
Samenvatting

Het opwekken van geothermische energie heeft zijn wortels in Europa. 
De eerste test vond plaats in 1904 in Larderello in Italië en vanaf 1913 werd 

daar met de dry steam methode geothermische elektriciteit opgewekt. Sinds deze 
eerste activiteiten werden geothermische technologieën steeds verder ontwikkeld. Op dit 

moment omvat de totale geïnstalleerde capaciteit 1,8 GWe. Jaarlijks wordt ongeveer 11,5 TWh 
elektrische energie geproduceerd. In het laatste decennium kan geothermische elektriciteit dankzij 

de optimalisatie van nieuwe binaire systemen bij relatief lage temperaturen opgewekt worden. Met 
Enhanced Geothermal Systems (EGS), een doorbraaktechnologie sinds 2007, kan geothermische energie 
theoretisch overal in Europa geproduceerd worden.

Voordelen van geothermische elektriciteitsproductie zijn vooral het bedienen van de grondbelasting van 
het stroomnet, het beschikbaar stellen van flexibele duurzame energie, de diversificatie van de energi-
emix en het bufferen van schommelende en stijgende elektriciteitskosten. Bovendien kan het exploiteren 
van geothermische bronnen economische ontwikkelingsmogelijkheden voor EU-lidstaten creëren in de 
vorm van belasting, royalty’s, technologie export en banen.

Het potentieel van geothermische energie wordt door een aantal EU lidstaten in hun National Renewable 
Energy Action Plans (NREAPs) benoemd. Het daadwerkelijke potentieel van geothermische energiever-
zorging is echter groter. Om de aandacht hiervoor te wekken werd in het kader van GeoElec, een 
driejarig (2010-2013) IEE project gefinancierd door de EU, het economische potentieel 
van geothermische energie in Europa gedetailleerd onderzocht en geschetst voor 
de jaren 2020, 2030 en 2050. De geschetste getallen zijn indrukwekkend en 
verduidelijken het potentieel van geothermisch opgewekte energie en 
de grote rol die geothermische energie zou kunnen spelen in de 
toekomstige energiemix.

Bevorderen van Geothermische
Elektriciteit in Europa



 

Geothermische Capaciteitsinschatting 
 

De inschatting van het potentieel van geothermische elektriciteit is het resultaat van een combinatie en 

integratie van bestaande gegevens die door EU-28 landen ter beschikking gesteld werden en een nieuwe 

methode die voortbouwt op Canadese, Amerikaanse en Australische kennis. Het geothermisch potentieel 

(heat in place) is vertaald naar een economisch potentieel, baserend op een Levelized Cost of Energy 

(LCoE) van minder dan 150 EUR/MWh voor het 2030 scenario en minder dan 100 EUR/MWh voor het 2050 

scenario. 

 

 De productie van geothermische elektriciteit in de EU in 2013 bedraagt 6 TWh 

 De NREAPs voorspelt een productie in de EU-28 van ca. 11 TWh in 2020 

 Het totale Europese geothermische elektriciteitspotentieel in 2030 bedraagt 174 TWh 

 het economische potentieel groeit naar meer dan 4000 TWh in 2050 

 

 

 

Economie en Financiën 
 

De financiering van een geothermisch project bevat twee cruciale aspecten in de initiële fase: een grote 

financiële investering voor proefboringen, die tot 70 % van de totale projectkosten kunnen uitmaken, en 

een verzekeringsplan om geologische en andere risico’s af te dekken. 

 

Omdat een pre-drill evaluatie van de potentie van een mogelijke geothermische bron grote onzekerheden 

bevat en de ontwikkeling van Enhanced Geothermal Systems (EGS) zich nog in een relatief vroeg stadium 

bevindt, is het risicoprofiel vergelijkbaar met alternatieve bronnen voor duurzame energie. Om deze 

uitdagingen en risico’s te kunnen beheersen en de groei van de geothermische sector te bevorderen, zijn 

de volgende financiële stimulansen nodig: 

Minimum Levelized Cost of 

Energy in 2030 (EUR/MWh) 



 Politieke en publieke stimulansen zijn belangrijke instrumenten voor de geothermische sector om 

tegenvallers te compenseren en om de technologieontwikkeling verder te stimuleren;  

 Innovatieve financieringsinstrumenten zouden op de geothermische sector aangepast moeten worden, 

in lijn met de groeiende volwassenheid van geothermische markten en technologieën; 

 Een European Geothermal Risk Insurance Fund (EGRIF) wordt gezien als aantrekkelijke politieke 

maatregel om geologische risico’s op te vangen; 

 Politici zouden complete support pakketten moeten creëren die meer bevatten dan de LCOE (Levelized 

Cost of Energy). Als alternatief zouden incentives voor geothermische elektriciteit aangeboden kunnen 

worden voor de voordelen die geothermische elektriciteit biedt ten aanzien van de 

elektriciteitsvoorziening: flexibiliteit en basislast. 

 

 

Om de financiële haalbaarheid van geothermie projecten te ondersteunen, werd in het kader van GeoElec 

een software tool ontwikkeld dat initieel ondersteunt bij de validatie van geothermische energie projecten. 

Additioneel heeft GeoElec aspecten verbonden aan integratie van geothermische energie in het stroomnet 

bestudeerd. GeoElec heeft aangetoond hoe geothermisch opgewekte elektriciteit zonder technische 

problemen en met geringe kosten geïntegreerd kan worden in het bestaande stroomnet. 

 

Regelgeving en Publieke Acceptatie 
 

De ontwikkeling van geothermische energiewinning zoals door GeoElec ondersteund moet op een 

duurzame en verantwoordbare manier gebeuren. Een regelgeving voor vergunningsprocedures, 

eigenaarschap van resources en competitie om het gebruik van de ondergrond zijn noodzakelijk en 

gewenst maar moeten gestroomlijnd worden. Regulatieve belemmeringen kunnen vertragingen en 

stijgende kosten van geothermische elektriciteitsprojecten veroorzaken en moeten daarom zo goed 

mogelijk verminderd worden. Daarnaast moet de impact van de ontwikkeling van geothermische 

elektriciteit op het milieu goed beheerd en door een toepasbare 

regelgeving gestuurd worden. 

Duurzame ontwikkeling van de geothermische energiesector 

zou de publieke acceptatie zeker stimuleren. Het ontbreken van 

een brede publieke toestemming zou de ontwikkeling van de 

geothermische sector duidelijk in de weg staan. De praktijk laat 

zien dat de publieke acceptatie algemeen hoger is als 

projectontwikkelaars open kunnen acteren en duidelijk 

communiceren.  

Cumulative 

investment 

Een geothermische energiecentrale in het 

landschap 



 

Actieplan voor Geothermische Elektriciteit in Europa 
 

Op basis van het onderzoek dat werd verricht in het kader van GeoElec worden de volgende aanbevelingen 

geformuleerd:  

 Schep een gunstig klimaat dat voordelen en potentieel van geothermische technologieën 

onderstreept. Stel een nationaal actieplan en kennisinfrastructuur ter bevordering van 

geothermische projecten op. Breng geothermie onder de aandacht van beleidsmakers en zorg voor 

publieke acceptatie.  

 

 Lever een bijdrage aan het economische concurrentievermogen van Europa door betaalbare 

energie beschikbaar te stellen. Om de ontwikkeling van betrouwbare duurzame technologie te 

bevorderen zou een Europees EGS programma opgesteld moeten worden met 

demonstratiecentrales en testlaboratoria. Een dergelijk EGS onderzoeksprogramma zou ook 

nieuwe technologieën en concepten ontwikkelen en testen. 

 

 Creëer gunstige economische en financiële randvoorwaarden voor de stimulering van de 

ontwikkeling van de geothermiesector. Een European Geothermal Risk Insurance Fund (EGRIF) is 

een innovatieve optie om geologische en andere risico’s verbonden aan geothermieprojecten op 

te vangen.  

 

 Creëer effectieve opleidingsmogelijkheden in de geothermiesector. Multidisciplinaire kennis en 

interactieve samenwerking zijn belangrijk voor de ontwikkeling van geothermie. Creëer 

geothermie-gerelateerde kennis- en opleidingsnetwerken door industriële platforms, 

universiteiten en onderzoekscentra te involveren.  

 

 Lever een bijdrage aan de stimulering van de lokale economie. Schep arbeidsplaatsen om zo bij te 

dragen aan de oprichting van een regionale en Europese geothermie industrie (exploratie, winning, 

constructie, toeleverbranche) die tot 2030 meer dan 100.000 mensen werk geeft. 

 

 

Aanvullende informatie: www.geoelec.eu 
 

 

Project coordinator: European Geothermal Energy Council, Renewable Energy House,63-67 rue d'Arlon 

1040 Brussels, T : +32 2 400 10 24, E: com@egec.org 
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