ALGEMEEN OVERLEG ENERGIE
Op 18 januari debatteert de commissie Economische Zaken en Klimaat met minister Eric Wiebes over
energie. Waterschappen hebben ambitieuze klimaat- en energiedoelstellingen. In 2020 willen de waterschappen voor minstens 40% in hun energieverbruik voorzien via duurzame energie (zoals biogas, wind,
zon en warmte). Deze ambities zijn vastgelegd in het SER Energieakkoord (2013) en de Green Deal Energie
(2016). Richting 2025 wil de waterschapssector zelfs geheel energieneutraal zijn. Deze ambitie is onderdeel
van de Investeringsagenda, het aanbod van VNG, IPO en UvW aan het kabinet als opmaat naar een nieuw
Klimaat- en energieakkoord.
Ter voorbereiding op het algemeen overleg willen de waterschappen de volgende punten onder uw aandacht brengen.

GREEN DEAL (ULTRADIEPE) GEOTHERMIE
Geothermie is een potentieel belangrijke bron van duurzame warmte. Waterschappen zijn van mening dat
de mogelijkheden voor (ultradiepe) geothermie verder verkend zouden moeten worden, maar willen meegeven dat deze energiebron ook risico’s met zich meebrengt. Er kunnen zeer giftige stoffen in grond- en
oppervlaktewater terechtkomen.
Waterschappen pleiten er daarom voor dat, bij pilotprojecten, de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater
continu gemonitord wordt en dat de monitoringsresultaten openbaar beschikbaar worden. Waterschappen zijn bereid hun kennis beschikbaar te stellen voor het opstellen van monitoringsprotocollen.

WETGEVINGSAGENDA ENERGIETRANSITIE: WARMTEWET
Waterschappen staan positief tegenover het feit dat, als onderdeel van de tweede tranche, een uitbreiding
van de Warmtewet wordt voorzien waarin onder andere zaken worden vastgelegd rond onafhankelijk
netbeheer. Waterschappen kunnen een bijdrage leveren aan de warmtevoorziening van de gebouwde
omgeving met thermische energie uit oppervlaktewater en afvalwater (TEO en TEA). Daarvoor zijn open
warmtenetten van belang.
Daarom bepleiten de waterschappen dat warmtenetten een publieke verantwoordelijkheid worden. Vooruitlopend op de verwachte indiening van dit wetsvoorstel in de loop van 2019 vragen waterschappen om
ruimte voor de netbeheerders om in pilots voor aardgasvrije wijken alvast deze verantwoordelijkheid op
zich te nemen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ilona Rodenburg
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