseerd worden in de waterlaag tot 300 m-mv.
Lage temperatuuropslag (tot 30 °C) wordt ook zone I (0-25 meter) van de contactlaag toegestaan en alleen in groene gebieden zoals opgenomen in het vigerend WKO-beleid (zie
onderstaand kader). Hierbij mag afstroming van warm water niet plaatsvinden. In eerste
instantie zal hier alleen sprake zijn van pilots. N.a.v. de evaluatie zal eventuele voortzetting
van een dergelijk project nader beoordeeld worden.
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Bijlage 3
Toelichting potentiekaarten

Inleiding
Per techniek is voor de hele provincie de potentie bepaald. Hiervoor is eerst bepaald welke
bodemlaag op een bepaalde locatie het meest geschikt is voor elke techniek. Deze lagen
zijn schematisch in het dwarsprofiel van Emmen – Stadskanaal (Figuur 13) weergegeven.
Op de dwarsdoorsnede is goed te zien dat de diepte van de lagen sterk varieert in de provincie. Zie ook detail in figuur 2 van de hoofdtekst. In Tabel 15 is tevens aangegeven wat
per bodemlaag de meest geschikte techniek is. Overigens dient hierbij opgemerkt te worden dat het hier gaat om een gemiddelde diepteligging, lokaal kan de exacte diepte afwijken onder invloed van bijvoorbeeld breuken.

Tabel 15
Diepteligging van de
verschillende bodemlagen

Formatie/Groep

Globale diepte van de laag
(m-mv)*

Oosterhout

>100 - 350

Breda

150 - 500

Toepassing
MTO
> 150 m-mv ook HTO
HTO + OGT

Brussel
Hoofd-Bontzandsteen

450 - 750
1.500 - 3.000

HTO + OGT
GT

Boven Rotliegend
Kolenkalk

2.500 - 4.000
4.000 – 6.000

GT
UGT

Zeeland

6.000 – 7.000

UGT

*zie ook figuur 2 van de hoofdtekst voor de ondiepe pakketten.
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Figuur 13
Globale bodemopbouw Drenthe, per
groep
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Nadat de geschikte bodemlaag is bepaald, is vervolgens berekend hoeveel warmte op een
locatie uit de meest geschikte bodemlaag geleverd kan worden. Hiervoor zijn bepaalde
randvoorwaarden gebruik, deze staan in de onderstaande alinea’s beschreven. Als laatste
stap is deze hoeveelheid leverbare warmte vertaald naar ‘geschiktheid’. Hiervoor is per
techniek een base-case gedefinieerd: de benodigde grootte van een systeem om economisch rendabel te kunnen zijn. Voor de economische haalbaarheid is alleen de ondergrondse situatie meegenomen. De bovengrondse situatie, zoals minimaal benodigde warmtevraag en voldoende restwarmteaanbod, is buiten beschouwing gelaten.

Middelhogetemperatuuropslag
Potentie
Bij MTO is gekeken naar de Oosterhout Formatie (zie toelichting in Hoofdstuk 2). Het potentieel is uitgedrukt in de hoeveelheid leverbare warmte in GJ/m² per jaar. Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van data van NLOG. De formule om de hoeveelheid leverbare
warmte (E in GJ) te bepalen is:
)

)

Waarbij,
q
= debiet [m³/uur]
Debiet is evenredig aan permeabiliteit * dikte
Zowel de dikte als de permeabiliteit is ingeschat op basis van de aanwezige boringen en
ervaring met vergelijkbare projecten. Een netto zanddikte van 10 m is als minimum gesteld.
ΔT = gemiddelde verschil tussen infiltratie- en retourtemperatuur [˚C]
= 25
h
Cw

= aantal vollasturen [uur]
3
= de specifieke warmtecapaciteit van water [MJ/m K]

= 3.000
= 4,2

Geschiktheid
Voor MTO is de grens voor een economisch rendabel systeem op 1 MW gesteld. Bij 3.000
draaiuren kan dan jaarlijks ca. 11 TJ warmte aan de bodem worden onttrokken. De straal
van het thermische invloedsgebied van een MTO bedraagt circa 140 m. In dat geval staan
de bronnen voldoende dicht bij elkaar om een hoog opslag rendement te kunnen behalen.
2
Het thermische invloedsgebied van een MTO bedraagt dan 60.000 m . Dit betekent dat de
warmte (11 TJ) geleverd moet kunnen worden door een gebied met een oppervlak van
60.000m², waarin 1 bronpaar geplaatst wordt. Op de kaart zijn de locaties die aan deze
eisen voldoen als ‘geschikt’ geclassificeerd.
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Hogetemperatuurwarmteopslag
Potentie
De potentiebepaling voor HTO is gesplitst in twee scenario’s: met en zonder de Formatie
van Oosterhout (zie toelichting in Hoofdstuk 2). De Formaties van Breda en Brussel zijn de
andere relevante bodemlagen voor deze techniek. Het potentieel is uitgedrukt in de hoeveelheid leverbare warmte in GJ/m² per jaar. Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van
data van NLOG. De formule om de hoeveelheid leverbare warmte (E in GJ) te bepalen is:
)

)

Waarbij,
q
= debiet [m³/uur]
Debiet is evenredig aan permeabiliteit * dikte
Zowel de dikte als de permeabiliteit is ingeschat op basis van de aanwezige boringen en
ervaring met vergelijkbare projecten. Een netto zanddikte van 10 m is als minimum gesteld.
ΔT = gemiddelde verschil tussen infiltratie- en retourtemperatuur [˚C]
= 30
h
Cw

= aantal vollasturen [uur]
3
= de specifieke warmtecapaciteit van water [MJ/m K]

= 3.000
= 4,2

Geschiktheid
Voor een HTO geldt dat hoe groter de opslag hoe economisch rendabeler het systeem. In
dit geval is de grens op 6 MW gezet. Verder is gesteld dat er 3.000 h per jaar warmte geladen kan worden. De rest van het jaar wordt gebruikt om de warmte te ontladen. Dit betekent dat jaarlijks 65 TJ aan warmte in de bodem gebracht wordt. Een vermogen van 6 MW
met een temperatuurverschil van 30°C tussen de bronnen, betekent een benodigd grond3
water debiet van 170 tot 180 m /h. Dergelijke hoge debieten kunnen in Drenthe waarschijnlijk niet met 1 bronpaar gerealiseerd worden. Voor het bepalen van de potentie is daarom
uitgegaan van een systeem van 3 bronparen. In de base-case betekent dit een debiet van
3
circa 60 m /h per bron. Dit kunnen de aanwezige formaties prima leveren.
De straal van het thermische invloedsgebied van een HTO bedraagt circa 140 m. In dat
geval staan de bronnen voldoende dicht bij elkaar om een hoog opslag rendement te kun2
nen behalen. Het thermische invloedsgebied van een HTO bedraagt dan 60.000m . Dit
betekent dat de warmte (65 TJ) geleverd moet kunnen worden door een gebied met een
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oppervlak van 60.000m², waarin 3 bronparen geplaatst worden. Ieder bronpaar levert dan
circa 22 TJ. Op de kaart zijn de locaties die aan deze eisen voldoen als ‘geschikt’ geclassificeerd.
Ondiepe geothermie
Potentie
Het potentieel voor OGT is uitgedrukt in de hoeveelheid leverbare warmte in GJ/m² per jaar.
Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van data van NLOG. De formule om de hoeveelheid leverbare warmte (E in GJ) te bepalen is:
)

)

Waarbij,
q
= debiet [m³/uur]
Debiet is evenredig aan permeabiliteit * dikte
Zowel de dikte als de permeabiliteit is ingeschat op basis van de aanwezige boringen en
ervaring met vergelijkbare projecten. Een netto zanddikte van 30 m is als minimum gesteld.
ΔT = gemiddelde verschil tussen infiltratie- en retourtemperatuur [˚C]
=8
h
Cw

= aantal vollasturen [uur]
3
= de specifieke warmtecapaciteit van water [MJ/m K]

= 8.000
= 4,2

Geschiktheid
Bij ondiepe geothermie wordt een warmtepomp ingezet om de uit de bodem afkomstige
warmte op te waarderen naar een hogere, bruikbare, temperatuur. Welke temperatuur dit
moet zijn hangt volledig af van de bovengrondse toepassing. Bij het bepalen van de potentie van OGT kan op dit moment dus alleen de ondergrondse situatie meegenomen worden.
Op basis van uitgevoerde haalbaarheidsstudies voor OGT-systemen is gesteld dat het
minimale bronvermogen (grondwaterzijdig) 0,5 MW moet bedragen. Op de kaart zijn de
locaties die aan deze eis voldoen als ‘geschikt’ geclassificeerd. Als een OGT-systeem
8.000 h per jaar draait, levert het 14,4 TJ aan warmte.
Geothermie
Potentie
De kaart presenteert het potentieel van verschillende diepe aquifers tezamen. De indeling
is conform de VRODO kaarten van TNO.
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Geschiktheid
Om een geothermisch systeem economisch te kunnen laten draaien moet het geleverde
vermogen minimaal 4,5 MW zijn. De locaties waar de kans op 4,5 MW groter is dan 50%
zijn in de kaart weergegeven als ‘geschikt’.

Ultradiepe geothermie
De beschikbare informatie over voor ultradiepe geothermie (elektriciteitsopwekking) geschikte lagen is te onzeker om gefundeerde uitspraken over de potentie te doen. De aanwezigheid en diepteligging van de potentieel geschikte formaties is in kaart B1.7 weergegeven.
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