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CONGRESKRANT platform duurzame elektriciteitsvoorziening

zal haar adviseren over de manier
waarop de kabinetsdoelstelling
voor offshore-windenergie voor 2020
gerealiseerd moet worden en hoe
het bedrijfsleven daar optimaal bij
kan worden betrokken. Voormalig
NS-topman Aad Veenman is benoemd
als voorzitter.

Maria van der Hoeven

Arnold Heertje

Coalities smeden en meters maken
Nederland kan in 2050 komen
tot een elektriciteitsvoorziening
zonder uitstoot van CO2. De
belangrijkste bronnen daarvoor
zijn windenergie, bio-elektriciteit
en zonnestroom. Deze maken de
energievoorziening niet alleen
schoon, maar in internationaal
verband ook betrouwbaar en
betaalbaar. De verduurzaming
is in alle opzichten mogelijk en
biedt ons land bovendien nieuwe
economische kansen. Door de
financiële crisis is de klimaatcrisis
zelfs hoger op de agenda komen
te staan waardoor de kansen voor
een transitie naar een duurzame
energievoorziening alleen maar
groter zijn geworden. Het
Platform Duurzame Elektriciteitsvoorziening heeft een groot deel
van de bedoelde transitie uitgewerkt. Het is nu een kwestie van
doen: partijen bij elkaar brengen
en afspraken maken. Om een
duurzame energievoorziening
te realiseren moeten overheid,
bedrijfsleven, energiesector en

consumenten vaak op een nieuwe
manier met elkaar samenwerken.
De langetermijnvisie die het
platform heeft gepresenteerd,
biedt de basis waarop de partijen
elkaar kunnen vinden.
Het congres ‘Vaart in Verduur
zaming’ op 14 mei is bezocht door
ruim 500 betrokkenen afkomstig
van bedrijfsleven, overheden,
adviesbureau, onderzoeks- en
kennisinstellingen, de energiesector
en maatschappelijke belangen
groepen. De overweldigende
opkomst is een manifestatie van
dadendrang. Het thema duurzame
energie leeft als nooit tevoren.
Er zijn realiseerbare plannen en er
zijn veel initiatiefnemers die aan
de slag willen. Minister Maria van
der Hoeven (EZ), zelf in Groningen
voor de opening van windpark
Westereems, luisterde de opening op
met een videoboodschap. Ze nam de
gelegenheid te baat om de instelling
van de Taskforce Windenergie op
Zee bekend te maken. Deze Taskforce

Vervolgens werden de congres
gangers warm gemaakt met een
wervelend college van econoom
Arnold Heertje. Op onnavolgbare
wijze wist hij de link te leggen
tussen de financiële crisis en de
klimaatcrisis. Hij onderstreepte
dat we in een unieke historische
periode leven: “Er is een enorme
vernieuwing aan de gang zoals ik
die in mijn honderdjarige loopbaan
nog nimmer heb meegemaakt.”
In de loop van de dag zochten de
congresgangers elkaar in een reeks
van workshops op om met tientallen
deskundigen rond diverse aspecten
van een duurzame elektriciteits
voorziening de knelpunten, kansen
en actiepunten te achterhalen.
De vraag die tijdens het congres
centraal stond, was: waarom krijgt
verduurzaming niet de snelheid die
iedereen wil? Ondanks de kansen,
ondanks de mogelijkheden en
ondanks de goede wil bij veel
partijen, gaat de ontwikkeling moei
zaam. Critici als Taco van Someren
en Robert Rubinstein wezen in hun
bijdrage vooral naar de overheid.

Vincent Bijlo

Volgens hen probeert Nederland
vooruit te komen met de handrem
erop en wordt de ontwikkeling van
duurzame energie verlamd door
stuurloosheid en gebrek aan
leiderschap. Rubinstein sprak het
kabinet er direct op aan: “Er is hier
voldoende passie en energie, maar
show us the way”. Mark Frequin
(DG Energie en Telecom van het
Ministerie EZ) wijst dat beeld

resoluut van de hand: “Smeer mij
niet aan dat de overheid niets wil.
Wij hebben ambities. Wij hebben
visie. Praat u zich niet aan dat er
niets gebeurt. Er gebeurt van alles.
Het land borrelt. Ons land staat er
slecht voor. Daar zijn we het over
eens. Maar zeg niet dat de overheid
niets wil. Over tien jaar, twintig
procent duurzaam. Dat is a hell of a
job. Maar wij zijn allang hard bezig.”

Platformvoorzitter Harry Droog
gaf Frequin namens de congres
deelnemers een lijstje met vijf ‘voor
zetten’ die vaart in verduurzaming
kunnen brengen: vijf goedbedoelde
adviezen om de verduurzaming op
volle snelheid te brengen. Frequin
nam de voorzetten in ontvangst,
maar wees er gelijk ook op, dat hij
graag had gezien dat ook andere
partijen dan de overheid zouden
worden aangesproken op hun
verantwoordelijkheid: “Wat ik
jammer vind, is dat er overal staat
wat de overheid moet doen. Ik had
gehoopt dat er ook adviezen zouden
zijn voor bedrijven en kennis
instellingen. De vraag is, hoe we
de juiste verbindingen leggen.
We moeten het met elkaar doen.”
Als laatste spreker wist cabaretier
Vincent Bijlo de handen op elkaar te
krijgen: “Over dertig, veertig, vijftig
jaar zijn de fossiele brandstoffen op.
Ik kan niet wachten!”

Voorzetten voor Vaart in Verduurzaming
Uit een longlist van vijftien kozen de congresdeel
nemers in meerderheid de volgende vijf voorzetten:
1M
 aatschappelijke- en milieukosten moeten volledig
in de energieprijs tot uitdrukking komen. Het is de
taak van de overheid om te zorgen voor een level
playing field waarin dat principe consequent wordt
toegepast.
2 Een koppeling tussen innovatie, duurzame energie
en industriebeleid helpt om de toegevoegde waarde
van projecten te vergroten en om vaart te maken.
Klimaatbeleid vormt de basis van de Nederlandse
economie van de toekomst. De overheid kan die
koppeling leggen.
3 Duurzame energie draagt bij aan verbetering van het
milieu. Het vormt geen bedreiging. Als dat uitgangs
punt in wet- en regelgeving wordt erkend, kunnen
projecten beter, sneller en eenvoudiger worden
getoetst aan wetgeving op het gebied van ruimtelijke
ordening, milieu en natuur.
4 Een goede stap in de richting van een level playing
field is een hoge prijs voor CO2-emissierechten,
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Harry Droog overhandigt de vijf voorzetten aan Mark Frequin

zodat de inzet van CCS en van hernieuwbare
bronnen daarmee kan worden gefinancierd.
In december 2009 in Kopenhagen kan de overheid
bij de onderhandelingen over een opvolging van
het Kyoto-verdrag voor zo’n prijsstelling pleiten.
5 Voor meer vaart in zon-PV moet de SDE tot 2020
een groei van 40% per jaar mogelijk maken.

VW Golf aan een oplaadpunt. Foto: Enexis Rosmalen

Deelsessie Elektrisch vervoer

De ontwikkeling gebeurt op straat
De Rijksdienst voor het Wegverkeer
heeft de eerste volledig elektrisch
aangedreven auto toegelaten tot
het verkeer. Rotterdam trekt
aandacht met een elektrische
vuilnisauto. Amsterdam gaat de
komende twee jaar 200 laadpalen
neerzetten. Enexis is bezig met
een stichting die een 10.000
laadpalenplan wil realiseren.
Elektrisch vervoer is geen sciencefiction meer, maar hoe snel kan
het gaan? En welke consequenties
heeft het voor de elektrische
infrastructuur? Voorlopig zijn
er nog veel vragen en weinig
antwoorden, zo bleek tijdens de
deelsessie.

Elektrotechniek, legde uit dat het
noodzakelijk is om bij deze schaal
grootte het opladen van autoaccu’s
te sturen. Anders wordt de
elektrische infrastructuur te zwaar
belast. Maar dat biedt ook kansen,
want het opladen kan plaatsvinden
op tijdstippen waarop de belasting
van het net minimaal is. Het
nachtdal kan er dan gedeeltelijk
door worden opgevuld. Het is ook
mogelijk momenten met een
groot aanbod van windenergie te
benutten. Op deze manier kan
elektrisch vervoer een bijdrage
leveren aan balanshandhaving en
implementatie van meer duurzame
energie.

Plug-in elektrisch hybride
aangedreven voertuigen (PHEV)
hebben een grote toekomst. Een
groei naar 6,5 miljoen van deze
voertuigen in 2040 met een
gezamenlijk elektriciteitsgebruik
van 41 GWh per dag is denkbaar.
Op deze schaal heeft elektrisch
vervoer enorme consequenties
voor het elektriciteitsnet.
Rob Ross, Directeur Instituut voor
Wetenschap en Ontwikkeling en
Universitair hoofddocent

Tijdens de deelsessie bleek duidelijk
dat de ontwikkeling van elektrisch
vervoer door allerlei partijen
enthousiast wordt aangepakt.
Netbeheerders onderzoeken welke
invloed grootschalige inzet van elek
trische voertuigen kan hebben. Zij
onderzoeken bijvoorbeeld hoe laad
punten eruit kunnen zien. De markt
(autofabrikanten, energiebedrijven
en fabrikanten van elektrische
componenten) ontwikkelt in
onderling overleg een internationale

standaard voor laadsystemen.
Verder gebeurt de ontwikkeling van
elektrische auto’s vooral op straat;
het is de studeerkamers ontgroeid.
In praktijkexperimenten wordt een
antwoord gezocht op talloze vragen.
Hoe kan elektrisch vervoer op grote
schaal worden geïntroduceerd? Op
welke manier kan het laadgedrag van
de automobilist worden beïnvloed?
In Nederland bestaan verschillende
initiatieven, waaronder de proef
tuinen in Amsterdam en Rotterdam
en het initiatief van Enexis om
10.000 laadpunten te realiseren.
In het kader van de proeftuin
Amsterdam geeft de gemeente een
concessie af voor de plaatsing van
200 laadpunten. Hiervan komen
er 80 bij parkeerplaatsen aan de
openbare weg en 120 op andere
locaties zoals parkeerterreinen
van bedrijven of parkeergarages.
Bij openbare laadpunten worden
mensen gezocht die willen over
stappen op elektrische auto’s. Zij
worden verleid met een abonnement
voor twee jaar gratis elektriciteit
en een gratis parkeervergunning.
Pieter Habets (proeftuin Amsterdam): “De gemeenten wil hiermee
groei aanjagen en de techniek in
de dagelijkse praktijk beproeven.”
De toekomst van elektrische auto’s
is begonnen.
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Platformvoorzitter Harry Droog
zet de vaart erin
We kunnen in Nederland vrijwel zonder uitstoot van CO2 beantwoorden
aan de vraag naar elektriciteit. Hoe dat moet, is in kaart gebracht door
het platform Duurzame Elektriciteitsvoorziening (DEV). Investeer in
hernieuwbare energie, WKK en kolenvergassing. Er is geen ruimte voor
nieuwe kerncentrales en kolencentrales. Maar de echte werkpaarden
doen nog niet voldoende hun werk. We moeten vaart maken, aldus
platformvoorzitter Harry Droog.
De route naar een duurzame
elektriciteitsvoorziening loopt via
efficiënter gebruik van elektriciteit
en versnelde inzet van hernieuwbare
energiebronnen. Om dit mogelijk
te maken is een flexibele infra
structuur nodig waarin de markten
voor gas, warmte en elektriciteit zijn
verweven. Volgens Harry Droog
is de transitie nodig, haalbaar en
kansrijk. Het is alleen moeilijk om
snelheid te maken: “We zien dat het
de projectontwikkelaars bij wind
energie op land maar niet lukt om
het beschikbare subsidiebudget
helemaal te gebruiken. Voor wind
op zee hebben we aangedrongen op
de instelling van een taskforce om
vaart te maken. Die is er nu gekomen.
En bij bio-elektriciteit zie je dat de
productie op dit moment afneemt in
plaats van toeneemt.”

De transitie naar een duurzame elektriciteitsvoorziening in grote stappen. Eerst
energie efficiënter gebruiken. Dan meer windenergie
(op land en op zee), tegelijk
het kolengebruik afbouwen.
Vervolgens meer gebruik
van zonnestroom en tegelijk
het gebruik van aardgas
afbouwen. Gelijktijdig
hiermee aardgas en kolen
vervangen door biomassa.
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elektriciteitsgebruik

Om energie te besparen ziet Droog
een belangrijke rol weggelegd voor
warmtekrachtkoppeling (WKK).
Het is een efficiënte omzettings
techniek die bovendien flexibiliteit
in het elektriciteitsnet kan brengen.
De helft van de nationale elektrici
teitsvraag kan met WKK worden

opgewekt: “Dat is niet zo’n grote
opgave, want we zitten nu al op
veertig procent.” De toepassing in de
glastuinbouw gaat nog steeds de
goede kant op, maar in de industrie
is de ontwikkeling stilgevallen.
Droog stoort zich in dit verband aan
de houding van branchevereniging
VNO-NCW: “Hou eens op de verduur
zaming te vertragen door alleen
maar voor goedkope energie te
pleiten. Kom met een bijdrage en
een visie op de verduurzaming.”
Investeren in industriële WKK zou
volgens Droog goed in zo’n visie
passen: “Met meer industriële WKK
kan de industrie in haar eigen basis
last gaan voorzien”. Dat de industrie
aarzelt bij investeringen in nieuwe
WKK komt volgens hem ook door de
discussies die voortdurend oplaaien
over de bouw van nieuwe kern
centrales of kolencentrales: “Als je
nu zou investeren in een nieuwe
kern- of kolencentrale, dan is dat
extra basislast die windenergie en
WKK weer uit de markt zou drukken.
Bij wind en WKK ligt onze prioriteit.
Dat geeft EZ nu ook aan in het wets
voorstel Voorrang voor Duurzaam,
door beiden voorrang op het net te
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geven.” Daarmee moet volgens Droog
de discussie gesloten worden, want
met een fors vermogen wind en WKK
is het evident dat het resterende
productievermogen flexibel moet
kunnen worden ingezet. Kerncentrales
en kolencentrales zijn dat niet. Gas is
wel flexibel. Volgens Droog is het
daarom beter om nu in te zetten op
kolenvergassing: “Daarmee worden
kolen op een efficiënte manier omgezet
in gas. Er komt waterstof vrij die op
allerlei manieren kan worden toegepast. En de vrij-komende CO2 kan
worden afgevangen en opgeslagen of
doorgesluisd voor gebruik in de glas
tuinbouw.”
Om vaart te maken in verduurzaming
adviseert Droog om in de energie
prijzen de volledige maatschappelijke
en milieukosten door te berekenen.
Als dat gebeurt, dan is hernieuwbare
energie sneller concurrerend met
fossiele brandstoffen: “Het principe
zou moeten zijn: de vervuiler betaalt,
maar met de huidige CO2-prijzen is
dat nog onvoldoende het geval. Als
de werkelijke maatschappelijke en
milieukosten worden gehanteerd,
zouden we pas zien dat duurzaam de
beste en meest betaalbare optie is.”
Het rapport ‘Naar een duurzame elektriciteitsvoorziening – De Visie’
beschrijft de visie van het Platform
Duurzame Elektriciteitsvoorziening.
Deze staat als pdf op
www.creatieve-energie.nl (klik op
Duurzame Elektriciteitsvoorziening
en daarna op Documentatie).
Een geprint exemplaar is bestelbaar
via dev@senternovem.nl.

Deelsessie Wind op zee

De grootste krachttoer sinds Slochteren
De exploitatie van wind op zee
wordt op energiegebied de grootste
krachttoer waar Nederland mee te
maken heeft sinds de winning van
Gronings aardgas nu 50 jaar
geleden. De komende jaren worden
tientallen miljarden geïnvesteerd
en het kabinet heeft er in het
crisispakket € 2,5 miljard extra
voor uitgetrokken. Maar een goed
businessplan ontbreekt nog.
Partijen lopen zich warm, maar
zijn ook afwachtend. Alle ogen zijn
gericht op de Taskforce Windenergie op Zee.
Offshore windenergie kan op
termijn de helft van de elektri
citeitsvoorziening voor haar
rekening nemen. Aan ruimte en het
gunstige windaanbod ligt het niet
en de industrie pakt de technologie
voortvarend aan. Toch komt de
toepassing in Nederland maar
schoorvoetend op gang. Er zijn
twee windparken (totaal 228 MW)
en plannen voor zeventien vervolg
projecten. De subsidietender
voor dit jaar was aanvankelijk
gelimiteerd tot 500 MW, maar is
opgetrokken naar 1000 MW.
De bouw van dit vermogen kan
rond 2012 starten. Dan kunnen
vergunningen voor nog eens
4800 MW worden gegeven. In 2020
kan de industrie autonoom zorgen
voor verdere groei. Of dit mars
tempo haalbaar is, hangt af van
diverse factoren. Een eerste factor
is de snelheid waarmee projecten
worden gerealiseerd. Ontwikkeling
en bouw vergen gemiddeld vier jaar.
Als dat sneller kan, scheelt dat
veel risicogeld. Een versnelling is
mogelijk, doordat gebieden zijn
aangewezen in het Nationaal
Waterplan. De vergunningverlening
kan daardoor in principe vlot
verlopen. Een tweede factor is de
infrastructuur voor elektrische
aansluiting (stopcontacten op zee).
Door daarin te investeren kan

netbeheerder TenneT bijdragen
aan een versnelling. Een derde factor
is de financiering van projecten.
De consequentie van overheids-
beleid is daarin belangrijk.
Als dat voor lange tijd duidelijk is,
kunnen banken beleggingen van
consumenten oormerken als groen
geld en met een overheidsbijdrage
investeren in wind op zee.
De opbrengsten kunnen daarna weer
worden gebruikt voor financiering
van volgende projecten. Sessievoorzitter Daan Dijk, tevens topman
bij de Rabobank en lid van het
Platform Duurzame Elektriciteits
voorziening: “Dat is onze vorm van
cradle-to-cradle banking”.

Windenergie op zee maakt inter
nationaal een enorme groei door.
We staan voor de vraag of Neder
land daarvan een klein graantje of
een groot graantje meepikt. De
kansen zijn er, maar er moet nog
veel gebeuren voor de lichten op
groen staan. Van de Taskforce
Windenergie op Zee wordt veel
verwacht. Jurjen Keuning (V&W):
“Welke stappen moet je achtereen
volgens zetten? Welke risico’s
zitten daarin? En hoe ga je met die
risico’s om? Wij willen vóór de
zomer al een aantal slagen maken.
We vragen Aad Veenman hoe we
daarna verder kunnen gaan. Waar
kun je nog extra inspanningen doen?”

Taskforce Windenergie op Zee
Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken heeft een
Taskforce Windenergie op Zee ingesteld. Deze Taskforce zal haar
adviseren over de beste manier om de kabinetsdoelstelling wind
energie op zee voor 2020 te realiseren en het bedrijfsleven daar
optimaal bij te betrekken. De heer Aad Veenman, tot 2008 topman
van de Nederlandse Spoorwegen en daarvoor van Stork, zal de
Taskforce leiden. De bedoeling is dat de Taskforce dit najaar een
eerste advies uitbrengt.
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Slotdebat

De grote roep om lef en leiderschap
De verduurzaming van de energievoorziening gaat in andere landen
sneller dan in Nederland. En dat
komt omdat we in Nederland
teveel op elkaar wachten. Van de
overheid wordt meer leiderschap
verwacht en van bedrijfsleven
meer lef om buiten gebaande
paden te gaan. Dat zeggen de deelnemers aan het slotdebat van het
congres Vaart in Verduurzaming.
“Ik zie dat er in de landen om ons
heen veel meer wordt ontwikkeld”,
zegt Tanja Cuppen (Rabobank).
Daarmee is de toon tijdens het slot
debat gezet. “Alles is mogelijk, als je
maar wilt”, valt adviseur duurzaam
investeren Robert Rubinstein
(Triple Bottom Line Investing) haar
bij, “maar niemand beslist, dus het
loopt op niets uit”. De plannen zijn
goed, maar als het aankomt op
uitvoering, wordt het in Nederland
lastig. Dan worden er concessies
gedaan om de kool en de geit te
sparen. Er is een gebrek aan eenduidige visie en ferme daadkracht.
Wetenschapper Arnold Heertje:
“Obama heeft in honderd dagen
kans gezien om een enorme invloed
te krijgen en een stimulans te geven
aan de mensen op de werkvloer van

de samenleving. Ook in China
zijn enorme veranderingen aan
de gang”. Kees van der Leun
(Econcern): “Trek een plan en ga
vandaag als een speer aan het werk.
Bouwen, ontwikkelen en goedkoper
maken. Wacht niet op de energie
bedrijven als Shell. Het is niet gek
als die zich terugtrekken. De vlieg
tuigindustrie is ook niet uit de
spoorwegen ontstaan. Je moet wel
de goede kant uit kijken”.
De sprekers zijn het met elkaar eens
dat innovatie nodig is om de kosten
efficiency van duurzame energie
omhoog te brengen. Maar over hoe
en wie daarvoor aan de bak moet,
daarover verschillen de meningen.
Frits de Groot (VNO-NCW) dringt
aan op een duidelijke business-case
waardoor financiering mogelijk
wordt. Tanja Cuppen onderstreept
het belang van innovatie, maar “een
ondernemer moet ook zicht hebben
op afname van producten. Anders
wordt het teveel droogzwemmen.”
Kees van der Leun: “Dat is inder
daad typisch Nederlands: we
sluiten ons 20 jaar op om dan in één
keer met de ultieme oplossing naar
buiten te komen”. Arnold Heertje
hekelt de Hollandse koopmansgeest:

“Als ondernemer moet je ook inves
teren in research waarvan je de
uitkomst nog niet weet. En een
businessplan? Dat miskent dat er
ook op dit punt nieuwe opzetten
komen en nieuwe manieren van
samenwerking. De hele vergelijking
met ouderwetse patronen gaat op
alle mogelijke manieren fout.”
Robert Rubinstein vult aan: “Heel
veel institutionele beleggers hebben
belangstelling om te investeren.
Meet somebody new: it’s exciting!”
De energiecrisis, de financiële crisis
en de klimaatcrisis vallen op een
unieke manier samen. De mensen
zijn er, de technologie is er en de
noodzaak is er. Dit is een gouden
kans om verder te komen. Om die
kans te pakken is leiderschap
nodig, roepen de debaters. Overheid
en bedrijfsleven moeten samen aan
de slag om deze uitdaging aan te
gaan. De overheid moet ondubbel
zinnig aangeven welk pad we gaan
bewandelen en daarvoor de rand
voorwaarden creëren. En onder
nemers moeten het lef hebben om
wegen in te slaan die nog niet zijn
betreden en waarvan niet bij voor
baat vast staat wat het financiële
rendement zal zijn.

Aan de paneldiscussie werd deelgenomen door (v.l.n.r.) Karen Lagendijk (Directeur External Affairs &
Substainability Nuon), prof. dr. Arnold Heertje, Robert Rubinstein (CEO Triple Bottom Line Investing),
ing. Frits de Groot (Secretaris Energie VNO-NCW), Tanja Cuppen (directeur Corporate Finance Rabobank
International) en drs. Kees van der Leun (Member of the Board Econcern).
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Deelsessie Mondiale strijd om energie

We gaan de komende 20 jaar nog
heel wat meemaken

Professor Taco van Someren:

“We hebben nieuwe
bedrijven en nieuw
beleid nodig”
Dongtan Eco-city is een stad op een
eiland in de monding van de
Chinese Yangtze rivier met een
ecologische footprint die even groot
is als het eiland zelf: 80 vierkante
kilometer. De stad wekt haar
energie op met zon, wind, biomassa
en stedelijk afval. De stad laat
volgens Van Someren zien, dat
Nederland op het gebied van duur
zame energie verre van gidsland
is. Overal ter wereld zijn snelle en
zeer grootschalige ontwikkelingen
aan de gang en de grootste spelers
zitten buiten Nederland.
Tegenover de snelheid in andere
landen steekt Nederland traag af.
Ons land wordt gekenmerkt door
mooie plannen maar een lage
innovatiegraad, zegt Van Someren:
“Hoe dat komt? De energietransitie
is een proces dat teveel topdown
wordt aangestuurd. Dat leidt tot
veel gepraat maar weinig wol. Er
zijn strategische interventies van
de overheid nodig en ondernemers
die bereid zijn met de overheid een
onzeker traject van innovatie in te
gaan.” Het nieuwe denken vergt het
lef om vastgeroeste belangen en
patronen opzij te zetten. Dat is een
kwestie van mentaliteit. Er zullen
nieuwe bedrijven ontstaan omdat
oude bedrijven de draai niet kunnen
maken. Nieuwe bedrijven, nieuwe
handelssystemen en nieuwe
kampioenen kunnen zorgen dat we
binnen dertig jaar klaar zijn met
fossiele bronnen.

De inzet van hernieuwbare
energie is niet alleen gemotiveerd
vanuit klimaatbeleid. De mondiale
strijd om gas en olie laat zien dat
deze bronnen ook kunnen bijdragen aan leveringszekerheid en
betaalbaarheid, aldus Lucia van
Geuns tijdens haar masterclass
Geopolitiek.
De vraag naar olie en gas stijgt
snel. In 2030 zal de mondiale
vraag zijn verdubbeld, ondermeer
door toename van de welvaart en
groei van de bevolking in China,
India en Latijns Amerika. Binnen
tien tot vijftien jaar wordt het
productievermogen overtroffen
door de vraag. Lucia van Geuns:
“Het is onvermijdelijk dat vraag
en aanbod uit elkaar gaan lopen.
Met name bij olie en gas.”
Om voorraden voor de toekomst
veilig te stellen, maken diverse
landen bilaterale afspraken.
Zo kiest China op dit moment
posities in West-Afrika. Tegelijk
neemt de macht van grote olie
maatschappijen af ten gunste
van staatsbedrijven. De oliemaat
schappijen controleren steeds
minder voorraden en mikken
steeds meer op moeilijk winbare
bronnen zoals Canadees teerzand
en bronnen in diepe zeeën.
Waar leidt dit alles toe? Volgens
Van Geuns vertaalt de mondiale
strijd om energie zich in een
scherpe prijsstijging, in andere
verhoudingen op de politieke
wereldkaart en in toenemende
spreiding van energiebronnen
naar landen van herkomst.
De inzet van kolen (met opslag
van CO2 ) en kernenergie neemt
toe. Daarnaast zal de fractie
hernieuwbare energie zeker fors
groeien, voorspelt Van Geuns.

Lucia van Geuns

Co-referent Teun Bokhoven, voor
zitter van de Duurzame Energie
koepel, bevestigt het dramatische
beeld dat Van Geuns schetst,
maar ziet hierin ook kansen om
te handelen: “Een belangrijk
strategisch voordeel van hernieuw
bare energie is dat het mondiaal
verspreid is. De strategische ellips
van het Midden-Oosten en Rusland
wordt erdoor doorbroken. Daardoor
draagt het bij aan stabiliteit op
het gebied van levering, prijs en
politiek.”

Teun Bokhoven

VAART IN VERDUURZAMING
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Deelsessie Elektriciteitsbesparing

Het vergeten potentieel
De Trias Energetica begint met
elektriciteitsbesparing. Wat je niet
gebruikt, hoef je ook niet op te
wekken. Het besparingspotentieel
is groot, maar de acties om dat te
benutten, zijn beperkt. Er gebeurt
wel iets, maar veel te weinig.
Neem een LCD-scherm. Het werkt
al veel zuiniger dan een plasma
scherm, maar er valt nog heel wat
te verbeteren. Wouter Leibbrandt
(NXP Semiconductors) gaf een
toelichting. De werking van zo’n
scherm berust op een lichtbron die
wit licht produceert. Het grootste
deel wordt vervolgens tegen
gehouden tot alleen de gewenste
kleuren overblijven. Het is natuur
lijk veel efficiënter om alleen die
kleuren te maken, die ook nodig
zijn. De LED-technologie biedt
daarvoor mogelijkheden. Het kost
veel rekencapaciteit, maar per
saldo scheelt het een factor 7,5 in
het elektriciteitsverbruik.
Hans Paul Siderius (SenterNovem)
ging tijdens de deelsessie in op de
kaderrichtlijn Ecodesign waaraan
de Europese Commissie werkt.
De uitwerking van dat directief zal
resulteren in een besparing van
minstens 12 procent. Dat is een
beperkte stap, want het blijkt dat

8

VAART IN VERDUURZAMING

35 procent haalbaar zou zijn.
Jammer, maar onderhandelingen
binnen de EU hebben de inspan
ningsverplichting afgezwakt.
Ook aan de gebruikerskant is nog
een wereld te winnen.
De deelnemers aan de deelsessie
Elektriciteitsbesparing droegen in
een open space-setting een waslijst
met ideeën aan voor besparingen
in huishoudens, kantoren en de
industrie. Belangrijk, vooral in
huishoudens, zijn financiële prik
kels. Het is ook van belang om een

volledig beeld te hebben van alle
stroomgebruikers in huishoudens.
Tot nu toe is veel aandacht
besteed aan witgoed, verlichting
en standby. “Vooral met verlichting
gaat het momenteel hard”,
constateert sessieleider Kornelis
Blok: “In steeds meer landen wordt
er een stop gezet op de verkoop
van gloeilampen”. Toch bestaat de
indruk dat er vooral aan zichtbare
besparingen wordt gewerkt.
Er komen steeds nieuwe elektrische
apparaten op de markt en ook
daar zijn besparingen mogelijk.
Blok: “Bijvoorbeeld een modem:
iedereen heeft er een in huis en hij
staat altijd aan, maar niemand
praat erover, terwijl het gemiddelde
jaarverbruik ongeveer 100 kWh is”.
Zo zijn er door ontwikkeling
van slimme technieken en door
gerichte implementatie nog veel
besparingen mogelijk. De algemene
indruk is, dat er veel meer acties
moeten worden ondernomen om
dat potentieel te bereiken.
Naar aanleiding van deze deelsessie wordt momenteel een
werkgroep Elektriciteitsbesparing
samengesteld. We houden u via
www.creatieve-energie.nl op de
hoogte.

Top 5 van interessante ideeën
voor elektriciteitsbesparing
1 Bevorder het principe ‘total cost of ownership’. Maak kosten voor
aanschaf, verbruik en verwijdering bij één budgethouder en
inzichtelijk.
2 Bevorder elektriciteitsbesparing in kantoren, onder meer door
een koppeling tussen koelen en verwarmen en door bevordering
van innovatie.
3 Werk aan een integrale aanpak op wijkniveau: besparing,
opwekking en peak shaving.
4 Koploperproducten moeten de norm bepalen (bijvoorbeeld in
eco-label).
5 Zorg voor een koppeling tussen industrieën die complementaire
behoeften hebben.

CONGRESKRANT

Nieuwe publicatie

EnergieTransitie
in het kort
Wat is er de afgelopen vijf jaar bereikt met
EnergieTransitie? Wat zijn aansprekende voorbeelden? En waar wil het RegieOrgaan
EnergieTransitie naartoe zodat Nederland in
2050 kan voorzien in schone, beschikbare en
betaalbare energie? De antwoorden op deze
vragen geeft het RegieOrgaan EnergieTransitie
in haar nieuwe brochure ‘Duurzaam doorgaan’.
Deze staat als pdf op www.creatieve-energie.nl
en een geprint exemplaar is bestelbaar via
energietransitie@senternovem.nl.

EnergieTransitie

DUURZAAM DOORGAAN

www.creatieve-energie.nl

Serie brochures

‘Naar een Duurzame elektriciteitsvoorziening’

platform dUUrZame elektriciteitSvoorZiening
PlatForm duurZame elektriciteitsvoorZiening

platform nieUw gaS

pLaTform duurzame eLekTriCiTeiTsVoorziening

naar een duurZame
elektriciteitsvoorZiening

naar een duurzame
eLekTriCiTeiTsVoorziening

naar een
dUUrZame energievoorZiening

Offshore windenergie

De Visie

Decentrale infrastructuur

7433-OffshoreWind.indd 1

04-11-2008 10:40:50

7433-Visie.indd 1

Platform DuurZame elektriciteitsvoorZiening

04-11-2008 11:15:23

7433-Decentraal.indd 1

PlatForm duurzame elektriciteitSvoorziening

26-09-2008 16:43:33

PlatForm Duurzame elektriciteitsvoorziening

naar een DuurZame
elektriciteitsvoorZiening

naar een duurzame
elektriciteitSvoorziening

naar een Duurzame
elektriciteitsvoorziening

Zonnestroom

Windenergie op land

Bio-elektriciteit

7433-Zonnestroom.indd 1

03-11-2008 16:28:27

7433-WindOpLand.indd 1

04-11-2008 11:33:13

7433-Bio.indd 1

Zonnestroom, elektriciteit uit wind,
bio-elektriciteit, decentrale
infrastructuur, CCS én vele andere
onderwerpen zijn op het congres
‘Vaart in verduurzaming’ op
14 mei 2009 aan bod gekomen.
Omdat u als bezoeker niet alles
tegelijk hebt kunnen bijwonen is
het goed te weten dat er een serie
brochures van het Platform
Duurzame Elektriciteitsvoorziening
downloadbaar is via
www.creatieve-energie.nl (klik op
Duurzame Elektriciteitsvoorziening
en daarna op Documentatie).
U kunt de brochures ook bestellen
via dev@senternovem.nl.

04-11-2008 09:37:49
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Deelsessie Flexibiliteit

Kiezen voor duurzaam is kiezen voor flexibiliteit
In een duurzaam elektriciteits
systeem krijgen windenergie en
zonnestroom de overhand. Omdat
die bronnen niet continu voorhanden zijn, is meer flexibiliteit
in het net een voorwaarde
voor succes. Die flexibiliteit kan
op diverse manieren worden
vergroot.
Een cruciale rol is weggelegd voor
de zogenoemde gasrotonde. Met de
ontwikkeling daarvan bouwen we
voort op de Nederlandse sterkte.
De gasrotonde biedt kansen voor
het benutten van groen gas en
synthesegas dat gemaakt wordt uit
vergassing van kolen. Kolenvergas
sing met CCS (schoon fossiel) is
via de gasrotonde haalbaar. Aan
de gebruikskant biedt het systeem
kansen voor WKK. In dit totaal
plaatje wordt gas de basis voor
vernieuwing en verduurzaming.
Op termijn is er in Nederland geen
plaats meer voor klassieke basislast
in de vorm van kernenergie of
traditionele kolengestookte centrales,
stelt platformvoorzitter Harry Droog:
“Jammer dat de overheid daar nog
niet voor heeft gekozen”.
Het gebruik van gasgestookte WKK
is in Nederland al ver ontwikkeld,
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zeker in de glastuinbouw. Om in de
industrie de toepassing (weer) op
gang te brengen is een nieuw
samenspel nodig tussen bedrijfs
leven, overheid en energiebedrijven.
Voorrang van elektriciteit uit WKK
op het net en een SDE-regeling
voor WKK zouden veel kunnen
betekenen. Verder kan over enkele
jaren de toepassing van micro-WKK
in de gebouwde omgeving een grote
vlucht nemen.
NUON investeert met de Magnumcentrale in kolenvergassing.
De centrale wordt gebouwd volgens
een multi-fuel concept. Zowel kolen
als biomassa kunnen erin worden
gebruikt. De centrale levert boven
dien verschillende producten op:
basischemicaliën, elektriciteit en
synthesegas. Het Ei van Columbus,
zo lijkt het, toch ervaart NUON bij
het initiatief ook dilemma’s en die
worden gevoed door de relatieve
onbekendheid van kolenvergassing
en de groeiende afkeer bij publiek
en politiek van fossiele brand
stoffen.
Flexibiliteit kan ook worden bereikt
via smartgrids met sturing door
ICT-toepassingen. De slimme meter
is daarbij een belangrijke schakel.

CONGRESKRANT

De slimme meter kan op afstand
worden gelezen en biedt aan de
netbeheerder mogelijkheden om
decentrale toepassingen aan- of uit
te schakelen. De positie van de
consument is daarbij van belang
(als afnemer en als leverancier van
energie). Dat levert vragen op over
aspecten als privacy en zeggen
schap waarbij netbeheerders de
behoefte hebben om de capaciteit
van het net zo goed mogelijk te
benutten. Ook zijn er onzekerheden
met betrekking tot de verschillende
afschrijvingstermijnen van
ICT-oplossingen en de netten zelf.
Een laatste mogelijkheid om flexibiliteit te vergroten is de realisatie
van opslagsystemen. Er zijn allerlei
systemen denkbaar, maar de
toepassing ervan is voorlopig met
veel vragen omgeven. Vooral op
het gebied van kosten, rendement,
allocatie van kosten, regelgeving
en veiligheid. Misschien zijn er in
de verdere toekomst mogelijkheden
voor elektriciteitsopslag in
elektrische auto’s. Opslag in het
elektriciteitssysteem is duurder
dan opslag van gas. Ook vanuit dit
perspectief is er dus winst te
behalen door gas als basis van het
energiesysteem te kiezen.

Keynote speech

Arnold Heertje: “De kredietcrisis
is een godsgeschenk”
Professor Arnold Heertje omarmt
de kredietcrisis omdat die heeft
blootgelegd wat er in de afgelopen
jaren fout ging in de wereld:
“We zijn met de kop tegen de
muur gelopen waardoor er nu
een periode van heroriëntatie
aanbreekt. Waar we naartoe
gaan, is een wereld met oriëntatie
op kwalitatieve, hoogwaardige
investeringen.”
NUON en Essent staan te worden
verkocht aan buitenlandse energie
reuzen. Dat illustreert volgens
Heertje de ouderwetse fixatie van
aandeelhouders op de financiële
waarde. VNO-NCW-voorzitter
Bernard Wientjes deed op 14 mei in
een brandbrief aan het kabinet een
dringende oproep om nog eens
ernstig na te denken over de ‘uitver
koop van stroom’. Dat illustreert
volgens Heertje de kentering die in
Nederland gaande is: “Uiteindelijk
zijn andere waarden in het geding.
De centrale vraag is: waar doen we
het allemaal voor? En het antwoord
is eenvoudig. We doen het voor de
mensen van nu en straks, waar ook
ter wereld.” De kredietcrisis legt
bloot hoezeer de menselijke maat
in de afgelopen jaren uit alle trans
acties is verdwenen. Niet alleen in
de energiewereld, maar ook in het
onderwijs, de zorg en bij de woning
corporaties. “Monetairiseren tot de
dood erop volgt. De kredietcrisis
heeft de overlevingscrisis versneld
op de agenda gezet. En die gaat over
alle zaken die wereldwijd aan de
orde zijn: waterbeheer, leefbaarheid,
schone lucht, natuur, milieu, open
ruimte. Het gaat om zaken die
onvervangbaar zijn en waarvan de de
waarde niet in geld is uit te drukken.”
Heertje betoogt dat de aanpak van
de overlevingscrisis een enorme

kans is om ook uit de financiële
crisis te komen: “Het is een misver
stand dat eerst de kredietcrisis
moet worden aangepakt voordat
milieu en duurzaamheid weer aan
de beurt zijn. Het is precies omge
keerd.” Hij wijst op het afremmen
van de materiële groei en het
beperken van de consumenten
bestedingen, waardoor geld over
blijft dat vroeg of laat zal worden
geïnvesteerd. Het is de uitdaging
om ervoor te zorgen dat het uitgespaarde geld te zijner tijd wordt
uitgegeven “in de sfeer van leefbaar
heid en immateriële behoefte
bevrediging”, zegt Heertje: “En het
is een opgave in de communicatieve
sfeer om die slag te maken. En dat is

een zaak van ons allemaal. Het
kan niet alleen van de overheid
komen.” De traditionele industriële
sectoren verliezen positie. En de
overheid springt bij, maar kan dat
alleen verantwoorden als het gaat
om vernieuwende processen en
producten zoals elektrische auto’s,
renovatie van woningen met het oog
op energiebesparing en de aanpak
van verpauperde bedrijventerreinen.
Heertje: “Men roept vaak werk,
werk, werk. Flauwekul. We hebben
niets aan werkgelegenheid. Het gaat
om zinvolle werkgelegenheid.
Men zegt vaak dat samenwerking
loont. Maar voor wie? Het gaat om
het effect voor de consument van
nu en straks. De wereld kan veel
humaner en kan op allerlei punten
worden verbeterd. Met name op het
punt van duurzaamheid. Dus aan
het werk!”

Arnold Heertje aan zet.
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Opening met FlexNet XXL

Modern netbeheer is kwestie van goed samenspel
De energiemarkt is turbulent. Er
zitten voortdurend nieuwe spelers
aan tafel met andere belangen en
inzichten. Leveranciers, netbeheerders en afnemers reageren op
elkaar en beïnvloeden elkaar. Hoe
ziet dat veld er precies uit? In een
business simulatiespel liet KEMA
de congresdeelnemers ervaren hoe
het spel gespeeld wordt.
Welke gevolgen heeft een netstoring? Wat gebeurt er als er extra
productiecapaciteit komt? Hoe gaat
je om met opslagcapaciteit? Wat
gebeurt er als de subsidie op
duurzame energie verandert?
Op een levensgroot speelveld
worden netlijnen, onderstations,
woningen, centrales en windparken
geplaatst. Deelnemers rond het
speelveld reageren op ontwikke
lingen en op elkaar waardoor het
patroon voortdurend verandert.
Tegelijkertijd houdt een computer
bij wat de technische en financiële
consequenties zijn voor ieder van de
partijen op het speelveld. “Samen
werking tussen producenten,
netbeheerders en consumenten is
essentieel”, zegt KEMA-directeur,
tevens spelleider Thijs Aarten:
“Samenwerking loont”. De spelvorm
daagt uit tot actieve participatie.
“Dat is belangrijk, want door te
ervaren wat de consequenties van
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beslissingen zijn, blijft de leerwinst
beter hangen”. Het spel koppelt
technische, financiële en gedrags
componenten. Het gedrag wordt
door de deelnemers ingebracht.
De financiële en technische conse
quenties worden door een computer
berekend. “Onder het spel draait een
loadflow met dezelfde software die
in projecten wordt gebruikt door
zowel KEMA en door netbeheerders”,
zegt Aarten: “Juist dit gebruik van
beproefde software maakt accep
tatie van de resultaten mogelijk.
De discussie gaat dan alleen nog
over techniek, innovatie, gedrag en

CONGRESKRANT

proces en niet meer over cijfertjes.”
Het simulatiespel wordt door KEMA
aangeboden aan groepen van acht
tot zestien deelnemers. Het wordt
gedurende één dag in acht teams
gespeeld onder begeleiding van vier
professionals die bekend zijn met de
energiemarkt. Als openingsact van
het congres Vaart in Verduurzaming
ontwikkelde KEMA een XXL-versie
waaraan alle congresdeelnemers op
14 mei een actieve bijdrage leverden:
een wervelende show met 500
deelnemers in verschillende rollen,
met verschillende doelstellingen en
belangen.

Vier elementen van een duurzame
elektriciteitsvoorziening
In een duurzaam systeem is de levering van elektriciteit betrouw
baar, betaalbaar en schoon. Het RegieOrgaan EnergieTransitie en
het Platform Duurzame Elektriciteitsvoorziening hebben dat
systeem in vier hoofdelementen uitgewerkt.
1 Energiebesparing, onder meer door verdergaande inzet van WKK.
2 Versneld overstappen op hernieuwbare bronnen, zoals windenergie,
biobrandstoffen en zonnestroom.
3 Vergroten van de flexibiliteit van het energiesysteem om steeds meer
hernieuwbare bronnen te kunnen inpassen.
4 Gedurende de transitieperiode een schone inzet van de resterende
fossiele brandstoffen door middel van kolenvergassing gekoppeld
aan CCS.

ieve Energie
kennisinstellingen
anisaties zetten zich
r te zorgen dat de
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oor iedereen betaalba
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e Energie.

duurzame energie in een
economische orde

ternovem.nl

rziening betrouwba

Hoe maken we de energievoo

nieuwe

Theo Walthie, voorzitter van het
RegieOrgaan EnergieTransitie:
“Rome is ook niet op één dag
gebouwd. Er is altijd een zekere
imperfectie. Dat is niet erg,
zolang je maar weet waar je
heen wilt. Als we het over de
richting eens zijn, laten we dan
stappen in die richting zetten.
Laten we vooral geen verkeerde
beslissingen nemen.”

Het rapport ‘Duurzame energie in een nieuwe economische orde’
beschrijft de visie van het RegieOrgaan. Deze staat als pdf op
www.creatieve-energie.nl (klik op RegieOrgaan en daarna op het
adviesrapport onder Downloads). Een geprint exemplaar is bestelbaar
via energietransitie@senternovem.nl.

traal?
ar, betaalbaar en klimaatneu

www.creatieve-energ
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nederland
regieorgaan energietransitie

Quintel maakt energiediscussie beheersbaar
Hoe vergelijk je de bouw van een
kolencentrale met een investering
in een PV-project? Welk scenario
past bij elektrisch vervoer in
termen van betaalbaarheid en
betrouwbaarheid? Wat is effec
tiever: CCS of energiebesparing in
de woningbouw? In de discussie
over de inrichting van het energie
landschap heeft ieder zijn
stokpaardje, voorkeur en allergie.
De discussie wordt vaak met
emotionele argumenten gevoerd

die het zicht ontnemen op zaken die
er werkelijk toe doen. Adviesbureau
Quintel Strategy Consulting
lanceerde een transitiemodel met
daaraan gekoppeld een digitale
spelvariant. Het model biedt een
basis om toekomstscenario’s
door te rekenen voor de periode tot
2040. Het helpt deelnemers aan het
debat hun argumenten nuchter
naast elkaar te zetten
en van consequenties te voorzien.
Dankzij validatie door uiteen

lopende partijen is een redelijke
mate van betrouwbaarheid bereikt.
Het belangrijkste doel van het
programma is dat onderlinge
afhankelijkheden en onvermoede
relaties inzichtelijk worden.
Het verhoogt de kwaliteit van de
discussie over het energiesysteem
van de toekomst.

Het model is gratis te downloaden
via www.energietransitiemodel.nl.
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Deelsessie Wind op land

Hoe brengen we de keten in beweging?
De hoge ambities voor wind op
land zijn financieel haalbaar.
Toch lopen veel projecten vertraging op of gaan uiteindelijk niet
door, omdat ze vastlopen in een
moeras van weerstanden, regels
en belangen. De oplossing: vóór
ieder project alle stakeholders
en hun inzet in kaart brengen
en handelen vanuit gedeelde
belangen. Sessievoorzitter Hans
Kursten (Eneco): “Het thema is
niet nieuw. Daarom is het
ontluisterend dat we in al die
jaren nog niet tot een oplossing
zijn gekomen.”
Hoe mensen over windenergie
denken, hangt af van de manier
waarop een vraag wordt gesteld.
Dat bleek maar weer eens in een
stemronde tijdens de deelsessie
wind op land. Zo’n dertig deelnemers konden voor of tegen een
aantal stellingen stemmen. Het
leidde tot een levendige discussie,
zonder eenduidig antwoord. “Een
objectieve waarheid is er niet”,
concludeert Kursten: “Dat verlamt

de discussie. De basisuitgangs
punten zijn verschillend en als
mensen niet bereid zijn om te
zoeken naar verbindingen, kom je
er niet uit”.
De stemronde tijdens de deelsessie
kan model staan voor de realisatie
van windenergieprojecten in de
realiteit van alledag. Want ook in
werkelijkheid zijn er talrijke stake
holders die zich vanuit verschil
lende perspectieven een oordeel
over een voorgenomen project
vormen. En ook hier blijkt, dat zodra
stakeholders zich teveel beperken
tot hun eigen werkgebied, er geen
overeenstemming mogelijk is.
Eén van de stakeholders is het minis
terie van VROM, een warm pleit
bezorger van windenergie. Het minis
terie heeft echter haar handen vol om
haar belangen met die van EZ, LNV
en Defensie op één lijn te brengen.
Laat staan dat VROM zich ook nog
kan bezighouden met de inbreng van
andere partijen. Ook procedures bij
professionele partijen werken elkaar

soms tegen. Omwonenden van een
projectlocatie zijn belangrijke stake
holders, maar worden zelden op die
manier bij een project betrokken. Zij
worden slechts geconfronteerd met
de gevolgen voor hun leefomgeving
die zij vervolgens als een inbreuk
beleven. De dilemma’s worden er de
laatste jaren niet eenvoudiger op.
Integendeel. Turbines worden groter
en hebben daardoor meer impact.
Daardoor zijn er ook meer stake
holders die betrokken zijn of zich
betrokken voelen en die hun belangen
meer kracht bijzetten.
Een doorbraak lijkt alleen mogelijk
als het hele speelveld in kaart wordt
gebracht. Dan kan worden gezocht
naar een overlap van belangen en
naar een projectdefinitie waar
iedereen iets mee opschiet. Dat
klinkt logisch, maar in de praktijk
is het lastig om alle stakeholders te
vinden, zegt Kursten: “Let op dat je
niemand vergeet. Denk niet, die
groep komt later wel, want je komt
ze ooit een keer tegen”.

Minister van der Hoeven opent Windpark Westereems
Op de dag van het congres
‘Vaart in verduurzaming’ heeft
Energiebedrijf Essent het windpark
Westereems (156 MW) in Groningen
officieel in bedrijf genomen.
Tijdens een feestelijke bijeenkomst
opende minister Van der Hoeven
van Economische Zaken het wind
park dat voor 135.000 huishoudens
groene stroom produceert.

Opening windpark Westereems.
Minister Van der Hoeven en CEO van
Essent Michiel Boersma. Foto: Essent.
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Essent wil het windpark volgend
jaar uitbreiden met twee gecertifi
ceerde turbinetypes uit de 6 MW
klasse. Essent startte met de bouw
van windpark Westereems in 2007
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en nam de eerste windturbines
mei vorig jaar in bedrijf. “Ik ben
trots op het resultaat en de
bijdrage die het windpark levert in
de productie van groene stroom”,
aldus Michiel Boersma, voorzitter
Raad van Bestuur Essent. “Hoewel
de feitelijke bouw een jaar heeft
geduurd, hebben we in de periode
(ongeveer 5 jaar) daarvoor met veel
regels en wetten te maken gehad.
Willen we met zijn allen de duur
zaamheidsdoelstellingen van het
kabinet halen, dan zijn versnelling
van procedures en meer efficiency
in deze regelgeving hard nodig”.

Deelsessie Decentrale Infrastructuur

Eerst denken, dan doen
Hernieuwbare energie kan nooit
op grote schaal een succes worden
zonder vraagsturing en slimme
energienetten. Daar is iedereen
het over eens. Maar het antwoord
op de vraag hoe die netten eruit
moeten zien en welke acties daarvoor nodig zijn, is nog niet gegeven.
Eerst denken dan doen, is het
devies.
Vraagsturing is niet nieuw. Met het
prijsverschil tussen dag- en nacht
stroom en met het automatisch
aan- en uitschakelen van elektri
sche boilers kent ons land een oude
traditie. Sessieleider Wil Kling van
de TU Eindhoven: “Feit is, dat
Nederland op het gebied van vraag
sturing zelfs een internationale
koploper is.” Moderne ICT-toepas
singen maken een meer verfijnde
vraagsturing mogelijk. De vraag is
nu hoe die verfijning kan worden
gerealiseerd.
“Bezint eer ge begint”, klonk het
tijdens de deelsessie Decentrale
Infrastructuur: “Is een slimme
meter nu wel de oplossing die we
nodig hebben?” De deelnemers
concludeerden dat er al naar een
oplossing toe is gewerkt, terwijl de
onderliggende visie nog niet
volledig was uitgekristalliseerd.
Nu komt de Tweede Kamer
(overigens vooral om redenen

Nu

Nu

Nu

van privacybescherming) tot een
halfwassen beslissing: vrijwillige
invoering van de slimme meter.
Koren op de molen van diegenen
die inderdaad eerst beter willen
nadenken, maar op den duur vrijwel
zeker frustrerend voor het proces.
In hoeverre een slimme meter de
vraag inderdaad kan beïnvloeden,
en in hoeverre mensen vrijwillig
willen meedoen, is onbekend.
Een tweede belangrijke constate
ring van de deelnemers aan deze
deelsessie was, dat allerlei projecten
in Nederland vaak moeizaam van de
grond komen. Op zichzelf is dat geen
nieuws, maar in het geval van
slimme energienetten is het eens te
meer een reden om eerst goed na te
denken. Pas als de aanpak goed is
doordacht, kan de overheid adequate
instrumentatie ontwikkelen zodat
projecten ook werkelijk tot stand
komen. Een derde constatering was
dat er een verschil is tussen wat
netbeheerders nu al voor mogelijk
houden en wat afnemers vaak
denken. Bijvoorbeeld je eigen
apparatuur installeren om je
verbruik te meten. In de perceptie
van veel klanten is dat niet toegestaan, terwijl netbeheerders daar
zelf anders over denken. Kortom:
binnen de huidige infrastructuur is
meer mogelijk dan men denkt.

Later

Daniël Povel, Triodos Groenfonds

Lokale energiebedrijven:
een nieuwe trend?
De gemeente Veenendaal, het
ontwikkelingsbedrijf VeenendaalOost en Quattro Energie BV hebben
het energiebedrijf DEVO opgericht
(voluit: Duurzame Energie
Veenendaal-Oost). DEVO levert op
basis van warmtekoude-opslag in
de bodem, een WKK en een warmte
pomp warmte en elektriciteit aan
een nieuwbouwwijk met 1.250
woningen en bijbehorende voorzieningen. Het bedrijf realiseert een
CO2-reductie van 60 procent en de
afnemers zijn 15 procent goedkoper
uit dan in een standaardsituatie.
Daarnaast stort DEVO een deel van
de winst af in een revolving fund
waarmee vervolginitiatieven
worden gefinancierd. Het Triodos
Groenfonds financiert de oprichting
en exploitatie van DEVO. Daniël
Povel, fondsmanager van Triodos
Groenfonds: “Het bedrijf levert een
maatschappelijke meerwaarde.
Dat is voor ons reden om hier in te
stappen. Door de energievoorziening
decentraal te arrangeren en door
echt maatwerk te leveren, kom je
tot optimalisatie, financieel en in
milieuopzicht.”

Later

LATER
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Deelsessie Blue Energy

science fiction of rocket science?
sessie wijzen op de meerwaarde die
samenwerking met het Noorse
Statkraft kan hebben, niet alleen
omdat het een complexe technologie
betreft, maar ook omdat het binnen
landse potentieel relatief beperkt is.

Rick Hoeksema

Uit het gradiënt tussen zout en zoet
water is elektriciteit op te wekken.
In een zoutfabriek bij Harlingen
staat een proefinstallatie van 50 kW
waarin dat principe in de praktijk
wordt uitgetest. Een pilotproject
van 200 kW bij de Afsluitdijk is in
voorbereiding. Er is veel potentieel
maar er zijn ook veel vragen over de
techniek en over de inpassing van
de bron van duurzame energie.

geïmplementeerd. Op technologisch
gebied gaat het om de ontwikkeling
van kosteneffectieve membranen met
een goed rendement. Op het gebied
van de inpassing van installaties in
de omgeving gaat het ondermeer om
in- en uitstroomvoorzieningen en
de combinatie met scheepvaart.
De vraagstukken zijn complex en
het verdient aanbeveling om die in
internationale samenwerking te
onderzoeken. Deelnemers aan de

De deelnemers aan de sessie raden
aan om bij de verdere ontwikkeling
van de technologie samen te werken
met natuur- en milieuorganisaties. Zo
wil de milieufederatie Noord-Holland
zich naar aanleiding van de bouw
van de pilot in de Afsluitdijk nu al
voorbereiden op de vraag die over een
aantal jaren naar voren zal komen,
namelijk wat de milieubeweging van
blue energy vindt. Voor het milieu
lijken nieuwe kansen te ontstaan.
Door de centrale worden zout en zoet
water beter gemengd, wat in de
Waddenzee een interessant estua
rium kan opleveren. Maar ook daarbij
hangt veel af van hoe een centrale in
de omgeving kan worden ingepast.

De winning van elektriciteit uit de
zoutgradiënt in water berust op
osmose. Via specifieke membranen
stromen ionen van zout naar zoet,
of stromen watermoleculen van zoet
naar zout. In het eerste geval (RED)
onstaat er tussen de membranen
een elektrisch potentiaalverschil.
In het tweede geval (PRO) ontstaat
er een waterhoogteverschil (tot wel
200 meter). Dit hoogteverschil kan
via een waterkrachteenheid
gebruikt worden voor opwekking
van elektriciteit. Zo kan één kubieke
meter zoetwater dat per seconde
naar zee stroomt, in Nederland
ongeveer een vermogen van 1 MW
opleveren. Volgens Deltares kan
er in Nederland een vermogen van
700 MW worden gewonnen: een
interessant potentieel.
Er zijn kansen, maar er zijn ook
barrières die moeten worden over
wonnen, voordat de technologie
op grote schaal kan worden
Inventarisatie van uitdagingen en struikelblokken.
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Deelsessie CCS

CCS voor wie de nuance zoekt
tegenstanders zeggen dat iedere
euro die aan de ontwikkeling van
CCS wordt gespendeerd, beter kan
worden besteed aan zon en wind.
Gematigde voorstanders zeggen
dat de ontwikkeling van CCS op
termijn ook gebruikt kan worden
bij biomassacentrales, zodat een
CO2-sink wordt gerealiseerd.
Hans Altevogt (Greenpeace)
verwoordt de scepsis: “Overheids
steun aan investering en exploitatie
van CCS faciliteert vooral de
bouw van nieuwe conventionele
kolencentrales, die op basislast
gaan concurreren met de groeiende
bijdrage van offshore-windparken,
ook na 2020. Dit proces van in- en
uitsluiting wordt door de politiek
onvoldoende onderkend.”

Op het E.ON terrein op de Maasvlakte is op 3 apil 2008 de TNO-CATO
proefinstallatie voor de afvang van CO2 uit rookgassen in gebruik genomen.

Is carbon capture and storage (CCS)
een excuus om door te blijven gaan
met fossiele brandstoffen of is het
een goede tijdelijke oplossing om
gedurende de transitie naar een
duurzame energievoorziening, de
klimaatdoelen te bereiken? Het
blijkt dat polarisatie niet bijdraagt
aan een productief debat.
Tegenstanders zijn bang dat CCS
wordt ontwikkeld om de traditio

nele fossiele energie in het zadel te
houden. CCS is een excuus om de
ontwikkeling van duurzame
energie nodeloos te vertragen.
We moeten geen tijd besteden aan
een oplossing waar we niet blij
mee zijn. Voorstanders zeggen
dat fossiele brandstoffen de eerst
komende tijd onvermijdelijk zijn.
CCS is dan een antwoord om
desondanks onze klimaatdoelstel
lingen te halen. Gematigde

Het onderzoeksrapport ‘Setting the incentives right for
timely CCS-deployment’ van de EnergieTransitiewerkgroep Schoon Fossiel laat zien wat er nodig is om
grootschalige toepassing door marktpartijen mogelijk
te maken.

In de deelsessie CCS konden de
deelnemers ‘stemmen met de
voeten’: eens of oneens. Er was voor
deze ene keer geen ruimte voor
nuance. Aan de hand van drie
stellingen werden de meningen
gepeild. Het resultaat was een beeld
van groepen vóór- en tegenstanders
van telkens wisselende samenstelling. Sessieleider Kees van der
Klein (ECN): “De conclusie is dat je
CCS niet in zijn isolement moet
bekijken. Als je de standpunten op
een harde manier tegenover elkaar
zet, kom je er niet uit. Je moet het
in de totale keten bekijken.
Eerst energiebesparing, dan
hernieuwbare bronnen en tot slot
schoon fossiel. In die laatste stap
is er plaats voor CCS. Niet als
legitimatie van kolen, maar als
schakel in het transitieproces”.

“Zonder een demonstratie- en leerfase en behoorlijke
stimuleringsmaatregelen wordt CCS nooit een marktrijpe
technologie”, aldus de werkgroep. Het rapport is te
vinden op www.creatieve-energie.nl. Klik op Nieuw Gas
en dan op Documentatie.
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Prinses Amaliawindpark
Op 4 juni 2008 hebben Econcern en
Eneco voor de kust van IJmuiden
het Prinses Amaliawindpark
geopend: 60 turbines van elk 2 MW.
De jaarlijkse stroomproductie is
berekend op 435 GWh en voorkomt
daarmee de uitstoot van 225.000
ton CO2. Het turbinepark staat op
een afstand van 23 kilometer uit de
kust in water van 19 tot 24 meter
diep. Qua afmeting, waterdiepte en
afstand tot de kust is het windpark
koploper in de wereld.
Dit park en het al eerder gereali
seerde offshorewindpark bij
Egmond aan Zee (100 MW) hebben
geleid tot veel enthousiasme en
nieuwe initiatieven van markt
partijen. Een tiental partijen
heeft vergunningen voor een reeks
van projecten aangevraagd.
Het prinses Amaliawindpark is eigendom van ECONCERN en ENECO.

www.creatieve-energie.nl
Verslagen en presentaties van het congres
'Vaart in Verduurzaming' kunt u downloaden via
www.creatieve-energie.nl. Klik op Duurzame
Elektriciteitsvoorziening, vervolgens op de
congresbanner in de rechterkolom en daar vindt
u de downloads.
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Deelsessie Zonnestroom

Een volwassen markt voor zonnestroom

De deelnemers aan de deelsessie
Zonnestroom constateren dat de
kwaliteit van systemen over het
algemeen goed is. Maar er zijn ook
punten waarop verdere verbetering
mogelijk is. Zij adviseren bijvoor
beeld om certificering van
installateurs mogelijk te maken.
Ook moet er een kwaliteitskeurmerk
op systeemniveau komen. Het is
belangrijk dat er een garantie
regeling komt en dat de eigenaar
van een systeem een melding krijgt
als er een storing is. De techniek
daarvoor bestaat, maar wordt nu
niet benut. Verder moeten eigenaren
van systemen worden aangespoord
om te zorgen voor preventief
onderhoud. Ook moet er worden
nagedacht over hergebruik en
recycling na het ontmantelen van
oude systemen. Leveranciers
moeten worden verplicht een
systeem na de gebruiksfase terug te
nemen. Om de kosten van systemen
te beperken, is de schaalgrootte van
doorslaggevend belang: hoe groter
de schaal van een project, hoe
kleiner de relatieve ontwerp- en
inkoopkosten. Tot slot bevelen de
sessiedeelnemers aan om een
standaard te ontwikkelen voor
monitoring. De prestaties van
verschillende systemen kunnen
dan worden vergeleken.
De marktintroductie van zonne
stroom kan worden verbeterd door

nauwkeurig aan te sluiten bij de
perceptie van iedere doelgroep.
De huidige regelingen doen dat niet
altijd in voldoende mate. Zo hebben
consumenten vooral behoefte
aan one stop shopping, helderheid
en eenvoud van procedures.
Ook een snelle doorlooptijd voor de
subsidieafhandeling is voor deze
groep belangrijk. Ervaringen in
Duitsland leren dat als het goed is
geregeld, consumenten massaal
instappen.
Voor een goede marketing moet de
doelgroep van de zakelijke markt
verder worden gedifferentieerd.
Investeringen voor een langere
termijn passen van nature het best
bij institutionele beleggers en
pensioenfondsen. Die doelgroep
wordt echter nog nauwelijks
bereikt, constateren de deelnemers.
De financiële crisis biedt daarvoor
een kans omdat investeringen in
zonnestroomsystemen uitermate
veilig zijn. De opbrengst is over een
lange reeks van jaren immers goed
voorspelbaar. Risico’s zijn
eenvoudig door een verzekering
weg te nemen. Andere bedrijven
hanteren veelal korte afschrijvings
termijnen van vijf tot zeven jaar.
Voor hen is zonnestroom alleen
interessant als er aanvullende
voordelen zijn. Bijvoorbeeld fiscale
voordelen of imagovoordelen.
Over dat laatste punt gaf
Pieter Reijnders een boeiende

inleiding. Hij is initiatiefnemer
van de interactieve site
www.1miljoenzonnepanelen.nl
waarop investeerders in zonne
stroom zich kunnen profileren.
Investeren in zonnestroom geeft
recht op digitale advertentieruimte, uitgedrukt in aantallen
pixels, legde Reijnders uit.
Een kansrijke doelgroep is de agra
rische sector. Het gaat hier vaak
om innovatieve eenmansbedrijven.
De ondernemers zijn inkomsten
belastingplichtig waardoor er soms
bijzondere fiscale voordelen te halen
zijn. Bovendien hebben boerderijen
vaak grote dakvlakken die
eenvoudig geschikt te maken zijn
voor grote installaties. En door de
aard van de bedrijfsvoering valt
veel zoninstraling vaak gelijk met
een hoog stroomverbruik: juist bij
veel zon, is er ook veel ventilatie in
stallen nodig.

EnergieTransitie - Creatieve
Energie
Bedrijfsleven, overheid,
kennisinstellingen
en maatschappelijke
organisaties zetten zich
gezamenlijk in om ervoor
te zorgen dat de
energievoorziening in
2050 duurzaam is.
Energie is dan schoon,
voor iedereen betaalbaa
r
en wordt continu geleverd.
EnergieTransitie
vraagt én geeft Creatieve
Energie.

Contactgegevens
EnergieTransitie

Platform Duurzame
Elektriciteitsvoorziening
Postbus 8242
3503 RE Utrecht
t +31 30 239 3622
e dev@senternovem.
nl

www.creatieve-energi
e.nl

zonnestroom 2008 een technisch en
economisch overzicht

platform duurzame elektric
iteitsvoorziening
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De vraag naar zonnestroom neemt
toe. Op weg naar een volwassen
markt zijn een succesvolle
marktintroductie en de kwaliteit
van installaties van groot belang.
In het innovatieprogramma
Zonnestroom wordt daar verder
aan gewerkt.

Om beter inzicht te krijgen in de marktontwikkeling van zonnestroom heeft
het platform Duurzame Elektriciteitsvoorziening aan Ecofys de opdracht
gegeven een state of the art studie uit te voeren. Het rapport ‘Zonnestroom
2008’ geeft een goed inzicht van zonnestroom in Nederland en de rest van
de wereld. U kunt het rapport downloaden via www.creatieve-energie.nl
(klik op Duurzame Elektriciteitsvoorziening en daarna op Documentatie).
Een geprint exemplaar is bestelbaar via dev@senternovem.nl.

VAART IN VERDUURZAMING

CONGRESKRANT

19

EnergieTransitie koerst op duurzaam
Het energiesysteem van de toekomst is schoon,
betrouwbaar en voor iedereen betaalbaar. Nederland
kan dat systeem realiseren wanneer bedrijfsleven,
overheid, kennisinstellingen en maatschappelijke
organisaties hun krachten bundelen. Dat gebeurt in
een bijzondere publiekprivate samenwerking: Energie
Transitie. Aan de kant van de overheid wordt de
samenwerking getrokken door de Interdepartementale
Projectdirectie EnergieTransitie. Hierin participeren
de departementen van Economische Zaken, VROM,
Verkeer en Waterstaat, Landbouw, Natuurbeheer en
Voedselkwaliteit, Buitenlandse Zaken en Financiën.

Aan de private kant bestaat de motor uit zeven
platforms EnergieTransitie en het RegieOrgaan
EnergieTransitie. In de platforms participeren
bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke
organisaties. Zij vormen een rijk stuwmeer van
kennis en ervaring. Het RegieOrgaan Energie
Transitie is door de regering ingesteld om samen
hang te bewaken tussen de verschillende activi
teiten. Het RegieOrgaan adviseert het kabinet,
marktpartijen en anderen en helpt vanuit een
onafhankelijke positie om de transitie naar een
duurzame energiehuishouding mogelijk te maken.

EnergieTransitie – Creatieve Energie
Bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen en maat
schappelijke organisaties zetten zich gezamenlijk in
om ervoor te zorgen dat de energievoorziening in
2050 duurzaam is. Energie is dan schoon, voor
iedereen betaalbaar en wordt continu geleverd.
EnergieTransitie vraagt én geeft Creatieve Energie.

www.creatieve-energie.nl
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