Agenda Stuurgroep Aquathermie
Datum
Locatie

:
:

17-03-2020 | 10.30 – 12.30 uur
Unie van Waterschappen, Koningskade 40 te Den Haag, Koningszaal

Deelnemers Mark van der Werf (UvW/vz), Ans van den Bosch (EZK), Frenk van der Vliet (NWB), Gerwin Venema (provincie
Fryslan), Andre Jurjus (Netbeheer Nederland), Hans Vissers (Deltares), Hans de Groene (VEWIN), Carla Kranenborg/Erik
Kraaij/Rishma Chedi (namens NAT)

1. Opening + vaststellen verslag (bijlage 1) 5 min
- Vaststellen verslag bijeenkomst 19-11-2019
2.

Mededelingen 15 min
Eteck nieuwe partner Green Deal
Eteck heeft zich als partner verbonden aan de Green Deal. Op dit moment exploiteert Eteck
meer dan 200 projecten in de woningbouw, utiliteit en retail met in totaal bijna 35.000
(woning equivalente) aansluitingen. Naast het verzorgen van langjarige energie
exploitaties, is Eteck ook actief als ontwikkelaar en in het technisch realiseren van warmte
en/of koude opwek installaties.
-

InvestNL kandidaat-partij Green Deal
InvestNL heeft aangegeven partij te willen worden in de Green Deal. Artikel 33 in de Green
Deal Aquathermie beschrijft de hiertoe te doorlopen procedure. Alle partijen moeten
weliswaar toestemming geven voor nieuwe toetreders, maar kunnen dit individueel doen.
Een collectieve ondertekening is dan ook niet noodzakelijk. Het netwerkbureau bereidt de
procedure voor zodat we InvestNL op korte termijn kunnen verwelkomen als partij. Hun
kennis- en expertise is zeer waardevol voor de doorontwikkeling van aquathermie.

-

Stand van zaken netwerkbureau (bijlage 2a) Het netwerkbureau geeft een korte
toelichting op de stand van zaken.
o Subsidie toegekend Warming Up
o Bestuurlijke bijeenkomst 22 januari jl. (bijlage 2b)
o Brief minister Wiebes Warmtewet 2.0 december 2019
o Aquathermie in Leidraad (ECW)
o TEO en TEA in SDE++
o Q&A voor proeftuinen aquathermie (vuistregels)
o Aquathermie in de praktijk: eerste conclusies en inzichten + update overzicht
projecten
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Besluitvorming
3. Jaarplan 2020 (bijlagen 3a t/m c) 15 min
Voor het netwerkbureau was 2019 enerzijds een jaar van veel in de steigers zetten en
anderzijds ook een jaar waarin met beperkte capaciteit toegevoegde waarde is laten zien. In
2020 wil het netwerkbureau daarmee doorgaan. De doelen zijn aangescherpt:
kennisontwikkeling, kennisdeling en netwerkactivering. De inzet van het netwerkbureau zal zich
in 2020 op deze doelen richten. Dit doet men onder meer door het organiseren van community
of practice bijeenkomsten over verschillende onderwerpen, het ondersteunen en monitoren
van de kennis- en onderzoeksagenda, verbindingen te leggen bij governancevraagstukken, de
samenwerking te blijven zoeken met andere klimaat- en energieprogramma’s en beschikbare
kennis op verschillende wijzen te delen. In dit jaarplan gaat het netwerkbureau nader in op
deze én de andere activiteiten.
Voorgesteld besluit:
1) Het jaarplan 2020 inclusief begroting vast te stellen.
2) De aanzet tot een dashboard verder uit te werken en bij de eerstvolgende
voortgangsrapportage te presenteren.
4. Onderzoeksagenda (bijlagen 4a t/m c) 10 min
In november 2019 is de eerste versie van de kennis- en onderzoeksagenda besproken in de
stuurgroep. De destijds gemaakt opmerkingen zijn verwerkt. Tevens is in december jl. subsidie
toegekend voor WarmingUp. In dit onderzoeksprogramma wordt een deel van de vragen uit de
voorliggende agenda beantwoord. Er is een nauwe samenwerking tussen NAT en WarmingUp,
zodat onderzoeksmiddelen zo goed mogelijk ingezet kunnen worden en kennis breed gedeeld
wordt.
Omdat door nieuwe ontwikkelingen of uit onderzoeken weer nieuwe vragen dan wel
prioriteiten naar boven kunnen komen, wordt voorgesteld de onderzoeksagenda als levend
document te beschouwen. Hierdoor kan ingesprongen worden op de kennisbehoefte van het
netwerk.
Voorgesteld besluit:
1) De stuurgroep stelt de onderzoeksagenda als levend document vast.
2) De voortgang van de onderzoeksagenda als onderdeel van de reguliere
voortgangsrapportages van het netwerkbureau op te nemen.Bespreekpunten
5. Communicatieplan (bijlagen 5a en b) 15 min
Het product dat bij de afspraken in de Green Deal hoort is het Communicatieplan Netwerk
aquathermie, samengevat in de communicatiematrix. In dit plan wordt aan de Green Dealdoelen een aantal communicatiedoelen gekoppeld en worden risico’s, doelgroepen,
communicatiestrategie, -boodschappen en -middelen beschreven. Voor de uitvoering van het
communicatieplan wordt een bijdrage van partijen en partners uit het netwerk gevraagd. Denk
hierbij aan het actief delen van praktijkervaringen en info over aquathermie-evenementen.
Vragen aan de stuurgroep:
1) Kennis te nemen van de communicatiematrix.
2) Hoe denkt de stuurgroep dat het netwerk een actieve bijdrage kan leveren aan de
gezamenlijke communicatie?
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6. Presentatie verbinding andere klimaat- en energieprogramma’s en -initiatieven door Ans van
den Bosch (EZK) 20 min
Er zijn inmiddels veel programma’s en initiatieven op het gebied van klimaat en energie. Het is
belangrijk dat ook op het sturende niveau nadrukkelijk de verbinding gelegd wordt. Zo kan men
elkaar versterken. Bij EZK komt veel samen en daarom geeft mevr. Van den Bosch inzicht in de
verschillende initiatieven en programma’s, hoe de sturing is en hoe deze zo effectief en
verbindend mogelijk ingevuld kan worden.
7. Beschouwing n.a.v. rondje gesprekken stuurgroepleden (bijlage 6) 10 min
Naar aanleiding van de vorige vergadering van de stuurgroep heeft het netwerkbureau
individuele gesprekken gevoerd met nagenoeg alle stuurgroepleden. Aan de orde is gekomen
de rol van de stuurgroep als geheel en van de leden afzonderlijk, alsmede de
informatiebehoefte.
Vragen aan de stuurgroep:
1) Heeft u aanvullingen op de samenvatting op hoofdlijnen?
2) Hoe beschouwt u de opbrengst van de gespreksronde?
3) Is het wenselijk hier opvolging aan te geven? Bijvoorbeeld door het maken van nadere
afspreken over rolinvulling en de vertegenwoordiging van alle partijen die de Green Deal
ondertekend heeft, of anderszins.
8. Stakeholderanalyse (bijlage 7) 10 min
Het netwerkbureau schetst de startpositie van aquathermie en geeft aan waar mogelijk hiaten
zitten. In de verkenning governance aquathermie is mede op basis van diverse interviews de
startpositie van partijen in de warmteketen weergegeven. Hieruit blijkt dat aquathermie met
name in woningbouwsector (corporaties, projectontwikkelaars, gemeenten) nog onvoldoende
bekend is en als techniek wordt meegenomen in de planvorming (nieuwbouw en renovatie).
Het netwerkbureau bespreekt daarom graag met de stuurgroep hoe de effectiviteit van de
inzet van partijen richting deze organisaties vergroot kan worden.
Vragen aan de stuurgroep
1) Herkent de stuurgroep de analyse van ontbrekende organisaties in het netwerk en zo ja,
welke contacten kunnen benut worden om het netwerk Aquathermie uit te breiden?
9. Rondvraag 5 min

