Regelgeving en
Publieke Acceptatie

Belemmeringen



Veel Europese landen bevinden zich nog in de
fase van het opzetten van een uniek
toezichthoudende autoriteit voor geothermie.
Er zijn nog steeds regulering belemmeringen
die vertragingen en hogere kosten van een
geothermisch project kunnen veroorzaken.



Standaardisering en regelingen

Vergunningsprocedures

In het GEOELEC project werd de volgende vergunningsprocedure ontwikkeld:
National rules of licensing




Clear definition and classification
Clear definition of EGS

European legal database
for geothermal licensing




National guides to geothermal licensing in English
Relevant legal basis and non-technical summary

Application





Non redundant requirements
Information reuqired at appropriate stage
Competition notice and 1 month for counter-applications

Unique geothermal
licensing authority






Thorough expertise in geothermal
Deals with applications within 6 months
Coordinates competent adiministrative bodies
May attach conditions to the license

Exploration and
development licenses





Exclusivity of rights
Precedence in certain circumstances
Protection against underground interference

Monitoring and
management of the
licenses













Development plant
Confidentiality
No fiscal burden
Renewal, transfer and extension of licenses

Een Geothermal Reporting Code bevat gestandaardiseerde voorwaarden en classificaties, en
regelingen m.b.t. de presentatie van project status en gegevens voor publieke informatie.
Een gereguleerde, gecontroleerde en internationale Geothermal Reporting Code wordt als beste
optie gezien voor de geothermiesector om internationale investeerders aan te trekken.
In 2013 bestaan twee codes: Australië (AGEA) en Canada (CanGEA).
GEOELEC beveelt niet aan om een specifiek European Geothermal Reporting Code op te stellen
maar een ‘wait and see’ strategie te handhaven en de internationale discussie te continueren.
Een Expert Group ‘Resource Classification’ opgericht door de UNECE toetst mogelijke
aanpassingen van de UNFC-2009 classificatie om duurzame energie (incl. geothermie) op te
nemen. Dit zou leiden tot een internationale, gereguleerde classificatie en standaardisatie.
Om internationaal consensus te bereiken wordt actieve participatie in de internationale discussies
en ondersteuning van de UN EC Expert Group aangeraden.

Aansluiting op electriciteitsnet







Grid development process (Binda, et al .,2012)

Milieuzaken









Publieke acceptatie

Het grootste deel van de EU-27 landen heeft kaderaanpassingen nodig
om aan RES te voldoen.
De planning van de toekomstige structuur van het elektriciteitsnet heeft meer aandacht nodig.
Er is nog geen verplichting voor netoperators om het
elektriciteitsnet sterk en productief te maken.
Transparantie over condities voor aansluiting op
elektriciteitsnet ontbreekt.
Lange-termijn stabiliteit van feed-in tarieven
is noodzakelijk.

Kleine impact die nauwelijks
permanente schade kan
veroorzaken.
Minimale horizonvervuiling.
Herinjectie van geothermische
vloeistof in de originele aquifer
veroorzaakt geen vervuiling van
grondwater.
Hydraulische stimulering conform
geldende milieuregelgeving.

Publieke acceptatie is belangrijk
bij de locatieselectie met oog
voor:
o milieukwesties,
o burgers voelen zich niet
gevraagd,
o financiële punten
(bv. gemeentelijke subsidies),
o NIMBY (Not In My Back Yard), en
o locale energieproductie.

ORC. Berlin, El Salvador

Kalina Cycle. Husavik, Iceland

Larderello, Italy



Best practice advies van GEOELEC:

Voorbeelden voor fraaie
energiecentrales zijn in
de hele wereld te vinden.
Om publieke acceptatie
te bereiken is het een
voordeel als de energiecentrale qua architectuur
in het landschapsbeeld
van het gebied past.
Traditie kan ook een
grote rol spelen zoals in
Larderello
waar
de
koeltoren een regionale
bezienswaardigheid is.

Hellisheiði, Iceland

ORC. Bruchsal, Germany

