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De Minister van Economische Zaken en
Klimaat
t.a.v. de heer E.D. Wiebes
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Middenmeer, 27-11-2019
Ref: 20191127 DAGO ondersteuning Klimaatakkoord
Geachte heer Wiebes,
DAGO, Dutch Association Geothermal Operators, behartigt sinds 2014 het collectieve belang van
aardwarmte operators in Nederland en draagt bij aan de veilige en verantwoorde ontwikkeling van
Nederlandse aardwarmte. Aardwarmte heeft een belangrijke rol in de toekomstige duurzame
energiemix met opschaling in de glastuinbouw en gebouwde omgeving.
Samen met EBN, SPG en Stichting Warmtenetwerk heeft DAGO zich in 2018 gecommitteerd aan het
Masterplan Aardwarmte in Nederland, waarmee DAGO zich met de haar partners inzet voor de
verdere uitwerking en uitvoering van een aantal belangrijke thema's: rendabele projecten, veilige en
effectieve operationele activiteiten, robuust maatschappelijk draagvlak, innovatie en aansluiting op
warmtenetten.
Een structureel veilige en verantwoorde winning van aardwarmte, voor zowel mens als milieu, heeft
de hoogste prioriteit voor DAGO. De aardwarmte sector is relatief nieuw in Nederland en daardoor
nog volop in ontwikkeling. Daarom zet DAGO volop in op de ontwikkeling van industriestandaarden en
een gedragscode om deze veilige en verantwoorde werkwijze robuust te borgen. DAGO wisselt ook
veel kennis en ervaring onderling uit: met en tussen leden, met andere sectoren (andere vormen van
mijnbouw en duurzame energieproductie) en op internationaal vlak. Tegelijkertijd is DAGO in direct
contact met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat als bevoegd gezag en Staatstoezicht op
de Mijnen als toezichthouder, om gezamenlijk tot passende nationale beleidskaders en continue
verbetering van onze activiteiten te komen.
DAGO ondersteunt de activiteiten die nodig zijn om de doelstellingen in het Klimaatakkoord en het
Masterplan Aardwarmte in Nederland te realiseren en onderkent de belangrijk rol van evenwichtige
samenwerking tussen alle stakeholders daarbij.
DAGO benadrukt dat aardwarmte de belangrijkste pijler voor verduurzaming van de warmtevraag is.
De combinatie van versterken en versnellen, opschalen en professionaliseren vergt betrokkenheid van
overheden èn ondernemers en is ambitieus. Vanuit het oogpunt van DAGO zijn uw ministerie, DAGO
en haar leden het aan elkaar verplicht om op vele vlakken samen en constructief op te trekken om
deze ambitie van aardwarmte in Nederland waar te maken. Juist in de aankomende jaren is integrale
samenwerking noodzakelijk om een evenwichtig instrumentarium voor wetgeving, innovatie,
stimulering en marktontwikkeling op te bouwen. Wij hebben elkaar nodig.
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Zover als dat in het bereik en vermogen van DAGO en haar achterban ligt:
▪ onderkent DAGO dat het klimaatprobleem urgent is en draagt DAGO dat actief uit
▪ zet DAGO zich in om de CO2-emissiereductiedoelen van het Rijk te realiseren
▪ committeert DAGO zich om verdere afspraken met publieke en private organisaties en andere
betrokkenen te maken en uit te voeren, zodat de doelstellingen in het Klimaatakkoord worden
gerealiseerd

DAGO complimenteert U met het brede pakket van maatregelen in het Klimaatakkoord. De
energietransitie is een onomkeerbaar proces en aardwarmte heeft een belangrijke rol in de
verduurzaming van de warmtevoorziening. DAGO beseft zich de grote ambities die van de aardwarmte
sector worden verwacht en zal zich binnen haar bereik en vermogen volledig inzetten om deze te
realiseren.
Vanuit DAGO zien wij uit naar verdere ontwikkelingen bij de uitvoering en opvolging van het
Klimaatakkoord en geven wij graag aan ieder verdere toelichting in vraagstukken die de aardwarmte
sector betreffen.
Hoogachtend,

S. Hagedoorn
Voorzitter DAGO
cc:
Drs. E. H. Th. M. Nijpels, voorzitter Klimaatberaad p/a SER Den Haag
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