Geothermie Nederland is de nieuwe brancheorganisatie voor bedrijven en instellingen die in
de geothermie werkzaam zijn. Niet alleen voor ontwikkelaars en exploitanten van
aardwarmtebronnen maar ook voor adviesbureaus, ingenieursbedrijven, installateurs en
warmtebedrijven en -netbeheerders. Overheden verwelkomen we graag als Kennispartners.
“We leveren een tastbare bijdrage aan de warmtetransitie en de verduurzaming van
Nederland met de inzet van aardwarmte, een natuurlijke bron van duurzame energie.”
Groeiende sector
De verwachtingen omtrent geothermie zijn groot en nieuwe markten zoals de gebouwde
omgeving stellen hoge eisen. De geothermiesector groeit weliswaar, maar er is meer nodig
om de beoogde versnelling waar te maken. De komende jaren zijn cruciaal voor de
ontwikkeling van geothermie in Nederland.
Doelstellingen
Geothermie Nederland pakt de uitdagingen op. De vereniging zet zich in voor het
investeringsklimaat voor geothermie: lobby voor passende wet- en regelgeving, een
structurele verbetering van de business-case, een goede inpassing in warmtenetten en een
vraaggestuurde kennis- en innovatieagenda. Geothermie Nederland zet zich in voor veilige
geothermie door haar leden te ondersteunen bij het realiseren van veilige en verantwoorde
projecten. En Geothermie Nederland brengt partijen bij elkaar door binnen de vereniging
te bouwen aan een hecht netwerk en door intensief te communiceren met alle relevante
partijen buiten de vereniging.
Voordelen lidmaatschap
Het lidmaatschap heeft vele voordelen:
- U krijgt toegang tot een groot netwerk van bedrijven en experts in binnen- en
buitenland.
- U bent direct op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Wij informeren u onder
meer over innovaties en wet- en regelgeving.
- U kunt actief kennis en informatie uitwisselen, bijvoorbeeld binnen een van de vele
werkgroepen.
- U heeft directe invloed op de ontwikkelingen in de sector.
- U heeft toegang tot veel relevantie (onderzoeks)informatie en op maat gemaakte
industriestandaarden (zoals een zorgsysteem) en protocollen.
- U krijgt ondersteuning bij uw communicatie met de omgeving.
- U en uw collega’s kunnen deelnemen aan diverse kennis- en netwerkbijeenkomsten.
Geïnteresseerd?
Meld u aan via het aanmeldformulier op de website geothermie.nl (kijk onder de
vereniging/lid worden) of neem contact op met één van de bestuursleden.

