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Geachte heer Vermuë,
BodemenergieNL is de vereniging voor bedrijven en organisaties die zich bezighouden met de
levering van duurzame warmte en koude in de gebouwde omgeving, glastuinbouw en industrie
op basis van open en gesloten bodemenergiesystemen. BodemenergieNL staat voor
bevordering van de markt voor bodemenergie door promotie van bodemenergiesystemen als
kosteneffectieve techniek voor energiebesparing en –verduurzaming in de gebouwde
omgeving, door vergroting en ontsluiting van de deskundigheid van Nederlandse professionals
bij ondernemingen en publieke- en maatschappelijke organisaties voor kwaliteit van ontwerp,
bouw, inregeling en beheer van bodemenergiesystemen en door behartiging van de belangen
van de sector voor goede marktomstandigheden en voor gunstige wet- en regelgeving en de
praktijk hiervan op nationaal, regionaal en lokaal niveau.
De vereniging BodemenergieNL en haar leden hebben de kennis en kunde om aquathermie als
duurzame bron van warmte en koude in te zetten in duurzame klimaatsystemen voor het
verwarmen en koelen van gebouwen en processen. De warmte uit aquathermie zal in de regel
middels een warmtepomp op de gewenste temperatuur worden gebracht, al dan niet via
(seizoensmatige) tussenopslag in bodem of grondwater. Met deze brief verklaart
BodemenergieNL zich actief in te willen zetten voor het doel dat de Green Deal Aquathermie
nastreeft. Daarbij zet BodemenergieNL zich in voor verdere ontwikkeling en deling van kennis,
voor het duiden van de potentie van aquathermie, voor het analyseren van kosten en baten
van aquathermiesystemen en voor het helpen wegnemen van barrières van juridische,
technische en socio-economische aard. Bodemenergie zal daartoe tevens haar netwerk
inzetten.
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