Agenda Stuurgroep Aquathermie
Datum
Locatie

:
:

19-11-2019 | 10.30 – 12.30 uur
Unie van Waterschappen, Koningskade 40 te Den Haag, Koningszaal

De stuurgroep aquathermie:
- Monitort de voortgang van de Green Deal en de uitvoering van het programmaplan aquathermie.
- Neemt besluiten om de voortgang te bevorderen.
- Stelt het jaarplan vast, mede op basis van de inbreng van de netwerkgroep en de verwerking daarvan
door het bureau.
De stuurgroep vervult haar rol vanuit verbinding tussen de verschillende stakeholders, hanteert de keten
als uitgangspunt en draagt haar ambitie op het gebied van aquathermie uit.
1. Opening + vaststellen verslag (bijlage 1)
2. Voorzitterschap Stuurgroep Aquathermie
Vanwege het vertrek van de heer Albert Vermuë, neemt de heer Mark van der Werf
(programmamaleider) vanuit de Unie van Waterschappen het voorzitterschap tijdelijk waar.
Besluitvormend
3. Netbeheer Nederland als nieuw stuurgroeplid
Tijdens de bijeenkomst op 9 juli jl. is gesproken over mogelijk toetreding van
NetbeheerNederland tot de stuurgroep. Zij neemt, al dan niet tijdelijk, de voor bedrijven
gereserveerde zetel in.
Voorgesteld besluit:
1) Netbeheer Nederland neemt zitting in de stuurgroep.
Bespreekpunten
4. Concept-jaarplan 2020 (bijlage 2)
Mede op basis van de eerste discussie in het constituerend beraad van 7 juli 2019 heeft het
netwerkbureau een eerste concept-jaarplan 2020 opgesteld incl. een meerjarenbegroting. Het
netwerkbureau legt dit concept graag oordeelsvormend aan de stuurgroep voor:
• Is deze uitwerking in lijn met de afspraken van de Green Deal en de gevoerde discussie?
• Zijn er onderwerpen die ontbreken of meer aandacht zouden moeten krijgen?
• Met welke partijen (of achterbannen van partijen) en evt. (nieuwe) partners zou nog een
verdiepingsslag kunnen plaatsvinden?
Op basis van de discussie in de stuurgroep zal het netwerkbureau het jaarplan afronden zodat
de stuurgroep in haar volgende vergadering dit kan vaststellen.
5. Onderzoeksagenda Aquathermie (bijlage 3)
Een belangrijk onderdeel van de afspraken is ‘joint fact finding’. Het product dat daarbij hoort
in het jaarplan 2019 is de gezamenlijke kennis- en onderzoeksagenda, vanaf hier
Onderzoeksagenda. De onderzoeksagenda geeft weer welke kennisonderwerpen op dit
moment in het vizier zijn en hoe deze worden onderzocht of nog niet.
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Het is een momentopname, omdat de energietransitie snelle ontwikkelingen kent. Jaarlijks zal
het document worden geactualiseerd en in de Stuurgroep Aquathermie terugkeren.
Voor de totstandkoming van de onderzoeksagenda is een basisdocument geschreven door het
Netwerkbureau Aquathermie. Dat is uitgezet bij alle partijen van de Green Deal Aquathermie
en enkele stakeholders. De reacties zijn verwerkt in de Onderzoeksagenda (bijlage 3). Zo is het
een gezamenlijk document geworden. Er is met de reacties van de partijen ook een breder
beeld ontstaan van de verschillende partijen en waar ze mee bezig zijn.
Voor uitvoeren van de onderzoeksagenda is een tabel opgezet met de urgentie van die vragen
en wie er nu in beeld is om de vraag te gaan beantwoorden. Een belangrijk deel van de
onderzoeksagenda is opgenomen in het MMIP4-voorstel van het consortium van TNO, Deltares
en KWR (en andere partijen: WarmingUp (in de vorige bijeenkomst van het constituerend
beraad is dit voorstel door Deltares toegelicht. Naar verwachting zal eind december 2019
duidelijkheid ontstaan over de mate waarin deze subsidieaanvraag is of wordt gehonoreerd. Op
basis hiervan zal de onderzoeksagenda Aquathemrie worden afgerond (o.a. met een mogelijke
prioritering
Vragen aan de stuurgroep:
• Kennis te nemen van de onderzoeksagenda met de verzamelde onderzoeksvragen.
• Hoe denkt de stuurgroep dat er regie gevoerd kan worden op de onderzoeksvragen en
uitvoering daarvan?
• Wie zou uitvoering kunnen geven aan de onderzoeksvragen die nog geen trekker hebben
(zie tabel)?
• In welke gremia zou de onderzoeksagenda verder onder de aandacht moeten worden
gebracht?
Mededelingen
6. Voortgangsrapportage (bijlagen 4 en 5)
In de subsidiebeschikking van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, is een
halfjaarlijkse rapportageverplichting opgenomen (1 januari-30 juni, 1 juli-31 december). De
voortgangsrapportage geeft inzicht in de stand van zaken van NAT, de activiteiten die plaats
hebben gevonden en de producten die zijn gerealiseerd in de eerste helft van 2019. Deze
rapportage is ter kennisgeving bijgevoegd. Vanwege het opstarten van NAT, heeft het
verschijnen wat langer geduurd.
Naast de verplichting richting EZK, wil het netwerkbureau het netwerk zelf ook graag
meenemen in de voortgang. Het heeft onze voorkeur dat dit niet leidt tot twee separate
rapportages, maar tot één rapportage die aan de informatiebehoefte van al onze Green Deal
partijen voldoet. De komende periode gaan we hier invulling aan geven.
De eerste periode van het netwerkbureau en van NAT heeft enerzijds in het teken gestaan van
opstarten en opbouwen. Anderzijds is er al een aantal producten gerealiseerd, bijvoorbeeld de
lijst van reeds uitgevoerde en in voorbereiding zijnde aquathermieprojecten (bijlage 5),
juridische verkenning aquathermie, verkenning bestuurlijke startpositie, bijeenkomst
community of practice en het voorbereiden van de website inclusief content. Daarnaast is de
verbinding gezocht met tal van partijen binnen en buiten ons netwerk, zodat aquathermie in
een stroomversnelling kan komen.
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7. Bestuurlijke Bijeenkomst Samen Werken aan Aquathermie (bijlage 6)
Op 22 januari 2020 vindt de bestuurlijke bijeenkomst Samen Werken aan Aquathermie plaats.
De vooraankondiging is bijgevoegd. Het doel van deze bijeenkomst is het creëren van
eigenaarschap en betrokkenheid door inzicht in elkaars rol en positie (in de keten),
noodzakelijke randvoorwaarden en condities, zodat aquathermie als optie wordt meegenomen
in de energietransitie. De dag staat onder leiding van dagvoorzitter Pieter van Geel. U bent, net
als alle partijen en partners in de Green Deal van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Ook
is een aantal organisaties die zich weliswaar (nog) niet bij de Green Deal hebben aangesloten,
maar wel een belangrijke rol (kunnen) spelen bij aquathermie, uitgenodigd. Indien u suggesties
heeft voor organisaties die u graag aanvullend uit zou willen nodigen, vernemen wij dat graag.
8. Nieuwe partners Aquathermie (bijlagen 7 en 8)
Sinds de ondertekening van de Green Deal hebben de volgende drie partners zich bij NAT
aangesloten:
• Gemeente Molenlanden
• Nelen en Schuurman
• MEFA Energy Systems
De partnerbrieven van bovenstaande organisaties, met daarin hun bijdragen aan NAT, treft u in
bijlage 7. In bijlage 8 vindt u de complete lijst van partners van de Green Deal.
9. Toetreding nieuwe partijen
De afgelopen periode hebben zich drie nieuwe partners aangesloten bij de Green Deal. Deze
toetreding gaat eenvoudig door een partnerbrief op te stellen met daarin de bijdrage die
betreffende organisatie aan de Green Deal gaat leveren. Hoewel er zich nog geen nieuwe
partijen hebben gemeld, kan dat in de toekomst wel gebeuren. Iets wat wij van harte
toewensen zodat we het netwerk nog verder uitgebreid wordt. Het proces voor toetreding van
nieuwe partijen lijkt complexer. Alle reeds toegetreden partijen moeten hiervoor akkoord
geven en er dient opnieuw door alle partijen een ondertekening plaats te vinden. De procedure
hiertoe wordt uitgewerkt en de volgende stuurgroep volgt een voorstel.
10. Profilering NAT
De partijen in de Green Deal hebben zich gecommitteerd aan het verder brengen van
aquathermie, onder andere door kennisdeling. Voor de profilering van het netwerk, is het
wenselijk dat partijen bij aquathermie gerelateerde onderzoeken of rapporten ook NAT
benoemen. Hiertoe wordt aan het netwerk ook het logo van NAT en een aantal
voorbeeldzinnen ter beschikking gesteld, die gebruikt kunnen worden op omslagen of in het
voorwoord.
11. Trainee netwerkbureau NAT i.s.m. Netbeheer Nederland
Het netwerkbureau NAT en Netbeheer Nederland hebben gezamenlijk een trainee
aangetrokken vanuit het nationaal energietraineeship. Dit is een mooi voorbeeld van
samenwerking in het netwerk.
12. Vergaderschema stuurgroep 2020 (bijlage 9)
Informatie
13. Rondvraag

