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1. Samenvatting 

Het project IndustrieStandaarden en Recommended Practices (ISRP) is door DAGO (Dutch 

Association Geothermal Operators) uitgevoerd tussen augustus 2014 en december 2016. De 

doelstelling van het project was te komen tot (een eerste aanzet voor) industriestandaarden die voor 

de geothermie bruikbaar en geaccepteerd zijn, als onderdeel van een effectieve en veilige sector.  

Het project is uitgevoerd door een projectteam, in opdracht van DAGO. Acht externe specialisten 

met verschillende disciplines hebben bijgedragen aan de uitvoering en de oplevering van de 

documenten.  

Resultaten 

De resultaten van dit onderzoek bestaan uit:  

- door de vereniging DAGO vastgestelde standaarden, te gebruiken door geothermie-operators 

 20170303 DAGO industriestandaard geothermie NORM 

 20170303 DAGO-richtlijn omgang met radioactiviteit 

 20170303 DAGO Richtlijn ESP inspectie en vervangen 

 20170303 DAGO Richtlijn Put Opschonen 

 20170303 DAGO richtlijn aanvraag ontheffing veiligheidsafsluiters. 

Het NORM werkplan  en de Template werkprogramma zijn geen formele standaarden, maar 

generiek voorbeelden van werkdocumenten.   

Alle standaarden zijn specifiek te gebruiken in de productiefase (winningsfase). De bestaande 

geothermie-operators hadden hier de eerste behoefte naar omdat voor de voorbereidings-

/boorfase bestaande standaarden vanuit de olie & gas sector door het boormanagement worden 

toegepast.  

- Voorts is een tweedaagse cursus opgezet getiteld ‘Ontwikkelen en Opsporen’.  Het 

cursusmateriaal en de evaluaties et cetera zijn te vinden in deze internetmap. In deze cursus 

komen onder andere aan de orde het nut en de noodzaak van standaardisatie, het continu 

verbeteren en de reikwijdte van de verschillende standaarden en richtlijnen. Deze cursus is in 

juni 2016 voor het eerst gegeven.  

- Voor het vaststellen van nieuw (of verbeterde) standaarden zijn procesafspraken in concept 

gereed. Deze dienen als een eerste opzet voor de sector en haar stakeholders.   

- Een complete inventarisatie van de wet- en regelgeving, inclusief een eerste uitwerking in de 

kaderdocumenten. Hiermee is overzicht ontstaan over de onderwerpen waar standaarden nog 

verder uitgewerkt kunnen worden. Deze inventarisatie is in het bestand DAGO 2016 overzicht 

geothermieproject V12.2 in een overzichtelijk schema weergegeven met achtergrondinformatie 

van de voor een geothermieproject te doorlopen stappen en is bestemd voor operators en 

aanstormende operators.  

Het gebruik van de genoemde documenten heeft reeds tot de eerste rendementen geleid. Er wordt 

meer uniform gedocumenteerd en de eerste ervaringen uit het veld zijn positief.  

Nieuwkomers hebben aan de hand van de cursus een beter overzicht gekregen waardoor de 

voorbereidingen voor hun nieuwe geothermieproject beter is verlopen. Over het algemeen ervaren 

nieuwe operators dat zij aan heel veel zaken aandacht dienen te geven in de voorbereidingsfase en 

geven zij aan dergelijke documenten en bijeenkomsten als een welkome ondersteuning te ervaren. 

Dit is niet te kwantificeren, maar het herhalen van een beginnerscursus ieder jaar of iedere twee jaar 

zal naar verwachting bijdragen aan een betere voorbereiding.  

https://dago.sharepoint.com/documenten/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=03a4e6c3648954f608414b9f0387b1942&authkey=AcgCfpz5HCrUNT3kMogRwOQ
https://dago.sharepoint.com/documenten/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=010d3255d188b4bcda8b96d37efd62907&authkey=AQY3XWn7aAwG-aHYA2sqrNw
https://dago.sharepoint.com/documenten/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=zzLgiYn%2fKP5qSi5OrxItQo84TFvwlhax21lVYdIPmXE%3d&docid=03d987dd87ee2452d86e88e1845fabaf4&rev=1
https://dago.sharepoint.com/documenten/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=zzLgiYn%2fKP5qSi5OrxItQo84TFvwlhax21lVYdIPmXE%3d&docid=03d987dd87ee2452d86e88e1845fabaf4&rev=1
https://dago.sharepoint.com/documenten/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=bB6rzQqb%2bmWZ8IvwoYyACYFXC5cw5gT1nB%2bZXnAK040%3d&docid=133ec0e11f0c746c0abbee5cfc1a7e1c6&rev=1
https://dago.sharepoint.com/documenten/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=bB6rzQqb%2bmWZ8IvwoYyACYFXC5cw5gT1nB%2bZXnAK040%3d&docid=133ec0e11f0c746c0abbee5cfc1a7e1c6&rev=1
https://dago.sharepoint.com/documenten/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=y81XWZSa3CuH65TgAbpwoXtoaxa5Bsuax09ix%2bndGhk%3d&docid=0c99bbe0298cb4a429e8f03d95b0324e7&rev=1
https://dago.sharepoint.com/documenten/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=vtyDUFtUI0R0ZdPVFmLUGSwqx89%2btAlMAnVOmtftbRo%3d&docid=1008338e7e7134d0c80023616837c3c2c&rev=1
https://dago.sharepoint.com/documenten/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=XdULpS4Osd1zYxevJZ%2b5Ls18aeMddVTSvCQjoSUNw74%3d&docid=179eecadc5c72400499401c7ae5f22b82&rev=1
https://1drv.ms/f/s!AgttoaomtcxvinTYJ3UOl7oRlwDU
https://dago.sharepoint.com/documenten/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=6K1IU1qpkFSsdhBpmhX4QD%2btTzV5t8IoZtT%2bsKRulM8%3d&docid=1ef9a7a03ec56486498c56dbe787d901c&rev=1
https://dago.sharepoint.com/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=%2fZSyqjza15w%2fG8oGwL1owIqiCuYWz%2fD%2fiiYHfyyTfuQ%3d&docid=00e2c999d46c04fb580d8e88088785c63&rev=1
https://dago.sharepoint.com/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=%2fZSyqjza15w%2fG8oGwL1owIqiCuYWz%2fD%2fiiYHfyyTfuQ%3d&docid=00e2c999d46c04fb580d8e88088785c63&rev=1


  

Pagina 4 van 19 
Dit project / onderzoek is mede tot stand gekomen  
door de bijdrage van het ministerie van EZ,  
het Productschap Tuinbouw en Kas als Energiebron 

 

 

Verder is binnen DAGO belangrijke ervaring opgedaan met het standaardisatieproces en de 

bijbehorende procesafspraken. Het project ISRP is daarom eerder een eerste stap en heeft inzicht in 

het volledige proces gebracht, naast een aantal inhoudelijke leerpunten. 

 

DAGO heeft overigens ook de ontwikkeling van een eigen QHSE template in gang gezet, dat 

uiteindelijk te gebruiken valt als standaard door de leden. Het is de verwachting dat deze template 

als standaard in de tweede helft van 2017 beschikbaar komt. De template zal als handboek door de 

vereniging in de toekomst worden onderhouden 

Overdraagbaarheid 

Overdraagbaarheid van de inhoud en toepasbaarheid  van de standaarden blijkt een belangrijk 

aandachtspunt. Enerzijds omdat de geothermie te maken heeft met veel nieuwe organisaties die 

geothermieprojecten opstarten; organisaties die behoefte hebben aan een goede inleiding en veel 

achtergrondinformatie bij de standaarden. Anderzijds omdat ook andere partijen actief worden in de  

geothermie; denk hierbij niet alleen aan de private partijen (toeleveranciers, adviseurs) maar ook aan 

de publieke partijen, op verschillende beleidsniveaus en in verschillende bevoegde gezagen.  

Tot slot 

In de jaarvergadering van 17 februari 2017 is door de leden van DAGO afgesproken om ambities 

verder te laten toenemen, waarbij verdere opbouw van standaarden één van de prioriteiten is.   
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2. Inleiding 

Deze inleiding bevat de  uitgangspunten van het project.  De volledige beschrijving voor dit project 

bevindt zich in het document: 140826 onderzoeksvoorstel industriestandaarden en RP’s.  

De geothermiesector is tussen 2014 en 2016 sterk ontwikkeld. DAGO is vanaf de start in 2014 bijna 

verdubbeld naar 22 bedrijven in december 2016, gwaarbij de toepassing van de geothermie zich ook 

uitbreidt naar die van gebruik in stadsverwarmingsnetten, naast die in de glastuinbouw. Daarnaast 

ontwikkelt de Rijksoverheid een centrale regie op geothermie,  als onderdeel van de uitvoering van 

de warmtevisie1, integraal gelinkt aan de verschillende vraagstukken vanuit de overheid, de 

maatschappij en de sector.  

Probleemstelling 

Binnen de geothermiesector bestaat de behoefte om projecten sneller en betrouwbaarder te laten 

verlopen. Deze behoefte is in 2014 beschreven in het Versnellingsplan aardwarmte glastuinbouw2, 

waaruit een aantal initiatieven is voortgekomen, zoals het Project Kennismedewerker Geothermie 

met de oprichting van DAGO (juni 2014) en de KennisAgenda Aardwarmte (januari 2015).  

Met dit project is vanuit DAGO een begin gemaakt aan de invulling van standaarden en is ervaring 

opgedaan met de daarvoor benodigde processtappen. Standaardiseren van werkwijzen, en het 

volgen van ‘recommended practices’ als een lichtere vorm van standaardisering, zou moeten leiden 

tot de beoogde versnelling en verhoging van de betrouwbaarheid. In het volgende hoofdstuk is de 

doelstelling van het project nader uitgelegd. 

  

                                                           
1 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energiebeleid/documenten/kamerstukken/2015/04/02/kamerbrie
f-warmtevisie 
2 https://www.kasalsenergiebron.nl/content/docs/Over_ons/Versnellingsplan_Aardwarmte.pdf 

https://dago.sharepoint.com/documenten/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=12582acda7ad34c8b8bd3f0f8c0887c87&authkey=AbqKTd0yOvX259N-F9j4kTE


  

Pagina 6 van 19 
Dit project / onderzoek is mede tot stand gekomen  
door de bijdrage van het ministerie van EZ,  
het Productschap Tuinbouw en Kas als Energiebron 

 

3. Doelstelling 

Het doel van het project ‘Industriestandaarden en Recommended Practices’ (‘RP’s’) was om de 

aanpak en uitvoering van geothermieprojecten verder te standaardiseren en (daarmee) te 

stroomlijnen, hetgeen bijdraagt aan kwalitatief goede en betrouwbare geothermiebronnen. Daarbij 

was het verkrijgen van acceptatie van de standaarden en RP’s bij toezichthouders, 

vergunningverleners en opdrachtnemers (adviseurs, toeleveranciers) op zijn beurt belangrijk en dus 

eveneens onderdeel van het project. 

Standaardisatie zal de engineerings- en boorfase verkorten, de exploitatiekosten verlagen en naar 

inschatting de energieprestaties verbeteren. Standaardisatie ondersteunt zo het bereiken van de 

doelstellingen voor duurzame energie uit aardwarmte. Standaardisatie zal daarnaast de veiligheid 

verder verhogen.  

De directe doelgroepen zijn: de huidige operators en vooral de ‘aanstormende’ operators van 

aardwarmtesystemen. De indirecte doelgroepen zijn: SODM, overheden en opdrachtnemers. 

Nevendoelstellingen 

Het project dient de veiligheid en de bescherming van het leefmilieu rondom boringen en de 

bedrijfsvoering te verbeteren. De standaardisatie zal de dialoog tussen operators onderling én met 

de toezichthouders/vergunningverleners (dienen te) verbeteren en op een conceptueler niveau 

brengen, dat wil zeggen dat de operator de RP’s  gebruikt en daarmee effectiever/beter/veiliger 

werkt. Bijeenkomsten met (aanstormende) operators en toeleveranciers en dienstverleners over de 

standaardisatie zullen tevens de informatie-uitwisseling (dienen te) stroomlijnen. 

Door het opstellen van een Industriestandaard en Recommended Practices wordt kennis opgebouwd 

en worden de (aanstormende) operators gefaciliteerd. Ook zal het de beoordeling door de 

toezichthouder vereenvoudigen.  

Toelichting/ inkadering 

De op te stellen industriestandaarden hebben betrekking op de volgende aspecten: 

• Kwaliteit (‘uptime’, doorlooptijd, levensduur, storingen en dergelijke voor 

apparaten/materialen; voor diensten gelden minder eenduidige criteria) 

• Veiligheid (voor de gebruiker en de omgeving) 

• Kosten 

• Kennisontwikkeling 

De industriestandaarden gaan daarom in op meerdere, voor de gebruikers en hun omgeving 

(toezichthouders, overheden, publiek, financiers) relevante processen zoals:  

1. ‘De manier van werken binnen de branche’ zoals onderhoud/up-to-date houden van het 

VG-systeem 

2. De selectie van de te installeren producten en af te nemen diensten, voor boor- en vooral 

exploitatiefase 

3. De (deelprocessen van de) normale bedrijfsvoering 

4. Het omgaan met onverwachte gebeurtenissen 

Een Industriestandaard is niet dwingend (alleen de wetgever dwingt!), maar ‘verleidend’.  
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Gebruik maken van de standaarden en RP’s moet leiden tot lagere kosten, minder storingen/ 

verrassingen, kortere doorlooptijd bij vergunningverleners en toezichthouders, hogere veiligheid en 

grotere publieke acceptatie. Kortom: eenduidigheid. De betrokken partijen bepleiten bij de 

deelnemers het naleven/gebruik maken van de standaarden. 

De industriestandaarden als geheel zijn op te vatten als een bouwwerk van meerdere onderling 

samenhangende procedures en richtlijnen, van heel concreet (veelal technisch) tot vrij algemeen 

(zoals projectaanpak en risicobeheersing). In dit project is een opzet gemaakt van dit bouwwerk, en 

invulling gegeven aan de zaken met de hoogste prioriteit. De ontbrekende delen zullen in 

vervolgprojecten worden ingevuld. Hetzelfde geldt voor de actualisering en verbetering van 

procedures. Ook hier geldt de ‘PDCA-cirkel’ van voortdurende verbetering. 
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4. Proces en aanpak 

Werkzaamheden 

Na de start van het project is er vanuit de operators binnen DAGO aangeven dat er behoefte was aan 

industriestandaarden voor de volgende onderwerpen binnen de winningsfase:  

Richtlijn omgang met radioactiviteit, ESP tubing inspectie, well clean out, ontheffing routinematige 

werkzaamheden, filter wisselen.  

De focus is vanaf het begin af aan de winningsfase geweest, omdat het boormanagement in de 

boorfase toepasbare standaarden vanuit de olie-& gasindustrie gebruikt en daarmee de kwaliteit tot 

heden borgt.  

Vervolgens is het volgende stappenplan gehanteerd: 

1. Opstellen 

Operators van DAGO hebben als input in dit project de documenten ingebracht als basis voor het 

opstellen van de bovengenoemde gewenste richtlijnen. Verschillende gespecialiseerde 

opdrachtnemers (sub-contractors) zijn benaderd om deze documenten te toetsen en te 

veralgemeniseren.  

2. Structureren en borgen 

Nadat de opdrachtnemers de conceptversies van de algemene richtlijnen hadden opgesteld in het 

voorjaar van 2015, zijn deze door de vergadering van DAGO akkoord bevonden in juli 2015. 

Vervolgens zijn zij binnen de begeleidingscommissie besproken en aan SodM aangeboden.  

3. Verspreiden  

Er is voor gekozen om te wachten met het extern communiceren van de bovengenoemde richtlijnen 

tot dat deze besproken waren binnen de begeleidingscommissie. De documenten zijn via DAGO 

sharepoint (intranet) gedeeld met de operators en de begeleidingscommissie, nadat deze formeel 

door DAGO zijn vastgesteld. Deze documenten vormden de eerste concrete resultaten binnen de 

opdracht. Overigens zijn enkele documenten in een later stadium alweer aangepast en verbeterd. 

Sub-contractanten 
Bij de totstandkoming van de verschillende documenten zijn verschillende contractanten voor een 

‘second opinion’ en voor het opstellen betrokken:  

WE-P  is een ingenieursbedrijf dat bij veel geothermie projecten betrokken  wordt, voor het 

boormanagement en de opbouw van de juiste (werk-) documenten, voor advies en management en 

voor HSE-documenten. WE-P is werkzaam in de olie- en gas, de zout en de geothermie. Zij zijn voor 

de documenten 2 t/m 5 uit de eerdergenoemde lijst geconsulteerd.  

IF Technology is een ingenieursbureau gespecialiseerd in bodemenergie en de bovengrondse 

toepassing. Zij zijn voor document 6 geconsulteerd.  

Stralingsupport is een bureau dat gespecialiseerd is in stralingshygiëne en wet- en regelgeving en 

vooral werkzaam in de olie- en gasindustrie. Stralingsupport is bij een groot aantal van de 

geothermieoperators de coördinerend stralingsdeskundige (CSD, niveau 3). Op basis van de input van 

http://wellengineering.nl/
http://www.iftechnology.nl/home
http://www.stralingsupport.nl/
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de geothermiebedrijven met NORM, de DAGO NORM-commissie en de kennis en ervaringen van 

Stralingsupport zijn de documenten 7 en 8 tot stand gekomen.   

Overleg en samenwerkingsstructuur 

De projectmanager heeft met ondersteuning van de kennismedewerker de bovengenoemde 

documenten opgevraagd en aangepast. De operators die met de specifieke onderdelen de meeste, of 

de meest recente, ervaring hadden hebben via DAGO hun input en ervaringen ingebracht. De 

betreffende contractanten hebben de algemene versie getoetst waarna deze is geredigeerd zodat de 

vorm vergelijkbaar werd. Na de eindredactie zijn de documenten aan alle operators aangeboden ter 

acceptatie. Na deze acceptatie zijn de documenten aan de begeleidingsgroep aangeboden.  

Tussentijdse evaluatie november 2015  

In juni 2015 heeft DAGO de documenten aangeboden aan SodM. In november 2015 is de 

begeleidingsgroep bijeengekomen en heeft SodM als toehoorder in deze commissie de volgende 

reactie ingebracht:  

- In de huidige werkprogramma’s en de HSE documenten is de bijbehorende wet- en 

regelgeving onvoldoende meegenomen en ontbreekt de koppeling met de vg-systemen 

- De inbreng van een gespecialiseerd veiligheidskundig bureau  is gewenst 

Ten aanzien van de juridische status is aangegeven dat richtlijnen of normen (van bijvoorbeeld 

DAGO) nooit de publiekrechtelijke functie van wetten en bepalingen krijgen, maar wel door SodM als 

invulling van de regelgeving erkend kunnen worden. Indien een operator afwijkt van een 

vastgestelde DAGO-standaard, dan dient de betreffende operator aan te tonen dat zijn alternatief 

een gelijkwaardig niveau of hoger niveau van veiligheid biedt.  

Wijzigingen in de aanpak 

Op basis van deze evaluatie in november 2015 zijn de volgende aanpassingen in het project 

doorgevoerd om de kwaliteit te verhogen:  

I. DAGO; commitment, inventarisatie, structuur: 

De afspraak binnen de vereniging is dat de operators individueel de richtlijnen als 

standaarden accepteren en toepassen. DAGO kan dit niet afdwingen. Namens haar leden 

voert zij gesprekken met de verschillende partijen. Afspraken dienen formeel getoetst te 

worden, waarbij de verantwoordelijkheden bij de operators blijven.  

De huidige documentatie is op meerdere plaatsen in verschillende vormen vastgelegd: 

Handboek Geothermie, brieven SodM / SPG, NOGEPA-richtlijnen, DAGO stukken, wet- en 

regelgeving. Een inventarisatie is opgesteld om als basis te dienen voor nieuwe 

sectorstandaarden.   

II. Onafhankelijke Peer-review  

De eerste standaarden komen voort uit documenten die vanuit de operators zijn opgesteld 

en gebruikt. In het kader van dit project heeft een uniformering van een aantal van deze 

documenten plaatsgevonden. Door gebruik te maken van meer specialistische partijen uit de 

olie- en gassector is vervolgens de kwaliteit verbeterd. Een onafhankelijke peer -review door 

een andere partij is als belangrijke proces- en inhoudsstap toegevoegd.  

III. Communicatie & training  

Een kwaliteitsslag in administratie en documentatie is gewenst (punt 2), maar verdient ook 

een communicatieslag. Door te starten met trainingen specifiek voor de geothermie, is een  

podium gecreëerd om gezamenlijk te leren en te ontwikkelen.  



  

Pagina 10 van 19 
Dit project / onderzoek is mede tot stand gekomen  
door de bijdrage van het ministerie van EZ,  
het Productschap Tuinbouw en Kas als Energiebron 

 

5. Resultaten 

Vanaf januari 2016 is met de hiervoor aangegeven aanpassingen gewerkt. De concrete resultaten 

daarvan zijn hieronder beschreven.  

a. Inventarisatie en overzicht 

In het begin van dit project is gesproken over een brede standaardisatieslag  in de geothermie. 

Gedurende het proces werd duidelijk dat er bovenal behoefte was aan een gestandaardiseerde wijze 

waarop de geothermie de wet- en regelgeving volgt. Dit gold zowel voor operators, adviseurs als 

overheden. Daarom is contact opgenomen met NOGEPA, omdat de olie- en gas operators met 

dezelfde wet- en regelgeving te maken hebben.  

Mede op hun advies heeft Lawyers Alliance/ Karin Weisenborn, een juriste met kennis van de 

mijnbouw en wet- en regelgeving, vervolgens een inventarisatie gemaakt van de wet- en regelgeving 

die voor geothermie van toepassing is. Dit heeft er toe geleid dat voor ieder onderdeel een 

beschrijving is gemaakt met de volgende categorieën:  

1. Soort hoofdstap 

2. Mijnbouwfase 

3. Vakgebied / discipline 

4. Bovenliggende vergunning / wettelijk voorschrift 

5. Object 

6. Activiteit 

7. Eis 

8. Uitwerking middels 

9. Relevante regelgeving 

10. Wet/Besluit/Regeling/BARMM 

11. (wettelijke) termijn indiening / behandeling 

12. Indienen bij 

13. URL regelgeving  

14. Achterliggende documentatie 

15. Handboek Geothermie 2014 

16. DAGO richtlijn/standaard 

17. verplicht o.g.v. eis SodM 

18. Wenselijkheid standaard / actie 

Voor operators zijn een goede planning en goed projectmanagement noodzakelijk. Vanuit SodM 

bestond reeds een inventarisatie in hoofdlijnen in een tijdschema, waarin een geheel 

geothermieproject in projectvorm is weergegeven (figuur 1)  
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Figuur 1: tijdschema geothermieproject 

 

Binnen DAGO is het idee ontstaan om de inventarisatie van Laywers Alliance te koppelen aan het 

tijdschema van SodM. Hiermee is een verdieping ontstaan die de inventarisatie van de wet- en 

regelgeving overzichtelijk en in verband weergeeft. In samenspraak met de verschillende organisaties 

is deze mogelijkheid onderzocht. Danny van den Berg, afstudeerder bij TNO-AGE en eerder 

betrokken geweest bij de opzet van de intranet van DAGO (sharepoint), heeft de inventarisatie en 

het tijdschema gekoppeld. Het resultaat is te vinden in de pdf DAGO 2016 overzicht geothermie 

project V12.2 waarbij de icoontjes een openbare hyperlink hebben naar de achterliggende 60 (!) 

zogenoemde ‘kaderdocumenten’. In deze kaderdocumenten is de informatie weergegeven uit de 

inventarisatie van Lawyers Alliance.  

Voor de informatie in deze kaderdocumenten zijn, indien beschikbaar, ook onderdelen uit het 

Handboek Geothermie gebruikt. Op deze manier vormt het tijdschema een interactief overzicht en 

dus ook een eerste interactieve versie van het Handboek.  

Met NOGEPA  is overeengekomen dat DAGO standaarden kan overnemen en/of benutten.   

Direct gebruik van de NOGEPA standaarden door geothermie-operators ligt niet voor de hand.  De 

inhoud van de NOGEPA-standaarden is vrij algemeen en specifieke aanpassingen voor de geothermie 

dienen deze werkbaar en concreet te maken. In de loop van 2016 is een aantal nieuwe standaarden 

door NOGEPA opgesteld. De vertaling naar de geothermie voor enkele documenten (o.a. NORM) is 

uitgevoerd. Ook blijft de wet- en regelgeving in ontwikkeling, waardoor in DAGO een aantal 

prioriteiten zijn gesteld om als standaard verder op te bouwen:  

- Standaarden voor de boorfase, gebaseerd op NOGEPA en nader toegespitst voor 

geothermie. Daarbij de eerste focus op de risico’s en de maatregelen ter vorokoming van een 

blowout tijdens boring.  

- Richtlijn seismische risico evaluatie; opvolgende op Framework Seismic Hazard Assesment 

vanuit de KennisAgenda en aansluitend op wensen Technisch Platform aardbevingen.  

- Richtlijn putintegriteit; opvolgende aan well integrity studie vanuit de KennisAgenda 

- Standaard voor opbouw testwaterbassin ter voorkoming van overstroming.  

 

b. Gerealiseerde standaarden, richtlijnen en werkplan 

Een en ander heeft in 2016 geleid tot concepten die in de algemene ledenvergadering van DAGO op 

17 februari 2017 zijn goedgekeurd. De verwijzingen via de hyperlinks in dit document zijn naar de 

definitieve versies.  

Jaar 5

Maand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

NB Er kunnen in de vergunningen aanvullende voorwaarden opgenomen worden. Legenda: verplichting voor operator (indienen bij EZ/SodM) verplichting voor operator mbt VG zorgsysteem activiteit door operator activiteit door SodM/EZ aanwezigheid geldige vergunning/besluit

DISCLAIMER: ER KUNNEN GEEN RECHTEN ONTLEEND WORDEN AAN DIT OVERZICHT. 
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Na deze acceptatie door DAGO zijn onderstaande documenten in maart 2017 aangeboden aan SodM. 

De NORM-gerelateerde documenten zijn ook gedeeld met de ANVS. Bij het aanbieden van deze 

documenten is aangegeven dat deze de basis vormen voor de betreffende activiteiten voor de DAGO 

leden en zij zich hier aan conformeren.   

A. NORM Documenten 

De wet- en regelgeving voor NORM (Naturally Ocurring Radioactive Materials), ook wel ioniserende 

straling genoemd, is zeer specifiek en complex, waarbij geothermie een sector is met specifieke 

kenmerken. De voor dit project ingeschakelde  firma Stralingsupport brengt veel ervaring mee uit de 

olie- en gas industrie en na overleg  tussen DAGO en NOGEPA is de NOGEPA industriestandaard nr 65 

als basis voor de DAGO-norm gehanteerd.   

De geothermieversie heeft in hoofdlijnen twee aanpassingen ondergaan:  

1. de beschreven informatie is daar waar mogelijk concreter gemaakt, door middel van voorbeelden 

en uitwerkingen. Operators in de geothermie hebben waar noodzakelijk het diploma 

stralingsdeskundige niveau 5b, waarmee taken en verantwoordelijkheden van een Toezichthoudend 

Stralingsdeskundige kunnen worden ingevuld.  

2. de informatie voor de geothermie is geselecteerd. Onderdelen en uitwerkingen van de standaard 

van NOGEPA die niet relevant zijn voor de geothermie, zoals de situatie in de offshore, besmet 

productiewater of ingekapselde bronnen, zijn weggelaten uit de versies voor de geothermie.  

Om een industriestandaard op te stellen maar ook/vooral om de kennisuitwisseling over NORM te 

begeleiden, is binnen DAGO in 2016 een NORM-werkgroep gevormd. Deze werkgroep heeft in 2016 

drie bijeenkomsten gehad met Stralingsupport en drie documenten opgesteld: een 

industriestandaard, een richtlijn en een werkplan. Deze zijn hieronder kort toegelicht.  

1.DAGO industriestandaard geothermie NORM 

Deze standaard geeft aan hoe de geothermische industrie zich organiseert om de blootstelling aan 

straling voor mensen, die binnen deze industrie werken of te maken krijgen met materiaal uit de 

deze industrie, te beperken tot onder de wettelijk vastgelegde grenzen. 

Daarnaast geeft de standaard ook richting aan: 

 de manier van classificeren van een locatie als NORM of niet NORM 

 organisatie van de stralingsbescherming en administratieve verplichtingen 

 standaard werkplan 

 reststoffenverwerking 

 voorlichtingsmateriaal voor personen die met NORM te maken krijgen 

Deze standaard is gebaseerd op de NOGEPA richtlijn 65, zoals hiervoor genoemd is. In de 

documenten is een duidelijke onderscheid gemaakt in verplichtingen, aanbevelingen en 

adviseringen. Zie de 20170303 DAGO industriestandaard geothermie NORM voor verdere toelichting.  

2. DAGO – richtlijn Omgang met radioactiviteit 

Dit document is bedoeld voor operators met een geclassificeerde NORM-locatie (meldingsplichtig of 

vergunningplichtig) en voor nieuwe operators. Als een locatie nog niet als NORM geclassificeerd is, 

maar wel een significante verhoging van de besmettingsmetingen laat zien ten opzichte van de 

achtergrondwaarde, dan raadt DAGO de operators aan om in het kader van ALARA deze werkwijze 

https://dago.sharepoint.com/documenten/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=03a4e6c3648954f608414b9f0387b1942&authkey=AcgCfpz5HCrUNT3kMogRwOQ
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aan te houden. De operator moet bij een aantal werkzaamheden extra maatregelen treffen. Deze 

werkwijze is alleen van toepassing voor de in deze werkinstructie specifiek benoemde 

werkzaamheden. Voor andere werkzaamheden is een NORM werkplan vereist en deze dienen altijd 

specifiek voor de betreffende locatie te worden beschreven.  

Deze richtlijn is tevens meer bedoeld als algemeen beschrijvend en informatief, ten eerste bedoeld 

voor nieuwe operators of nieuwe medewerkers van bestaande operators. De richtlijn bevat ook de 

basis informatie die geschikt is voor derden, zoals installateurs, toeleveranciers, adviseurs. Zie het 

document 20170303 DAGO-richtlijn omgang met radioactiviteit.  

3. NORM werkplan voorbeeld 

Dit NORM werkplan dient als voorbeeld om operators duidelijkheid te verschaffen over de 

noodzakelijke onderdelen van een NORM werkplan. Het werkplan is niet bedoeld als standaard 

werkplan, omdat dit niet past in de veiligheidsorganisatie van stralingsdeskundigen. De coördinerend 

stralingsdeskundige dient altijd het NORM werkplan te toetsen en zal dit voorbeeld werkplan dus 

nooit als een standaard kunnen accepteren.  

B. Richtlijnen Put opschonen en ESP inspectie en vervangen 

Gebaseerd op behoeften vanuit de operators zijn in 2016 door de firma Versatec twee 

‘praktijkdocumenten’ uit 2016 verder uitgebreid en verdiept en omgevormd tot richtlijnen:  

 20170303 DAGO Richtlijn ESP inspectie en vervangen 

 20170303 DAGO Richtlijn Put Opschonen 

De documenten zijn zo opgesteld dat ook relatieve nieuwkomers binnen de geothermie de 

achtergronden, nut en noodzaak van de verplichtingen zullen bevatten.  Iedere operators met een 

operationeel systeem is gevraagd om de conceptdocumenten te beoordelen.  

 

Voorts is op verzoek van de operators gewerkt aan een document voor een doorlopende ontheffing 

voor dubbele veiligheidsafsluiters bij werkzaamheden aan de put. Deze mogelijkheid kan zeker een 

week tijdwinst opleveren voor de operator, waardoor de downtime aanzienlijk verminderd en er dus 

meer duurzame energie geproduceerd kan worden. Dit heeft geleid tot het document: 20170303 

DAGO richtlijn aanvraag ontheffing veiligheidsafsluiters. Uit overleg met SodM, aan de hand van een 

praktijk-case, is gebleken dat een doorlopende ontheffing alleen mogelijk is indien het  

putintegriteitsplan van de betreffende operator voldoende getoetst is door SodM. Invulling hiervan is 

echter nog niet gereed, noch voor individuele operators, noch generiek.  

Het Template werkprogramma is geen formele standaard, maar dient als voorbeeld om operators 

duidelijkheid te verschaffen over de onderdelen van een werkprogramma.  

c. Cursus Ontwikkelen en Opsporen  

In juni 2016 is een tweedaagse cursus “Ontwikkelen en Opsporen” georganiseerd. De cursus 

kenmerkte zich door een hoge mate van interactiviteit.  Mede hierdoor is meer inzicht verkregen in 

de behoeften bij organisaties met een opsporingsvergunning. Het grootste gedeelte van deze 

workshop is opgezet door Versatec, waarbij ook SodM en Stralingsupport een korte presentatie 

hebben verzorgd.  

De evaluatie is beschreven in het document “20160706 DAGO workshop samenvatting” en de 

gegeven presentaties zijn gepubliceerd in deze internetmap. Uit de evaluatie bleek duidelijk dat er 

https://dago.sharepoint.com/documenten/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=010d3255d188b4bcda8b96d37efd62907&authkey=AQY3XWn7aAwG-aHYA2sqrNw
https://dago.sharepoint.com/documenten/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=vtyDUFtUI0R0ZdPVFmLUGSwqx89%2btAlMAnVOmtftbRo%3d&docid=1008338e7e7134d0c80023616837c3c2c&rev=1
https://dago.sharepoint.com/documenten/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=zzLgiYn%2fKP5qSi5OrxItQo84TFvwlhax21lVYdIPmXE%3d&docid=03d987dd87ee2452d86e88e1845fabaf4&rev=1
https://dago.sharepoint.com/documenten/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=zzLgiYn%2fKP5qSi5OrxItQo84TFvwlhax21lVYdIPmXE%3d&docid=03d987dd87ee2452d86e88e1845fabaf4&rev=1
https://dago.sharepoint.com/documenten/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=bB6rzQqb%2bmWZ8IvwoYyACYFXC5cw5gT1nB%2bZXnAK040%3d&docid=133ec0e11f0c746c0abbee5cfc1a7e1c6&rev=1
https://dago.sharepoint.com/documenten/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=bB6rzQqb%2bmWZ8IvwoYyACYFXC5cw5gT1nB%2bZXnAK040%3d&docid=133ec0e11f0c746c0abbee5cfc1a7e1c6&rev=1
https://dago.sharepoint.com/documenten/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=y81XWZSa3CuH65TgAbpwoXtoaxa5Bsuax09ix%2bndGhk%3d&docid=0c99bbe0298cb4a429e8f03d95b0324e7&rev=1
https://dago.sharepoint.com/documenten/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=y81XWZSa3CuH65TgAbpwoXtoaxa5Bsuax09ix%2bndGhk%3d&docid=0c99bbe0298cb4a429e8f03d95b0324e7&rev=1
https://dago.sharepoint.com/documenten/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=XdULpS4Osd1zYxevJZ%2b5Ls18aeMddVTSvCQjoSUNw74%3d&docid=179eecadc5c72400499401c7ae5f22b82&rev=1
https://1drv.ms/f/s!AgttoaomtcxvinTYJ3UOl7oRlwDU
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een grote behoefte is bij de nieuwe projecten om meer praktijkvoorbeelden van bestaande 

operators te betrekken in de leerstof. De achtergronden van de deelnemers varieerden sterk en dat 

leverde het volgende op:  

- Elkaars vragen leverden voor anderen verdieping en verheldering op 

- Verwachtingen liepen wel uiteen, maar gemiddeld kwam de interesse en het overzicht voor 

ieder aan bod 

- Bij een volgende bijeenkomst is het zaak dat er kort op de basis wordt ingegaan, gevolgd met 

toepassing, praktijkvoorbeelden en kleine opdrachtjes 

De workshops behoeven bij meer verdieping een verdeling tussen verschillende disciplines, zoals 

bijvoorbeeld:  

- Organisatie, management, QHSE, juridisch 

- Techniek, efficiëntie, onderhoud, life cycle  

Het organiseren van dergelijke bijeenkomsten kost relatief veel tijd, zowel voor de logistiek als de 

voorbereiding van het cursusmateriaal. De behoefte bij nieuwkomers is groot en breed, maar voor de 

bestaande operators specifiek op deelonderwerpen die voor hen op dat moment relevant zijn. Deze 

onderwerpen hebben altijd een relatie met de actualiteit, bijvoorbeeld veranderingen in wet- en 

regelgeving.  

d. Kennisborging 

De kennisborging ligt binnen DAGO en wordt bewaakt door het bestuur en de commissies. DAGO is 

voornemens om de industriestandaarden regelmatig te toetsen, bijvoorbeeld na iedere twee jaar, en 

zeker bij aanpassing van de achterliggende wet- en regelgeving.  

De NORM-commissie is actief en wil, vanwege de voorziene verandering in het Basis Besluit 

Stralingsveiligheid, de betreffende documenten eind 2017 aangepast hebben.  

e. Verspreiden van de informatie en kennis 

Het verspreiden van de documenten en de toelichting die daarbij hoort wordt binnen DAGO geborgd 

door het secretariaat. Het daadwerkelijk volgen/ uitvoeren van de standaarden is de 

verantwoordelijkheid vande betreffende vergunninghouder. Als vereniging is het aan DAGO, het 

bestuur en haar leden om de afspraken aansluitend op de standaarden vast te leggen en op te 

volgen. De nu gepubliceerde standaarden zijn openbaar en dus door iedereen te  gebruiken. De 

kennisoverdracht is binnen DAGO verankerd (naast de genoemde werkgroepen) door middel van 

regelmatige bijeenkomsten, een gezamenlijk logboek en een eigen secretariaat. Buiten de vereniging 

bestaat deze verankering niet en zullen de documenten vanuit dit project een zekere eindigheid 

hebben.  Nieuwe cursussen/workshops zijn nog niet gepland maar zijn wel voorzien. 

f. Overige resultaten 

De wijzigingen in het project in de tweede helft van 2015 hebben tot vertraging geleid, waarbij ook 

de organisatie en de subcontractanten zijn gewijzigd. De oorspronkelijke projectbeschrijving met 

doelstellingen zijn voor een deel gerealiseerd door de totstandkoming van cursussen en een aantal 

standaarden (‘Praktijkdocumenten’).  

In dit project is veel ervaring opgedaan met het proces om tot Industriestandaarden en 

Recommended Practices te komen. In algemene zin blijkt het proces complex doordat er met 

verschillende partijen, zienswijzen en belangen rekening gehouden dient te worden.  

De evaluatie op specifieke onderdelen is als volgt: 
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QHSE-standaard als ‘onderligger’ separaat ontwikkeld 

Specifieke domeinen binnen de sector verlangen een specifieke aanpak met specialisten. DAGO heeft 

dat voor QHSE geadresseerd en er voor gekozen om een eigen QHSE template te ontwikkelen, dat 

uiteindelijk te gebruiken valt als standaard door de leden. Dit traject is naast het ISRP project begin 

2016 gestart en heeft zijn verder opbouw in 2017. Het is de verwachting dat deze standaard in de 

tweede helft van 2017 bij de leden wordt ingevoerd. Alle industriestandaarden zijn te relateren aan 

deze QHSE template omdat zij vaste onderdelen en activiteiten vormen voor een operator.  

Goedkeuringsprocessen kosten tijd 

Een standaard functioneert pas als de leden deze begrijpen en toepassen. Deze conclusie is als 

resultaat belangrijk en heeft er voor gezorgd dat de leden van DAGO opgebouwde standaarden 

reviewen en accepteren, na totstandkoming en toets door een commissie van specialisten. Op deze 

wijze conformeert men zich. Pas wanneer de leden akkoord zijn met de voorgestelde procedures en 

richtlijnen kunnen deze aan de betreffende overheden en toezichthouders worden voorgesteld. Het 

traject om te komen tot een uniform getoetste standaard blijkt lang en de zienswijzen per operator 

kan behoorlijk verschillen, omdat dit samenhangt met achtergrond, ervaring en putspecifieke 

elementen.   

Zuivere rol toezichthouder SodM 

In februari 2015 heeft de Onderzoeksraad Voor de Veiligheid (OVV) het eindrapport opgesteld met 

de onderzoeksbevindingen in de besluitvorming naar de gaswinning in Groningen3. Mede gebaseerd 

op dit onderzoek en de verandering van het maatschappelijk sentiment leidt dit tot hogere 

verwachtingen van SodM, zoals ook beschreven staat in haar Jaarverslag 2015 4.  Mede hierdoor is 

het voor de geothermiesector een uitdaging om industriestandaarden te toetsen aan de vele criteria 

die SodM dient te hanteren. SodM wil als toezichthouder geen akkoord geven op documenten, maar 

toetst of deze aansluiten bij de vereisten vanuit de wet- en regelgeving.  Om praktische redenen is 

afgesproken de documenten bij de eerstvolgende toepasbare praktijksituatie te toetsen op 

volledigheid. Dit heeft niet tot versnelling van het project geleid.  

Procesafspraken voor volgende standaarden vastleggen 

De totstandkoming van industriestandaarden is een proces, waarbij  vele randvoorwaarden spelen 

en verschillende disciplines gecommitteerd moeten zijn. Mede daarom zijn er (concept-) 

procesafspraken gemaakt, waarin in- en output van de verschillende deelprocessen, 

beslismomenten, rollen en verantwoordelijkheden duidelijk zijn. DAGO werkt in 2017 verder aan de 

acceptatie van deze procesafspraken door de leden en aspirant-leden, in samenspraak met 

organisaties uit de keten, zoals SodM en andere toezichthouders en de kennisagenda.  

Standaard gebruik maken van externe reviewers 

Het bleek dat het gewenst is om naast de operators en hun adviseurs ook externe reviewers aan te 

trekken om zodoende een kwaliteitsslag mee te nemen. Gedurende het project zijn nieuwe 

contacten gevonden, vooral uit de olie & gas sector, waarmee een kwaliteitsslag heeft 

plaatsgevonden. Het is hierbij een uitdaging voor deze reviewers om zich te verplaatsen in de 

geothermiesector en haar organisaties. Bezien vanuit de context van olie- en gas is er in de 

                                                           
3 https://www.onderzoeksraad.nl/nl/onderzoek/1991/aardbevingsrisico-s-in-
groningen/publicatie/1620/veiligheid-geen-rol-bij-gaswinning-groningen 
4 https://www.sodm.nl/actueel/nieuws/2016/10/25/jaarverslag-2015-veiligheid-uitgangspunt-sodm 
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geothermie behoefte aan meer concreetheid en uitwerkingen van voorbeelden. Experts vanuit de 

olie- en gas dienen hier rekening mee te houden indien men een review op de stukken geeft.  

Werken vanuit overzicht en ontwikkelingen volgen 

Een complete inventarisatie van de wet- en regelgeving voor de geothermiesector is pas in de 

tweede fase uitgevoerd. Achteraf gezien had het project met deze inventarisatie, waaruit overzicht is 

ontstaan,  moeten beginnen en van daaruit deze moeten aanpassen voor de geothermiesector.  

De standaardisatie voor de olie & gassector is overigens óók continu in ontwikkeling. Dat komt mede 

door de verdere ontwikkeling van de wet- en regelgeving, ook op het gebied van veiligheid en risico 

en de Mijnbouwwet. In het huidige maatschappelijke klimaat in Nederland is men in de 

beeldvorming over mijnbouwactiviteiten zeer kritisch en dat heeft consequenties voor de wijze 

waarop toezichthouders, wetgever én operators (gas, olie en geothermie) geacht worden  te werken. 

Standaardisatie is één van de middelen om hieraan tegemoet te komen 

Aandacht besteden aan goede overdraagbaarheid 

Juist doordat de maatschappij meer transparantie eist, de geothermieketen verder uitbreidt met 

nieuwe organisaties en zich meerdere en nieuwe stakeholders met de sector bezighouden, is de 

wens naar betere overdraagbaarheid van de beschikbare kennis en standaarden is groot. Het 

processchema  DAGO 2016 overzicht geothermie project V12.2 vervult in eerste instantie in deze 

behoefte. Bovendien is het gewenst dat ook standaarden op andere terreinen dan (mijnbouw) wet- 

en regelgeving worden uitgewerkt, zodat ook hier kennis en ervaring meer structureel ontsloten 

wordt. Denk bijvoorbeeld aan de opbouw en onderhoud van publieke communicatie, het aangaan 

van contracten en het vastleggen van kwaliteitsafspraken met contractors.  

Bij regelmatige organisatie van trainingsdagen, voor de voorbereiding en de winningsfase, zijn 

ervaringen en toepassing van de standaarden beter over te dragen. Standaarden zijn levende 

documenten en ook door deze trainingen zullen zij verder ontwikkelen en zullen operators ze beter 

kunnen toepassen.  

Vooral aan de beginnerscursus kan meer tijd besteed worden. Daarbij is het lastig dat niet alle 

aanvragers van een opsporingsvergunning zie per definitie direct aansluiten bij DAGO of SPG. Een 

meer actieve houding is hiervoor wenselijk.  

Behoefte aan verschillende abstractieniveaus en aansluiting daartussen 

De geothermie heeft als jonge sector te maken met nieuwe organisaties die nieuwe 

geothermieprojecten opstarten. Deze nieuwe organisaties hebben behoefte aan een beschrijvende 

vorm als inleiding voor de standaarden. Anderzijds worden niet alleen nieuwe operators organisaties, 

maar ook nieuwe stakeholders actief in de geothermie. De keten ontwikkelt zich en dat geldt niet 

alleen voor de private kant (toeleveranciers, adviseurs) maar ook voor de publieke kant, op 

verschillende beleidsniveaus en bij verschillende bevoegde gezagen.  

Echter, de bestaande operators hebben behoefte aan concrete inhoudelijke documenten waarvan 

men weet dat zij voldoen aan de wensen van toezichthouders en anderen.  
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Kennisagenda Aardwarmte levert input voor nieuwe standaarden  

Begin 2015 is gestart met de KennisAgenda Aardwarmte5, waar onderzoek naar de ontwikkeling van 

aardwarmte wordt verricht.  In 2015 en 2016 is een aantal onderzoeken vanuit de KennisAgenda 

uitgevoerd, waaronder :  

1. Lozing van testwater bij geothermieprojecten 

2. Geothermal study report Well Integrity 

3. Voorstel voor een seismische gevaren- en risicoanalyse voor geothermische projecten in 

Nederland 

De resultaten van deze studies vormen het uitgangspunt voor nog op te stellen industriestandaarden 

over deze onderwerpen. 

Naast bovengenoemde onderzoeken zijn overigens ook andere onderzoeken uitgevoerd, die een 

meer inventariserend karakter hadden. Dit zijn onderzoeken naar ESP-ontwerp, 

stimuleringsmogelijkheden, terugverdientijden, alternatieve putmaterialen en geologie. In de 

BegeleidingsCommissies van de KennisAgenda-onderzoeken hebben DAGO-operators (desgewenst) 

zitting.  

6. Conclusies en aanbevelingen 

Conclusies 

Naast de in dit document genoemde concrete industriestandaarden komt op basis van de ervaringen 

uit het project naar voren dat het opstellen van Industriestandaarden in inhoudelijke concept 

documenten realistisch is, maar dat het proces en de structuur om te komen tot acceptatie van deze 

documenten daadwerkelijk bepalen of zij als Industriestandaarden gebruikt kunnen worden.  

Dit volledige proces om te komen tot industriestandaarden kost veel tijd,  aandacht en input vanuit 

verschillende disciplines, enerzijds vanuit de operators en de adviseurs, anderzijds vanuit de 

toezichthouder en beleidsmaker.   

Pas wanneer een industriestandaard geaccepteerd is door de keten, waaronder de toezichthouder, 

zal deze bijdragen in het stroomlijnen in de aanpak en uitvoering van geothermieprojecten, hetgeen 

bijdraagt aan kwalitatief goede  en betrouwbare geothermiebronnen.  

De doelstellingen, zoals in de initiële projectbeschrijving zijn genoemd, zijn daarom bereikt. De 

ervaringen in dit project hebben er voor gezorgd dat de randvoorwaarden om te komen tot 

industriestandaarden bij de DAGO-leden volledig verkend zijn. De bijbehorende procesafspraken zijn 

in concept opgesteld. Een overzicht voor verdere benodigde standaarden is eveneens opgesteld.   

De sector heeft op basis van de ervaringen uit dit project haar visie op de ontwikkeling van 

industriestandaarden kunnen ontwikkelen. Deze ontwikkeling was niet het primaire doel van het 

project, maar is zeer belangrijk voor een verdere opbouw, acceptatie en toepassing van deze en 

toekomstige standaarden. 

                                                           
5 https://www.kasalsenergiebron.nl/duurzame-energie/aardwarmte/ik-heb-al-een-bron/kennisagenda-
aardwarmte/ 
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Aanbevelingen  

Gebruik een duidelijke procedure voor de ontwikkeling van volgende industriestandaarden  

De belangrijkste aanbeveling is om een duidelijke procedure te volgen voor de opbouw en 

implementatie van de verdere industriestandaarden. Zowel de individuele leden van DAGO als de 

belangrijkste stakeholders (SodM, Ministerie van EZ, andere toezichthouders)  dienen akkoord te 

gaan met deze procedure. Hiervoor is nog verder overleg met de stakeholders noodzakelijk, waarbij 

het initiatief bij DAGO ligt. Bij DAGO bestaat de verwachting dat de gewenste procedures om te 

komen tot standaarden afhankelijk zijn van de achterliggende wet- en regelgeving, de 

toezichthouder, het onderwerp en het detailniveau. Er dient dus steeds ruimte te zijn voor 

maatwerk. Zowel wet- en regelgeving, standaarden als organisatie zijn dynamisch/ aan aanpassingen 

onderhevig.  

Gebruik een “standaardenplatform” voor de informatieoverdracht 

Inventarisatie van de toepasbare wet- en regelgeving heeft geleid tot een eerste versie van DAGO 

2016 overzicht geothermie project V12.2 Dit overzicht vermeldt en verklaart de bij de realisatie te 

doorlopen stappen. Ook voor Gemeenten, Provincies, Waterschappen die voor het eerst met 

geothermie geconfronteerd worden  kan dit een nuttig hulpmiddel zijn en daarbij bestaat grote 

behoefte aan verschillende niveaus van informatie. Hetzelfde geldt voor bestuurders en 

maatschappelijke organisaties. Verdere uitbouw en het up-to-date houden van dit overzicht en de 

bijbehorende ‘kaderdocumenten’ is dan ook voor alle partijen nuttig.  

Ook voor voorlichting aan het ‘grote publiek’ kunnen dergelijke documenten zinvol zijn. Stichting 

Platform Geothermie is naast DAGO actief in de publieksvoorlichting voor geothermie en ervaart dat 

het aantal vragen over geothermie en veiligheid toeneemt. Hetzelfde geldt voor DAGO en haar 

leden, vooral in de voorbereidings- en boorfase van een project.  Helderheid over de wet- en 

regelgeving en de standaarden die de industrie gebruikt zijn cruciaal in de dialoog met de 

samenleving. Het hierbij gewenste actieplan wordt door SPG en DAGO in gezamenlijkheid met 

stakeholders in 2017 verder ingevuld.   

Opstarten van werkgroepen 

Tussen 2013 en 2017 is een aantal nieuwe geothermie-initiatieven gerealiseerd en dat heeft er mede 

toe bijgedragen dat verschillende organisaties van operators als bedrijf zijn gegroeid. Dat leidde tot 

een toename van het aantal specialisten en een verhoging van het kennis- en ervaringsniveau bij 

deze organisaties. Indirect heeft dat ook geleid tot een hoger kennisniveau binnen de sector, 

bijvoorbeeld doordat deze via DAGO gedeeld wordt. Een aantal operators kiest er voor om in 

gezamenlijkheid specialisaties in te huren, bijvoorbeeld op het vlak van VG documentatie, LSA/NORM 

en onderhoud. De diversificatie bij de operators neemt toe en het ligt voor de hand dat bundeling 

van projecten/ schaalvergroting zal optreden. De specialisten zullen meer gerichte input kunnen 

leveren in de ontwikkeling van industriestandaarden via DAGO werkgroepen. Deze bestaan reeds 

voor LSA/NORM en QHSE/organisatie, maar andere gespecialiseerde werkgroepen voor operationele 

deelgebieden worden aanbevolen en zullen daarom door DAGO worden opgestart:  

- Ondergrond – geologie, geïnduceerde seismiciteit 

- Ondergrond – engineering 

- Bovengrond – engineering / installaties 

- Juridisch en financieel – inclusief verzekeringen/contractering 

https://dago.sharepoint.com/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=%2fZSyqjza15w%2fG8oGwL1owIqiCuYWz%2fD%2fiiYHfyyTfuQ%3d&docid=00e2c999d46c04fb580d8e88088785c63&rev=1
https://dago.sharepoint.com/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=%2fZSyqjza15w%2fG8oGwL1owIqiCuYWz%2fD%2fiiYHfyyTfuQ%3d&docid=00e2c999d46c04fb580d8e88088785c63&rev=1


  

Pagina 19 van 19 
Dit project / onderzoek is mede tot stand gekomen  
door de bijdrage van het ministerie van EZ,  
het Productschap Tuinbouw en Kas als Energiebron 

 

Toekomstige resources en budget  

Het is noodzakelijk dat er structureel budget en resources gebudgetteerd zijn voor verdere 

ontwikkeling en het actueel houden van de standaarden.  Een vast secretariaat is daarbij het begin en 

voldoende en continue resources voor uitbesteding van opdrachten aan specialisten blijven 

noodzakelijk. Ondersteuning en inbreng vanuit de leden van DAGO is vereist voor acceptatie en 

effectieve aansluiting bij de praktijk. Dit betekent dat operators ook in de toekomst tijd dienen vrij te 

houden om in gezamenlijkheid verdere standaarden op te bouwen en te ontwikkelen. In de 

jaarvergadering van 17 februari 2017 is door de leden van DAGO afgesproken om ambities verder te 

laten toenemen, waarbij verdere opbouw van standaarden één van de prioriteiten is. Daarbij 

investeren de leden van DAGO in een grotere en zelfstandige organisatie, waarbij ook een hogere 

financiële bijdrage van de leden past.    

De behoefte aan cursussen voor nieuw projecten blijft bestaan. Het is in ieders belang dat nieuwe 

initiatiefnemers zo snel mogelijk kennis en ervaring opbouwen om goed voorbereid te starten. 

Daarbij is het lastig dat niet alle aanvragers van een opsporingsvergunning zie per definitie direct 

aansluiten bij DAGO of SPG. Een meer actieve houding is hiervoor wenselijk.  

Samenwerking publiek en privaat voor kennisontwikkeling 

Het slagen van de energietransitie en de rol van geothermie hierin is een gedeelde 

verantwoordelijkheid van alle betrokkenen. Continuering van de activiteiten van de Kennisagenda is 

belangrijk om de voor een aantal toekomstige  industriestandaarden de benodigde kennis te 

ontsluiten en te ontwikkelen. Hiervoor is het noodzakelijk dat de context van onderzoeken en 

standaarden uniform en helder gedefinieerd worden om daarmee de betreffende wettelijke 

bepalingen op te volgen en te voldoen aan de verwachtingen van alle betrokkenen. De focus hierbij 

ligt ten eerste op de grootste risico’s die bij de geothermie spelen: schade door aardbevingen, 

ongewenste uitstroom koolwaterstoffen, lekkage van putten en lekkage van de opslagfaciliteit voor 

het testwater.  

 


