Voordelen

Financiën en Economie
Geothermische energie kan theoretisch overal in Europa ontwikkeld worden. Geothermie levert stroom
en flexibele duurzame energie, diversificatie van de energiemix en bescherming tegen schommelende en
stijgende elektriciteitskosten. De exploitatie van geothermische bronnen creëert economische
ontwikkelingskansen voor landen in de vorm van belastingen, royalty’s, technologieexport en banen. Voor
de ontwikkeling van geothermie zijn grote financiële investeringen noodzakelijk, niet alleen door de
overheid maar ook door de private sector.

Kosten van EGS projecten

Projectfinanciën

De financiering van een geothermie project bevat twee cruciale elementen in de initiële fase: een grote
financiële investering en een verzekeringsplan om geologische en andere risico’s af te dekken. Een
geothermisch energie project kan in de volgende fasen onderverdeeld worden:

De totale kosten van een geothermie project
worden bepaald door de financiële investeringen
tijdens de projectinitiatie. De ervaring leert dat
ongeveer 10% van deze kosten moeten worden
opgebracht
voor
projectplanning
en
projectmanagement.
Boorkosten bedragen 50% tot 75% van de totale
kosten. De EGS engineering en het verzekeren
van de risico’s zijn eveneens belangrijke
kostenposten, maar in vergelijking zijn de
jaarlijkse operationele kosten laag.

Boorkosten bedragen 30% tot 50% van de totale kosten voor een hydrothermisch-geothermische elektriciteit
project en meer dan 50% van de totale kosten van Enhanced Geothermal Systems (EGS).
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Risikoverzekeringen

Financiele stimulansen

•
•

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 geothermische technologieën aangepast moeten
worden, in lijn met de groeiende volwassenheid van de markten en technologieën;
Een ‘European Geothermal Risk Insurance Fund’ (EGRIF) wordt gezien als aantrekkelijke publieke
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) kosten. 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;

Nationale regeringen bieden talrijke publieke stimulansen voor de ontwikkeling van geothermische
elektriciteit. Deze stimulansen kunnen onderverdeeld worden in financiële instrumenten
(overheidssubsidie, belastingverlichtingen en -aftrek voor goederen) en operationele support
(prijssubsidies, renewable energy obligaties met groene certificaten en belastingreducties op de productie
van elektriciteit). De meest gebruikte stimulans voor geothermische elektriciteit in EU landen is het feed-in
systeem. Dit systeem verschilt in de actuele vergoede tarieven, het aantal jaren dat deze tarieven vergoed
worden en of de tariefsystemen relevant zijn voor de netto/ bruto productie.

Het relatief lage aantal geothermische elektriciteit projecten in de EU biedt een onvoldoende ervaringsbasis
om de succeskansen van een booroperatie goed te kunnen inschatten voor de toekomst. Een gevolg
hiervan is dat geothermie ontwikkelaars problemen hebben om publieke of private risicoverzekeringen met
acceptabele voorwaarden te vinden.

