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Hoe vullen we de regio nale 
energie strategie in? Wat is 
onze ambitie? Hoe zien we 

onze eigen verantwoordelijkheid als 
gemeente? Waar zetten we wind en 
zon neer? Hoe doen we het samen met 
de burgers? Vragen waarop gemeenten 
de afgelopen periode antwoorden 
moesten bedenken en inmiddels de 
eerste beslissing zijn genomen. 

In Amsterdam besloot de gemeenteraad om de lokale wind
energie uit te bereiden met 17 windturbines van elk 3 MW. 
Vooral in het oosten van de stad, bij het IJmeer stuitte dat op 
weerstand. De gemeente besloot daarop tot een reflectie
periode om ‘de signalen uit de stad’ nader te kunnen peilen. 
Tegelijkertijd werden de oppervlakten van de zoekgebieden, 
met name in oost, sterk ingeperkt. Er werd alsnog een burger
beraad met gelote deelnemers ingesteld. Er kwamen twee 
expertgroepen: één rond geluid en gezondheid en één rond 
natuur en landschap. Daarnaast kwamen er diverse klank
bordgroepen. In oost werd de klankbordgroep omgevormd tot 
een Ma.ak tafel waarin extra gepoogd wordt de lokale voor en 
tegenstanders ook met elkaar in gesprek te brengen. 

De opdracht van het burgerberaad was om met aanvullende 
voorstellen te komen, omdat de bestaande voornemens van 
de stad slechts leiden tot 37 procent CO2reductie in 2030, 

terwijl de ambitie 55 procent is. Het beraad kwam daarvoor 
met 26 voorstellen. In het advies stellen de deelnemers onder 
meer de aanleg van een groot bos voor, meer gebruik van 
aardwarmte en een isolatiefonds. Een voorstel om nog drie 
extra wind molens te plaatsen kreeg van de deelnemers niet 
de vereiste 75 procent ondersteuning, om meegenomen te 
worden in de eindvoorstellen aan de gemeenteraad, maar nog 
wel 60 pro cent. Voorstellen om meer daken te benutten voor 
zonne panelen, waren al onderdeel van gemeentelijk beleid.

Begin 2022 buigt de gemeenteraad zich over de voorstellen van 
het miniburgerberaad. En op 9 december komt het PBL met 
haar doorrekeningen en bevindingen van wat alle voornemens 
van de verschillende RES’en opleveren.

Wordt vervolgd.
Een heel goede jaarwisseling!

Titia van Leeuwen 
Hoofdredacteur
redactiewindzon@energiesamen.nu 
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Figuur 2.6: Potentieelschatting voor elektrificatie van de primaire huidige energievraag in de

Nederlandse industrie
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Zie voor de voorstellen van het burgerberaad: 
https://klimaatweb.nl/wp-content/uploads/po-as-
sets/600460.pdf
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Mag het licht uit?
Nieuwe ontwikkelingen in beperking lichthinder 
door obstakelverlichting windparken

DOOR MARC NOËL DE WILD

Foto's: Windpark Krammer

Gijs van Hout

De felle, rode lampen van de verplichte obstakel-
verlichting van windturbines kunnen in de nacht 
een doorn in het oog zijn van veel omwonenden van 
windparken. Veel gemeenten hebben dan ook moeite 
met het creëren van acceptatie voor windturbines hoger 
dan 150 meter. Op het coöperatieve windpark Krammer 
van 34 windturbines op de Krammersluizen, draait 
momenteel een tweede pilot met als doel de obstakel-
verlichting uit te kunnen schakelen wanneer er geen 
vliegtuigen passeren. 

Gijs van Hout, projectmanager van Windpark Krammer, 
is al lange tijd bezig met het vinden van oplossingen op 
dit vlak. Wind & Zon zoekt hem op. 
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optie’, waarbij in het verlichtingsplan twaalf windturbines langs 
de randen van het park werden gekozen voor toepassing van 
obstakelverlcihting. Wat windpark Krammer betreft, was hier
mee de kous dus nog niet af.

Eerste pilot met radar
In het vervolgtraject hebben diverse onderzoeken plaats gevon
den om verlichting verder te beperken. Eerst is gekeken naar 
onder meer een passief radarsysteem (Parasol), dat vliegtuigen 
tijdig zou waarschuwen en de verlichting bij nadering in scha
kelt. Dit systeem was destijds nog in ontwikkeling, maar bleek 
toen echter veel te duur voor een gemiddeld windpark.

Vervolgens is een pilot gedaan met een actieve radar op locatie. 
Dit geleende en tijdelijk geplaatste radarsysteem diende als 
‘proof of concept’. Ten behoeve van de pilot is een werkgroep 
obstakelverlichting windturbines opgericht met onder meer 
diverse ministeries, provincies, TNO, NWEA en windpark Kram
mer. De pilot slaagde en heeft geleid tot een herziening van het 
beleid voor obstakelverlichting. Daarmee is het sinds juni 2020 
voor alle windparken in Nederland mogelijk de lampen middels 
radardetectie op locatie uit te schakelen. Windpark Fryslân 
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“Met een stap verder dan wat moet, 
trek je mensen en organisaties in 
de omgeving mee.”

D
eze pilot is één van de pilots die rond Windpark 
Krammer worden uitgevoerd, naast eerdere inno
vaties op gebied van constructie in een primaire 
waterkering, directe energielevering aan eindge
bruikers en een doorbraak voor radargestuurde 

obstakelverlichting. Van Hout geeft aan dat dit terug te brengen 
is naar de coöperatieve gedachte achter het park: “Wij hanteren 
groen in meerdere kleuren”. Dit betekent dus niet alleen zoveel 
mogelijk duurzame energie, maar ook zorg voor de omgeving. 
Zo is er in verband met het verblijven van de zeearend in de 
omgeving, na een ecologische studie, voor het eerst in Neder
land een vogeldetectiesysteem in gebruik genomen dat de 
windturbines uit kan zetten. Dit niet alleen uit zorg, maar ook 
uit noodzaak om aanvaringen zo veel mogelijk te voorkomen. 
Daarbij is er over alle aspecten doorlopend contact met de 
omgeving. “Met een stap verder dan wat moet, trek je mensen 
en organisaties in de omgeving mee. Door vervolgens te doen 
wat je zegt laat je zien dat je hen serieus neemt.” Deze aanpak 
wordt mede ingegeven door de leden, ook zij willen dat een 
goede en groene omgeving centraal staat, ook als dit resulteert 
in een lager rendement. Het vertrouwen dat hiermee is gewekt, 
blijkt ook uit de herhaaldelijke overschrijvingen van moge
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lijkheden voor de directe omgeving om mee te investeren via 
obligatieleningen in het windpark.

Beperken lichthinder
Al tijdens de ontwikkelfase is gezocht naar mogelijkheden licht
hinder te beperken. Zo was het naar aanleiding van een pilot 
bij windpark Amalia binnen de regelgeving mogelijk geworden 
slechts een deel van de buitenste windturbines te verlichten. 
Hiermee bleef het windpark van grote afstand zichtbaar voor 
de luchtvaart, maar toch ook nog voor alle omwonenden. Deze 
optie werd in het inpassingsplan opgenomen als ‘maximale 

heeft recent bekend gemaakt gebruik te gaan maken van de 
radargestuurde obstakelverlichting.

Windpark Krammer heeft niet direct een radar op locatie 
besteld, maar is eerst een verkenning gestart of er ook van 
bestaande radars gebruik gemaakt kan worden. Het idee 
hierbij was in samenwerking met onder meer RWS, defensie 
en het ministerie van EZK een nieuwe module toe te voegen 
aan de destijds geplande nieuwe defensieradar Wemeldingen. 
Hoewel alle partijen enorm ethousiast meegewerkt hebben 
aan het idee, bleek de praktijk zowel technisch, juridisch als 
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organisatorisch echter enorm complex. Parallel aan het proces 
voor toepassing van defensieradar Wemeldingen, vond in het 
buurland Duitsland een legalisatie plaats voor het gebruik van 
transponderontvangers. Dit verplaatste de aandacht en heeft 
geleid tot een nieuwe pilot.

Doorbraak: Transponders en windturbines
Hoewel in Nederland nog niet toegestaan, zou het gebruik 
van transpondertechniek veel minder complex en bovendien 
goedkoper zijn. Dit maakt dat de techniek naast windparken 
als Krammer ook voor veel kleinere windparken interessant is, 
inclusief bestaande windparken. Het probleem was echter, dat 
in Nederland niet alle vliegtuigen zijn uitgevoerd met trans
ponders. Dit probleem is in overleg tussen de werkgroep en 
de betrokken Nederlandse en Duitse ministeries relatief snel 
en eenvoudig opgelost: op 1 oktober 2021 is een verplichting 
voor het gebruik van een transponder bij het vliegen buiten de 
daglichtperiode ingevoerd. 

Transpondergestuurde naderingsdetectie
Vliegtuigen, helikopters en andere luchtvaartuigen zijn nu bij 
nacht verplicht transponders te voeren. Dit maakt de luchtvaar
tuigen zichtbaar voor ontvangers. Wanneer deze ontvangers 
geplaatst worden op windturbines en een luchtvaartuig waar
nemen, kunnen deze een signaal geven waarmee de verlichting 
op de windturbines wordt geactiveerd.

De rode verlichting gaat alleen uit als er geen vliegtuig in de 
buurt is. Mocht het systeem een defect tonen, zal de verlichting 
dus automatisch aan blijven staan. In de praktijk betekent dit 
echter dat de verlichting nog maar zelden aan zal staan.
Overigens hoeven niet alle windturbines in één windpark 
van ontvangers te worden voorzien. Bij windpark Krammer 
is een van de 34 windturbines voorzien van een ontvanger. 
Daarnaast is apparatuur geplaatst in de technische ruimte 
van het transformatorstation.

Legalisatie in Nederland
Binnen de pilot is het systeem geïnstalleerd en zijn diverse 
testen uitgevoerd met een drone en een vliegtuig. Op dit mo
ment wordt het onderzoeksrapport gereed gemaakt en daarna 
gedeeld met Inspectie Leefomgeving en Transport  (IL&T). Na 
goedkeuring van IL&T mag het systeem permanent worden 
toegepast door Windpark Krammer.

Door de nauwe betrokkenheid van ministeries en IL&T, hoeven 
andere parken waarschijnlijk niet lang te wachten, het toestaan 
van de transpondergestuurde obstakelverlichting zou bijvoor
beeld al tijdelijk geborgd kunnen worden in een herziening van 
het informatieblad.  Op het moment van schrijven is de exacte 

wijze van borging echter nog niet bekend, het is dus nog even 
afwachten op publicaties van I&W en IL&T. Een volgende stap, 
is het borgen van het informatieblad van IL&T in de nieuwe 
Omgevingswet, die naar verwachting in de zomer van 2022 
wordt geïmplementeerd.

Toepassing bij bestaande windparken
Vanuit de omgeving van projecten en ook vanuit de branche 
zelf, is er een enorme behoefte om de transpondertechniek 
toe te passen en de lichthinder tot een minimum te beperken. 
Dat geldt niet alleen voor windparken in ontwikkeling, maar 
ook voor operationele windparken. Vanuit de politiek is zelfs 
het voorstel gekomen hier een verplichting aan te verbinden. 
In overleg met de werkgroep van brancheorganisatie NWEA is 
echter besloten dat het vooralsnog een vrijwillige aangelegen
heid blijft.

Voor bestaande windparken is het systeem relatief eenvoudig 
toe te passen. Wel dient er met een aantal zaken rekening 
te worden gehouden. Het belangrijkste punt is dat bepaalde 
diensten, waarvan in ieder geval defensie en politie, ontheffing 
hebben om wanneer nodig de transponders in hun luchtvaar
tuigen uit te schakelen. Deze vliegtuigen en helikopters worden 
dan niet herkend door het systeem.

Deze politie en defensieluchtvaartuigen zijn echter altijd 
uitgevoerd met infraroodzicht. Indien de windturbines van 
permanent knipperende infraroodverlichting voorzien zijn, 
zijn die lampen niet zichtbaar met het blote oog, maar wel 
zichtbaar voor de piloten van politie en defensie.

Windpark Krammer beschikte niet over separaat te schakelen 
infraroodverlichting, waardoor naast het plaatsen van een 
ontvanger tevens de obstakelverlichting vervangen moest wor
den. Dit zal bij veel bestaande windparken het geval zijn, maar 
dit hoeft geen onoverkomelijke hobbel te zijn. Het is dus ook 
voor bestaande windparken een serieuze overweging waard.
Waarom ook operationele windparken het systeem zouden 
moeten installeren? Met het ontwikkelen en beheren van 
windparken staat wat Gijs van Hout betreft een ding centraal: 
“Houd rekening met je omgeving”.

“In de praktijk betekent dit dat de 
verlichting nog maar zelden aan 
zal staan.”

V
anaf 150 meter tiphoogte delen 
wind turbines het luchtruim met de 
luchtvaart, daarom is het op die hoogte 
verplicht windturbines te verlichten 
met overdag witte en ‘s nachts rode 

obstakelverlichting. Inspectie Leefomgeving en 
Transport (IL&T) heeft hierover voorschriften 
opgenomen in het ‘Informatieblad aanduiding 
van windturbines en windparken op het 
Nederlandse vasteland’
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De Windvogel, grote broer 
in een weerbarstig land

Terwijl in Amsterdam 
het gesprek gaat over 
de bouw van nieuwe 
windturbines in  
verschillende zoek-
gebieden, staat ten 
zuiden van Amster dam 
aan de Ouderkerker-
plas een eenzame 
wind turbine te 
‘wiekeren’. Het is de 

Amstelvogel, met een vermogen van 2 MW, één 
van de turbine van landelijke energiecoöperatie 
de Windvogel. Laetitia Ouillet is voorzitter van 
De Windvogel. Wind & Zon ging bij de Amstel-
vogel langs om met haar praten over verleden, 
heden en toekomst van de Windvogel.

DOOR TITIA VAN LEEUWEN

E
en dik jaar geleden, op haar verjaar
dag op 27 juni 2020,  volgde Laetitia 
Ouillet Siward Zomer op als voorzitter 
van de Windvogel. Het voorzitterschap 
bevalt haar  goed: “Het is nog wel even 

zoeken naar de balans tussen het eigen werk en deze 
vrijwilligersfunctie als voorzitter ernaast. Daarbij speelt 
ook nog de verantwoordelijkheid dat je in de coöperatie 
omgaat met het spaargeld van anderen. Dat vergt steeds 
het goed afwegen van belangen. Het allerleukst vind ik de 
algemene ledenvergaderingen en zeker ook de ledenraadple
ging die we dit jaar hielden over de strategie van de Windvogel. 
Dat waren heel mooie gesprekken. Recent, op 11 september 
2020, deden we als Windvogel bij de Amstelvogel mee aan de 
Open Energie Dag”.

Op die Open Energie Dag trok de Amstelvogel zo’n 80 belang
stellenden. Er was een paneldiscussie over energieopslag en 
over de vraag of de coöperatie al dan niet moet gaan aansluiten 
op een energieopslag. Er was een lunch, er waren presenta

ties, een kijkje binnen de turbine, en een rondleiding door de 
omgeving met een ecoloog. Het wekte veel enthousiasme op. 
Er kwamen ook een paar  buurtbewoners met zorgen en vragen 
langs. Met hen is uitgebreid gesproken. Volgend jaar gaat de 
Windvogel zeker  weer een paneldiscussie organiseren op de 
Open Energie Dag, waarschijnlijk bij een van hun andere wind
turbines. Dan wellicht over het thema hoe uitruilbaar zon en 
wind zijn: hoe weeg je per locatie af of je moet inzetten op wind 
of op een zonneveld en ook hoe omvangrijk. Natuurlijk speelt 
daarbij ook de mogelijkheid van de combinatie van beide op 
één netaansluiting. Bij een project in Utrecht gaat de Windvo
gel proberen wind en zon samen aan te sluiten.

De historie
De Amstelvogel, een Enercon E70 windturbine, draait sinds 5 
november 2005 en is met een ashoogte van 80 meter de groot
ste turbine van de Windvogel. Daarvoor stond op dezelfde plek 
13 jaar lang een kleine Lagerwey. Die is er gekomen in de tijd 
dat een windturbine nog zomaar ergens geplaatst werd, zonder 
de omgeving te raadplegen. De lokale energiecoöperatie was 
destijds niet in staat om alleen de opschaling te doen. Toen 
bleek een fusie met de Windvogel de oplossing te bieden. 

De andere windturbines van de Windvogel, namelijk de 
Gouwevogel, de Elzevogel en de Appelvogel, stammen 

Laetitia OuilletLaetitia Ouillet
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De Amstelvogel aan de Oudekerkerplas
Foto: De WindVogel

ongeveer uit dezelfde periode als de Amstelvogel, maar zijn 
kleiner in vermogen  onder de 1 MW. 

Ouillet: “De Elzen en de Appelvogel hebben wij niet ontwik
keld, maar gekocht met oog op latere deelname in windpark 
Zeewolde. De Elzenvogel stond op een stuk grond waarvoor 
een tijdelijke pachtovereenkomst gold. Na afloop van de pacht 
was de voorwaarde dat de grond in Zeewolde terug verkocht 
zou worden aan de eigenaar. Dit heeft De Windvogel vorig jaar 
gedaan. Onze Appelvogel staat midden in de appelboomgaard 
en deze molen houden we tot 2026. In dat jaar is daar ook een 
herstructurering. We hebben dan geen eigen molens meer in 
windpark Zeewolde, maar houden ons aandeel in het windpark 
en zitten in het bestuur ervan.

De Gouwevogel hebben we zelf ontwikkeld op een bedrijventer
rein, waar geen grotere molen kan staan dan de huidige 600 
KW met een ashoogte van 47 meter. We hebben de windmolen 
in 2019 en 2020 helemaal opgeknapt en die kan er nu weer een 
tijd tegenaan.

De Amstelvogel gaan we op termijn misschien wel vervangen. 
Daarvoor laten we eerst een natuuronderzoek doen door bureau 
Waardenburg. Daarover zullen we met een brief de omwonen
den zo’n 15 huishoudens informeren. Een natuuronderzoek 
is overigens een flinke kostenpost voor ons als coöperatie en is 
maar een paar jaar geldig. Toch moeten en willen we dit doen. 
Een probleem met de Amstelvogel is overigens dat die daar 
naast de Ouderkerkerplas, op wat moerassige grond staat. De 
vraag is dan ook of we op die plek een grotere turbine plaatsen, 
of er een paar molens in een logische rij en afstand bij zetten. 
Het is allemaal nog geen gelopen race. De plek die de Amstel
vogel nu heeft is voor een windmolen het meest logisch en 
herkenbaar. Daarom zou het dus jammer zijn als we hem hier 
niet kunnen opkrikken.”

Op verzoek van de gemeente OuderAmstel, waar de Amstel
vogel zich bevindt, is door de provincie een brede gebiedstafel 
opgezet. Aan deze gebiedstafel nemen onder meer de lokale 
energiecoöperaties, de buurgemeenten, provincie en water
schappen deel. De tafel moet zorgen dat er voor dit complexe 
gebied een integraal ontwerp wordt gemaakt en ook de parti

cipatie wordt geregeld. Ook Amsterdam zal na afronding van 
hun huidige reflectie fase gaan deelnemen aan de gebiedstafel. 
Deze reflectiefase is ingelast om het Raadsbesluit om zelf 50 
MW aan windenergie op te wekken en daarvoor 17 windturbines 
een plek te geven in de stad nader te beschouwen. In buurge
meente Diemen is ook een soort reflectie ingelast en op pau

“Wij van de Windvogel zijn 
voortdurend in gesprek 
met iedereen.”

zeknop voor wind gedrukt. Voor de toekomst ziet de Windvogel 
trouwens in Diemen een heel goede mogelijkheid voor wind en 
werkt hiertoe samen met DiemerWind, een lokale coöperatie.

In Amsterdam is de Windvogel mede betrokken bij de wind
energieontwikkelingen rond de Noorder IJplas. Die ontwikke
lingen lopen sinds 2008. Er ligt inmiddels een participatieplan, 
er is overleg in omgevingsberaden met vier burgercoöperaties 
en met coöperatie NDSM Energie. Het gaat om een 100 procent 
coöperatief initiatief en iedereen kan meepraten en meeont
werpen. Dit proces rond de omgevingsberaden is vergevorderd 
en staat los van de huidige ontwikkelingen in Amsterdam rond 
de zoekgebieden in het kader van de Regionale Energie Strate
gie. Daarvoor is een burgerberaad opgericht met diverse lokale 
groepen en klankborden eromheen en daar moeten in april 
2022 de nodige voorstellen uit voortkomen.

 “Zo’n burgerberaad is op zich prima,” vindt Ouillet. “Op het 
advies van Alex Brenninkmeijer over de burgerberaden, heb ik 
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echter wel een opmerking. Het advies leek te suggereren alsof 
er momenteel helemaal geen inspraak en medezeggenschap 
is bij windmolenprojecten. En niets is minder waar, dat is al 
veel langer het geval. Wij van de Windvogel zijn voortdurend 
in gesprek met iedereen. Er wordt ontzettend veel overlegd 
met mensen uit de omgeving en wij proberen zoveel mogelijk 
omwonenden te betrekken. Daarbij is het van belang om ons 
te richten op de omvangrijke tussengroep tussen de duidelijke 
voorstanders en de duidelijke tegenstanders. Een grote groep 
die in het soms felle debat vergeten dreigt te worden. Het is 
goed dat juist die mensen door het systeem van loten ook de 
kans krijgen om in een burgerberaad hun vragen en gedachten 
te ontwikkelen.”

Strategie de Windvogel 
“Toen ik vorig jaar bij de Windvogel begon, hadden alle coö
peraties het over opslag en warmtepompen. Tijdens onze ALV 
in juni dit jaar hebben wij de vraag aan de leden gesteld op 
welke focuspunten de Windvogel zich moet richten voor de 

komende vijf jaar. Gaan we door met wind of richten we ons 
nu op andere zaken? Uit de discussie kwam naar voren dat de 
leden willen dat wij blijven doen waar we als Windvogel goed in 
zijn. Dat betekent dat wij als grote landelijke coöperatie andere 
kleinere coöperaties in het land blijven helpen. Daarbij zullen 
wij ons centraal blijven richten op wind en zon, zonder opslag 
en warmte uit het oog te verliezen. Ook wilden de leden dat 
de Windvogel zelf meer kennis onder de leden verspreidt over 
alles wat er speelt rond de opwekprojecten, waar de Windvogel 
bij betrokken is. Verder willen zij beter op de hoogte worden 
gehouden hoe het specifiek met de eigen molens gaat. We gaan 
dat nu voor de leden doen”.

De Windvogel bestaat als coöperatie sinds 1991. De eerste 
molen van de Windvogel stond in Bodegraven. Een project van 
een duurzaamheidsgroep van de kerk. Die molen is nu weg en 
mocht door de gemeenteraad niet vervangen worden. Boven
dien wil de provincie ZuidHolland wel zon, maar geen wind in 
het Groene Hart. De Windvogel ging wel door en groeide naar 
een landelijke organisatie. Dit is mede gelukt door steeds in te 
springen bij lokale coöperaties die om versterking vroegen. 
De volgende stap was samenwerking zoeken met boeren. Dit 
resulteerde in participaties in windparken in Drenthe en in Zee
wolde. De Windvogel werd een soort grote broer voor energie
coöperaties die hulp kunnen gebruiken. Daar kwam bijvoor
beeld ook de samenwerking in het Limburgse Neer uit voort. 
Daar heeft de Windvogel in de communicatie en financieel 
bijgesprongen. In Vlaardingen werkt de Windvogel samen met 
het Vlaardings Energie Collectief. Daar hebben de coöperaties 
nu een SDEsubsidie verkregen voor twee windturbines in het 
Oeverbos van Staatsbosbeheer. Binnenkort is de financial close. 
Er wordt daar stevig en goed samengewerkt met Staatsbosbe
heer. 

In Utrecht wordt samengewerkt met Rijne Energie. Dat is een 
spannend project in de polders Rijnenburg en Reijerscop. Dit 
gebied is door de gemeente  aangewezen als energielandschap, 
want Utrecht wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Ingewikkeld is 
dat  tegelijkertijd de discussies over dezelfde polders gaan over 
woningbouw. Dat zijn dus twee ontwikkelingen los van elkaar. 
Lastig voor de mensen in de omgeving, die dus feitelijk niet 
weten waar ze aan toe zijn. 

Bij de deelname in Drentse Monden was oorspronkelijk de ge
dachte om er een lokale coöperatie op te richten. De Windvogel 
heeft daar ook twee miljoen in geïnvesteerd. Het oprichten van 
een lokale energiecoöperatie is daar niet gelukt vanwege de 
tegenstand die dat onmogelijk maakte. De Windvogel blijft daar 
wel oproepen voor het oprichten van een lokale energiecoöpe
ratie. 

“Wij realiseren nu dat omwonenden 
financieel en op andere manieren 
kunnen gaan participeren in 
windenergie.”
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“Wat mij pijn doet in de weerstand in het land is het contrast 
met wat er werkelijk aan de hand is. We komen uit de situatie 
dat heel grote parken met de Rijkscoördinatieregeling (RCR) 
werden neergezet zonder enige participatie van burgers. 
Wij realiseren nu dat omwonenden financieel en op andere 
manieren kunnen gaan participeren in het ontwikkelen van 
windenergie. 

Wij willen 50 procent medeeigendom van lokale burgers 
mogelijk maken. Dan is het jammer dat tegenstanders van 
windenergie ons als het probleem zien, terwijl wij er juist 
voor zijn om te zorgen dat de burger wel een rol bij speelt 
bij energieopwek. Niet alleen financieel, maar juist ook qua 
zeggenschap. Door die georganiseerde tegenstand worden wij 
neergezet als de kwade pier, willen mensen niet meer met ons 
praten. Terwijl ze niet begrijpen dat wij er voor zijn om hen 
invloed te laten hebben. Het is bizar. 

Tegenstanders denken helaas dat die vrijwilligers van de 
energiecoöperaties allemaal verdienen aan de windenergie. 
Integendeel, die vrijwilligers zetten puur hun vrije tijd, hun 
kennis en hun ervaring voor de burgers in. Uit volle overtuiging. 
Dat besef is er gewoon niet.”

De toekomst 
De Windvogel heeft op dit moment drie eigen windturbines en 
diverse participaties in windparken. Direct over de grens heeft 
de Windvogel ook nog drie zonnedaken op bedrijven, goed voor 
goed voor zo’n 564,8 kWp. Daar is een samenwerking ontstaan 

en heeft de Windvogel het eigendom overgenomen. Momenteel 
zijn er drie windturbines in Utrecht en twee in Vlaardingen in 
ontwikkeling. Bij Utrecht wordt het wind en zon in Vlaardingen 
alleen wind, daar is bij de molens geen plek voor zon. 

“Ik hoop dat deze projecten en die andere projecten waarbij we 
als de Windvogel als grote broer optreden, gerealiseerd worden. 
Tegelijkertijd loopt iedereen momenteel een beetje op laatste 
benen. We hebben ondersteuning vanuit Den Haag nodig. De 
huidige situatie demotiveert de actieve mensen in de burgerco
operaties. Het is een beetje aan het doorslaan. Mensen moeten 
invloed krijgen. Den Haag moet regie nemen, duidelijk zijn en 
burgers en burgercoöperaties in hun kracht zetten.”  

“Dan is het jammer dat tegenstanders 
van windenergie ons als het probleem 
zien, terwijl wij er juist voor zijn om te 
zorgen dat de burger wel een rol speelt 
bij energieopwek.”

Foto’s: De WindVogel
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COP26: lancering transnationaal 
netwerk duurzame energie

O
p de VNklimaattop heeft de 
International Solar Alliance 
(ISA) het Green Grids Initia
tive – One Sun One World 
On Grid (GGIOSOWOG) ge

lanceerd: een transnationaal netwerk van 
duurzame energie. Het doel ervan is om 

Innovatieve windturbine-
fundering voor in ruw 
water

D
e Wind Semi Fundate is 
een robuuste, door Enicor 
ontwikkelde half afzinkbare 
fundering, die ook in ruwe 
wateren veilig kan worden 

opgebouwd en onderhouden. Enicor 
installeerde in 2009 de eerste drij
vende offshore turbine en exploiteert 
het drijvende Hywind park (30 MW) in 
Schotland. Inmiddels ligt bij Aberdeen 
ook het Kincardine park, wat met 50 
MW het grootste drijvende windpark 
tot op heden is. 

Op basis van de ervaringen met 
deze windparken is de Wind Semi 
Fundate ontwikkeld als een volgende 
generatie in de drijvende turbines. 
Door de introductie van een specifiek  
ballastsysteem heeft de Wind Semi 

140 landen 24 uur per dag aan te sluiten 
op groene, hernieuwbare energie, onder 
meer van zonnepanelen, als ook om 
investeringen in wind, energieopslag en 
het aanleggen van grensoverschrijdende 
transmissielijnen om hernieuwbare ener
gie over lange afstanden te transporteren. 

Als onderdeel van het GGIOSOWOG
pro ject wil ISA in de eerste fase de 
inter connectiviteit in het Midden Oosten, 
ZuidAzië en Zuidoost  Azië stimuleren. 
De tweede fase van het project zal zich 
richten op Afrika, terwijl de derde en 
laatste fase wereld wijd moet zorgen voor 
inter connecties van groenstroom netten.
WWW.TRANSCONTINENTALTIMES.COM 

 20 NOVEMBER 2021

Flitsen 
Buitenland
DOOR TITIA VAN LEEUWEN

Wind- en 
zonne-energie 
wereldwijd  
populair bij 
jongeren

U
it onderzoek onder 
300.000 jongeren onder 
de 18 jaar blijkt volgens 
de VN hoe de politieke 
steun voor klimaatactie 

in de nabije toekomst toeneemt, 
naarmate de klimaatbewuste 
tieners van kiesgerechtigde leef
tijd de arbeids markt betreden en 
invloed rijke posities gaan bekleden. 
Het ontwikkelings programma van 
de Verenigde Naties (UNDP) heeft in 
samenwerking met de Universiteit 
van Oxford een enquête uitgevoerd 
onder 689.000 mensen, onder wie 
300.000 jongeren. De enquête 
is vooraf gaand aan de G20top 
in Rome en de VN klimaat top 
COP26 in Glasgow gehou den. In 
de onder zochte G20 landen stelt 
een meerder heid van 70 procent 
van de jongeren onder de 18 jaar dat 
de klimaatverandering een wereld
wijde noodsituatie vormt. Ze willen 
nu klimaat  actie. Jongeren vinden 
behoud van bossen, wind en zonne 
energie en klimaat vriendelijke land
bouw de belangrijkste maatregelen. 
BRON: UNDP.ORG OKTOBER 2021

een eenvoudige onderconstructie 
waar door het risico op storingen en 
ook de benodigde hoeveelheid onder
houd wordt verminderd. Het ontwerp 
is eenvoudig en robuust: een plat 
plaatontwerp zonder ingewikkelde 
knoop punten die gevoelig zijn voor 
vermoeiingsscheuren. Met een haven
diepgang van minder dan tien meter 
kan de turbine van de Wind Semi in 
de meeste geïndustrialiseerde havens 
worden geassembleerd. 

Dankzij het eenvoudige, platte ontwerp 
kan de structuur worden opgebouwd 
in blokken die ter plaatse kunnen wor
den vervaardigd en/of vanaf andere 
locaties kunnen worden verscheept.
WWW.EQUINOR.COM   

2 NOVEMBER 2021

Indiase president 
Nadendra Modi 
presenteert GGI-
OSOWOG tijdens 

Klimaattop
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Aantal Europese banen in zonne-energie 
verdrievoudigt in 10 jaar 

H
et aantal banen in de zonne
sector kan in Europa de 
komende tien jaar verdub
belen tot 742.000 voltijds
banen. Dat meldt het ‘EU 

Solar jobs Report 2021’ van de Europese 
koepelorganisatie Solar Power. Maar als 
het bestaande Europese doel van 40 
procent duurzame energie in 2030 naar 
45 gaat (om in 2050 klimaatneutraal 
te kunnen worden), dan zal het aantal 
banen verdrievoudigen naar 1,1 miljoen. 
Momenteel zijn er in Europa 357.000 
banen in de zonneenergiesector.  

Voor de ontwikkeling van de toekomstige 
werkgelegenheid gebruikt SolarPower 
drie scenario’s, gericht op 2025. Het 
midden scenario rekent bijvoorbeeld 
voor de EU op 584.000 banen, dat is 
een groei met 64 procent in vijf jaar. 
 
Ook worden projecties aangegeven 
voor de specifieke productie banen in 
verband met de productie van onder 
mee silicium, wafers, zonnecellen en 
zonne panelen. 

Volgens SolarPower is de groei van werk
gelegenheid op het gebied van zonne
energie logisch omdat deze energie
technologie zo arbeidsintensief is. 
WWW.SOLARMAGAZINE.NL 

NOVEMBER 2021

EU Solar Jobs Report 2021 Towards Higher Solar Ambitions in Europe 
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BLevensduur 
zonnepanelen 
van 30 naar 
50 jaar

waardoor csp gebruikt kan worden bij 
zeer hoge temperaturen die nodig zijn 
om met zonneenergie brandstoffen 
en chemicaliën te kunnen produceren. 
Ook zijn er projecten gehonoreerd die 
systemen moeten ontwikkelen voor 
thermische energie opslag die tenminste 
tien uur elektriciteit kunnen opslaan en 
leveren wanneer nodig.
WWW.HOLLANDSOLAR.NL  

NOVEMBER 2021

H
et Amerikaans ministerie 
van Energie kent 40 miljoen 
dollar aan 40 verschillende 
innovatieprojecten toe. 
Dit om de kosten van de 

technologieën te verlagen en de levens
duur van zonnepanelen te verlengen 
van 30 naar 50 jaar. Een aantal van de 
projecten heeft betrekking op gecon
centreerde zonneenergie  (csp). De 
projecten moeten technieken opleveren 

Eerste onderwater substation 
voor drijvende wind

H
et Noordse bedrijf Aker Off
shore Wind heeft plannen 
bekend gemaakt voor een 
eerste onderwater substa
tion voor drijvende wind

energie in Schotland. De onder stations 
helpen bij het bundelen van de opge
wekte windenergie en het transport 
daarvan naar land. Volgens Aker en 
partner Ocean Winds zijn er verschil
lende voordelen verbonden aan de instal
latie van een substation onder water. 
Bijvoorbeeld natuurlijke koeling vanwege 

stabiele zeewatertemperaturen, min
der componenten en geen draaiende 
onderdelen. Daarnaast zouden ook de 
operationele kosten dalen door minder 
onderhoud en minder materiaalgebruik. 
De innovatie wordt in Schotland ontwik
keld, geproduceerd en geleverd. 

Volgens Offshore Wind UK biedt de 
tech nologie Schotland de kans om inno
vatieve technologie te exporteren naar 
de rest van de wereld. De technologie 
wordt ondersteund door tientallen mil

joenen investeringen en de werkzaam
heden kunnen volgend jaar van start 
gaan.
De ontwikkeling van onderzeese sub
stations kan de bouw van windparken 
mogelijk maken in delen waar de zee
bodem te diep is voor substations met 
vaste funderingen, waardoor, volgens 
de ontwikkelaar, de toegang tot kosten
effectieve locaties wereldwijd wordt ver
gemakkelijkt, zelfs in zeer diepe wateren.
WWW.AKEROFFSHOREWIND.COM

NOVEMBER 2021
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B
elgië wil haar doelstelling 
voor 2030 voor offshore wind 
verder verhogen van 4,4 GW 
naar 5,8 GW. België beschikt 
op dit moment over iets meer 

dan 2,2 GW aan geïnstalleerde offshore 
windcapaciteit in acht windparken. 
Met deze windparken is de eerste zone 
voor offshore windenergie in de Belgi
sche Noordzee vol. Een extra capaciteit 
van minimaal 3,15 GW en maximaal 
3,5 GW moet gerealiseerd worden in de 
tweede zone: de Prinses Elisabethzone. 
Grotere windturbines en een energie
eiland om de energie van de windpar
ken op te vangen moeten dit mogelijk 
maken. 

Voor de Prinses Elisabethzone was in 
eerste instantie 2,2 GW aan offshore 
windcapaciteit berekend. Grotere, 
krachtige windturbines moeten het 
mogelijk maken om meer capaciteit in 
deze zone te realiseren. Een energie
eiland zou ervoor kunnen zorgen dat 
hier de gegenereerde windenergie 
van de verschillende windparken 

België gaat offshore wind-
capaciteit verdrievoudigen

opgevangen wordt. Ook biedt het eiland, 
of energiehub, mogelijkheden voor 
interconnecties met andere landen. 
De netbeheerder is gevraagd om de 

details voor de aansluiting van de 
Prinses Elisabethzone uit te werken. 
WWW.WINDENERGIE-NIEUWS.NL  

NOVEMBER 2021 

D
e Chinese windturbine
fabri kant Goldwind heeft 
15 nieuwe windturbine
modellen aangekondigd. 
Het gaat om 14 onshore 

modellen. Daarnaast heeft Goldwind 
een offshore model met 12 MW 
vermogen in de planning.

Acht van de onshore modellen hebben 
een rotordiameter van 171 m. Deze 

modellen hebben tussen 3,85 MW en 
6,25 MW vermogen. De andere zes 
modellen hebben een rotordiameter 
van 191 meter en een vermogen tussen 
4,0 MW en 7,2 MW. Naast de 14 onshore 
modellen is de GW24212 offshore 
aange kondigd met  een rotordiameter 
van 242 meter en 12 MW vermogen. 

De Goldwind windturbines hebben een 
laag specifiek vermogen. Dat is de ver

houdingswaarde tussen het generator
vermogen in kW en de rotoropper vlakte 
in vierkante meters. Het geeft een 
indicatie voor welk windregime een 
windturbine geschikt is. Met een laag 
specifiek vermogen is een turbine meer 
geschikt voor zwakkere windregimes en 
vice versa. 

In de serie met de rotor van 171 meter 
hebben de windturbines een specifiek 
vermogen tussen 0,27 en 0,17 kW/m2. 
Bij het platform met de rotor van 191 
meter is het specifieke vermogen tussen 
0,25 en 0,14 kW/m2. Goldwind kondigde 
ook één offshore windturbine aan: de 
GW242 – 12 met een rotordiameter 
van 242 meter en 12 MW vermogen. 
Daarmee heeft deze windturbine een 
specifiek vermogen van 0,26 kW/m2. 
Dit is voor een offshore windturbine 
een opvallend lage waarde. Aangekon
digde offshore windturbines van andere 
fabrikanten met 12 – 16 MW vermogen 
(zie overzicht) hebben allen een specifiek 
vermogen van rond de 0,35 kW/m2.    
WWW.WINDENERGIE-NIEUWS.NL  

NOVEMBER 2021

Grote nieuwe windturbine-
modellen van Goldwind
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De afgelopen jaren is waterstof een ware hype. 
De ideeën, plannen en strategieën buitelen over 
elkaar heen. Vele miljoenen subsidie worden er 
internationaal vrijgemaakt. Maar wat wordt 
de rol van waterstof? Blijft het een droom of 
is het daadwerkelijk een oplossing voor de 
energietransitie? In dit artikel schetsen we 
de rol die waterstof gaat vervullen. 

De rol van waterstof

DOOR MICHIEL HOUKEMA EN 
MARTIJN LESEMAN

I
n het jaar 2050 is de energievoorziening fossielvrij. Biogas, 
biomassa en geothermie spelen een rol, maar het merendeel 
van de elektriciteit wordt opgewekt met wind en zon. Als het 
hard waait of de zon schijnt dan is er elektriciteit in over
vloed, maar op andere momenten zal er minder elektriciteit 

beschikbaar zijn. Dit is een grote verandering ten opzichte van 
het heden. De beschikbaarheid van elektriciteit is niet meer 
vanzelfsprekend. We passen ons gedrag aan: we zetten de 
wasmachine aan als het zonnig is en de industrie is ook meer 
vraag/aanbodgestuurd. Op momenten van weinig duurzame 
opwek zal elektriciteit gemaakt gaan worden vanuit opslag. 
Waterstof is een van de weinige energiedragers die hiervoor 
geschikt zijn in Nederland, al zijn er natuurlijk wel alternatieven.

Het verwarmen van onze huizen gebeurt niet meer met aard
gas. Dit zal deels met elektriciteit gebeuren via warmtepompen, 
maar deze oplossing is niet overal geschikt. Warmtenetten met 
geothermie of warmte uit water zullen gemeengoed zijn. Daar 
waar dit geen optie is zal waterstof een rol vervullen.

Waterstofproductie
Waterstof is een energiedrager, geen energiebron. Anders dan 
steenkolen, aardgas of aardolie wordt het niet gedolven, maar 
moet geproduceerd worden. De waterstof die tegenwoordig ge
produceerd wordt is voor het leeuwendeel ‘grijs’. Deze waterstof 
wordt gemaakt uit fossiele brandstoffen, waarbij bij de produc
tie CO2 vrijkomt. 

Er wordt hard gewerkt aan een volledig duurzame energie
voorziening. Grijze waterstof heeft hier geen rol in, omdat 
daar nog fossiele brandstoffen voor worden gebruikt. Dat vraagt 
om ‘groene’ waterstof. Dat is waterstof gemaakt uit duurzame 
bronnen, zoals zon, wind, water of biomassa. Er is nog een 
tussenvorm van waterstof, namelijk ‘blauwe’ waterstof. Dat is 
waterstof die uit fossiele bronnen gemaakt wordt, waarbij de 
CO2 ondergronds wordt opgeslagen. Dit wordt onderhand als 
een tussenstap in de energietransitie gezien.

Australië is een land dat veel potentie heeft voor de productie 
van waterstof. Australië kijkt met name naar het ontwikkelen 
van projecten voor het leveren van waterstof aan Japan, dat een 
grote vraag naar waterstof heeft. Ook Rusland lijkt op de vraag 
van Japan in te willen springen door groene waterstof, die ge

Momenteel vaart het schip ‘Energy 
Observer’ de wereld rond. Dit schip is 
volledig zelf voorzienend in energie, waarbij 
waterstof opgewekt en opgeslagen 
wordt. Wanneer nodig wordt het 
ingezet voor elektriciteits productie, 
verwarming en heet water. 
Bron: www.energy-observer.org 
Foto: Energy Observer Productions, 
Victorien Erussard
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produceerd wordt bij een waterkrachtcentrale, aan te gaan 
bieden. 

Voor het voorzien van de EU van groene energie bestaan er 
plannen om in de Sahara energie te oogsten met zonnepane
len. De opbrengst daarvan is veel hoger dan in bijvoorbeeld 
Nederland. Door de geoogste energie in NoordAfrika om te 
zetten naar waterstof kan dit de EU voorzien van een energie, 
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die op elk gewenst moment gebruikt kan worden, ook voor het 
weer omzetten naar elektriciteit. 

Het is de verwachting dat de olieproducerende landen in het 
MiddenOosten ook grote spelers voor waterstofproductie 
gaan worden. De ambities hiervoor zijn uitgesproken, 
concrete projecten zijn nog in ontwikkeling.

Naast deze voorbeelden zijn er veel andere landen die groene 
waterstof willen gaan produceren. Zo zijn er tijdens de COP26 in 
Glasgow diverse samenwerkingen tussen landen uit de EU die 
waterstof willen importeren vanuit ZuidAmerikaanse landen 
die waterstof willen gaan produceren. Duitsland en Neder
land hebben tijdens de top in Glasgow een samen werking 
met Namibië aangekondigd om daar groene waterstof te 
produceren. 

Ook in Nederland zijn veel plannen om waterstof te gaan 
produ ceren met duurzame energie. Twee voorbeelden hiervan 

Wereldwijd zijn er veel initiatieven om duurzame 
waterstof te produceren. Veel initiatieven zijn niet 
meer dan ambities die nog uitgewerkt moeten worden. 
Onderstaande kaart geeft de projecten weer met de 
grootste (minimaal 1 GW) geplande productie.
Bron: Florine Le Coultre, Qirion Energy Consulting
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zijn North2 en Sinnewetterstof. NortH2 is een samenwerkings
project van Gasunie, Shell, Groningen Seaports, RWE (Duits) en 
Equinor (Noors). North2 wil een leidende positie nemen in het 
versnellen en opschalen van de ontwikkeling van de waterstof
markt in NoordwestEuropa. NortH2 wil nieuwe windparken 
aanleggen speciaal voor de productie van groene waterstof. 
De productie zal plaats vinden in een nieuw te bouwen water
stof productielocatie in de Eemshaven en later mogelijk ook op 
zee. Het project zit nog in de fase van haalbaarheidsstudies, 
maar wil in 2027 vier gigawatt opwekken en toegroeien naar 
tien gigawatt in 2040. 

In het project Sinnewetterstof wordt in Oosterwolde in Fries
land een elektrolyseinstallatie van 1,3 MW geplaatst bij een 
zonnepark van 50 MWp. Dit is een project van Alliander en 
Groen leven. De overtollige elektriciteit van het zonnepark wordt 
gebruikt om waterstof te produceren. Op deze manier wordt 
piekbelasting in het elektriciteitsnet voorkomen en duurzame 
waterstof geproduceerd. De waterstofproductie wordt gebruikt 

in plaats van de opwek te verminderen of infrastructuur uit te 
breiden. Doel van dit project is onder andere om te testen of een 
waterstofproductielocatie het opwekprofiel van het zonne park 
kan volgen, om te kijken in hoeverre op deze manier de pieken 
van elektriciteitsproductie gebruikt kunnen worden. Verwachting 
is dat de waterstofproductie begin 2022 operatio neel is.

Aan ambities en plannen ontbreekt het niet. Het is de verwach
ting dat vanaf het midden van dit decennium groene waterstof 
op grote schaal geproduceerd zal worden.

Opslag en transport van waterstof
Nadat waterstof geproduceerd is moet het getransporteerd 
worden naar de plek waar het wordt toegepast. Over de weg ge
beurt dit nu al, voornamelijk met grijze waterstof, in zogeheten 
tube trailers. Om Japan in haar waterstofbehoefte te voorzien 
richt men zich nu op het transport van waterstof per tankschip, 
maar gedachten over het leggen van een pijpleiding naar Japan 
lijken steeds serieuzer te worden. Voor toepassingen op grotere 
schaal zal waterstof ook na overzees transport per schip veelal 
worden getransporteerd in een leidingnet.  

Het North2 project verwacht de waterstof te transporteren naar 
de industrie via de zogeheten waterstofbackbone. Dat is een 
landelijke ringleiding, die nu door de Gasunie beheerd wordt en 
die voor waterstof gebruikt kan gaan worden. De studie HyWay 
27 concludeerde dat het huidige Nederlandse aardgastrans
portnet een kostenefficiënte basis is voor veilig waterstoftrans
port. HyWay 27 stelt dat een landelijke infrastructuur, inclusief 
toegang tot opslagfaciliteiten, noodzakelijk is om de waterstof
ambities van Nederland te bereiken in 2030.

Waterstof is geschikt om op te slaan om op een later gewenst 
moment gebruikt te worden. Hiervoor zijn verschillende moge
lijk heden: waterstof kan in tanks worden opgeslagen: onder 
druk of onder zeer lage temperatuur, waterstof kan onder
gronds opgeslagen worden: bijvoorbeeld in grotten, zout
cavernes of lege gas of olievelden, of waterstof kan worden 
gebonden aan andere stoffen zoals palladium. Ook omzetting 
van waterstof naar ammonia is voor meerdere toepassingen 
veelbelovend.

In Nederland lijkt vanuit technisch en economisch oogpunt de 
opslag van waterstof in zoutcavernes een voor de hand liggende 
oplossing. Het tijdelijk opslaan van waterstof om productie en 
verbruik in balans te brengen, vereist de injectie en extractie 
van grote hoeveelheden waterstof in een korte periode; daarom 
is de Gasunie bezig om cavernes te realiseren die geschikt 
zijn om snel waterstof te leveren. Dit gebeurt via het project 
Hystock waar bij Zuidwending zoutcavernes geschikt worden 
gemaakt voor waterstofopslag. Deze opslag wordt gekoppeld 

“Xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx.”
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“Aan ambities en plannen ontbreekt 
het niet.”
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aan de waterstofbackbone: een landelijk netwerk voor water
stof, en zal in 2026 in gebruik worden genomen.

Waterstoftoepassingen
Waterstof kan worden toegepast voor de industrie, transport, 
gebouwen en elektriciteitsopwekking. Over het algemeen kan 
gesteld worden dat waterstof alleen kansrijk is, als er geen 
betere alternatieven zijn. Het kost veel energie om duurzame 
waterstof te maken waardoor alternatieven vaak goedkoper 
zijn en daardoor de voorkeur zullen krijgen. 

In de industrie wordt nu al waterstof gebruikt in chemische 
processen. In de aardolieindustrie wordt het bijvoorbeeld 
gebruikt om brandstof te ontzwavelen. Waterstof wordt ook 
gebruikt als grondstof, bijvoorbeeld om kunstmest te maken. 
In de toekomst zal het ook worden gebruikt daar waar geen 
goed elektrisch alternatief mogelijk is. Denk daarbij vooral 
aan hoge temperatuurprocessen, zoals bijvoorbeeld de pro
ductie van staal of keramische producten. 

Waterstof kan als brandstof voor transport worden gebruikt. 
Het is niet de verwachting dat de rol voor personenvervoer 
groot wordt, vanwege de concurrentie van elektrische 
auto’s. Elektrische auto’s zijn efficiënt en rijden goedkoper. 
Voor zwaar transport wordt wel verwacht dat waterstof een 
belangrijke rol gaat spelen, omdat grotere afstanden afgelegd 
kunnen worden dan mogelijk is met een elektrische vracht
wagen of streekbus. Bovendien gaat het tanken sneller dan 
elektrisch laden. Scheepvaart en luchtvaart heeft weinig 
CO2arme alternatieven, waardoor hier verwacht wordt dat 
op waterstof gebaseerde brandstoffen belangrijk worden, 
zoals synthetische vliegtuigbrandstof en ammonia.

In de gebouwde omgeving kan waterstof gebruikt worden 
voor verwarming van gebouwen. Dat kan gebeuren met 
waterstofboilers, brandstofcellen of door (als tussenoplos
sing) waterstof te mengen met aardgas. Ook is het koken 
op waterstof een mogelijkheid. De verwachting is echter dat 
daar waar elektriciteit aanwezig is, er elektrisch gekookt zal 
worden. 

Waterstof kan gebruikt worden voor elektriciteitsopwekking, 
voor lokale toepassingen of om het landelijke elektriciteitsnet 
te balanceren. Als lokale toepassing kan gedacht worden aan 
een aggregaat op waterstof. Overigens is elektriciteitsopwek
king ook wat er ‘lokaal’ in een waterstofauto gebeurt: in een 
brandstofcel wordt elektriciteit gemaakt door waterstof te 
verbranden, de waterstofauto rijdt vervolgens op elektriciteit. 
Balancering van het elektriciteitsnet met waterstof is vandaag 

de dag nog niet nodig, maar in een toekomstige energievoorzie
ning die volledig fossielvrij is, kan het noodzaak zijn. 

EU VK VS China Japan

Industrie √              √ √  

Transport √                       √ √ √ √

Gebouwde  
omgeving

√  

Elektriciteits-
opwekking

√ √

Verschillende regio's geven prioriteit aan verschillende toepassing 
van waterstof. Bron: Delta-ee

Wereldwijd wordt een verschillende prioriteit aan de toepas
singen voor waterstof gegeven. De Europese Unie voorziet een 
toenemende beschikbaarheid van waterstof, waardoor toepas
singen gefaseerd hun intrede zullen doen. De EU geeft in de 
periode tot 2025 prioriteit aan de inzet van waterstof voor in
dustrie en zwaar transport. In de periode tussen 2025 en 2030 
wordt verwacht dat waterstof ook gebruikt zal gaan worden om 
het elektriciteitssysteem te balanceren. Na 2030 worden vervol
gens moeilijk te decarboniseren toepassingen van belang. 

Overal wordt (zwaar) transport met waterstof gezien als strate
gische prioriteit. In China en Japan wordt waterstof eveneens 
in het personenvervoer als belangrijk gezien. Binnen de EU zijn 
er verschillende zienswijzen: Duitsland wil waterstof gebruiken 
om elektriciteitsopwekking uit kolen en nucleair volledig uit te 
kunnen faseren. Nederland wil met name haar grote industrie 
verduurzamen, omdat de industrie de grootste uitstoter van 
broeikasgassen is. Frankrijk heeft met haar vele kerncentrales 
een ‘sterke’ CO2vrije elektriciteitsvoorziening, waardoor de 
prioriteit van de inzet van waterstof bij de verduurzaming van 
de industrie ligt en niet bij elektriciteitsopwekking.  

We gaan van het gas af?
De ontwikkelingen op het gebied van de opwek, opslag en 
gebruik van waterstof gaan razendsnel. Vanaf halverwege dit 
decennium zal groene waterstof steeds meer beschikbaar 
zijn en steeds meer gebruikt worden. Nederland speelt, mede 
door import via de havens van Amsterdam en Rotterdam een 
belangrijke rol bij de ontwikkeling van de waterstofketens. 
Tegelijkertijd blijven er voldoende uitdagingen. Zo is er de 
verdere veilige opschaling van de technologie en het naar 
beneden krijgen van de kostprijs. Ook is het lastig te bepalen 
in hoeverre schaarse materialen ingezet moeten worden voor 
het produceren van elektrolysers en brandstofcellen.

In 2018 heeft toenmalig minister Wiebes aangegeven: “we gaan 
van het gas af”. Helemaal van het gas af was niet de bedoeling, 
dit had met name betrekking op (Gronings) aardgas. Of toen al 
was voorzien welke rol waterstof zou krijgen is onbekend, maar 
nu weten we: we gaan van het aardgas af en stappen over op 
waterstof! 

“Nederland speelt een belangrijke 
rol bij de ontwikkeling van 
waterstofketens.”
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Wind meets Industry
Eindelijk zit er vaart in de windenergie op 
zee. Maar met veel wind dreigen de prijzen 
onder druk te komen staan. Voor een goed 
businessmodel moet ook de vraag stijgen, 
bijvoorbeeld in de industrie. Daarom hebben 
NWEA en de industrie het project ‘Wind meets 
Industry’ gestart. 

DOOR FRANS A. VAN DER LOO

E
r wordt nu voortvarend gebouwd aan windparken op 
zee. Inmiddels draait er bijna 6 GW, de Routekaart 
Wind op zee 2030 mikt op 11,5 GW, en onder druk van 
de verhoogde Europese klimaatdoelstelling wordt dat 
waarschijnlijk met 10 GW verhoogd. De ‘Outlook 2050’ 

van het Ministerie van EZK voorziet in 2050 zelfs 3872 GW op 
de Noordzee. De Europese Green Deal spreekt over 300 GW in 
alle Europese zeeën samen.

Wind meets industry
Maar geen windenergie zonder afzet. Met de groei van duurza
me energie ontstaat er nu al een spanning tussen vraag en aan
bod, en is er op momenten zelfs sprake van ‘negatieve stroom
prijzen’. Om een idee te geven: in 2030 zal wind op zee volgens 
het Klimaatakkoord 49 TWh produceren, terwijl de industrie 
momenteel 3040 TWh elektriciteit gebruikt. De industrievraag 
alleen zou dus niet voldoen. Wil al die wind op zee rendabel 
ontwikkeld kunnen worden, dan is verdere elektrificatie van de 
industrie en andere sectoren nodig. 

Daarom hebben NWEA en de industriesector het project ‘Wind 
meets industry’ gestart, om na te gaan hoe de windontwikke
ling en de industrieelektrificatie hand in hand kunnen gaan. 
Onder supervisie van het TKI ‘Energie en Industrie’ is daar nu 
een Routekaart voor geformuleerd.

Routekaart ‘Elektrificatie in de Industrie’
De industrie gebruikt energie in drie vormen: als warmte 
(46 pro cent), elektriciteit (12 procent) en als grondstof (42 
procent). Het energiegebruik van de industrie ligt momenteel 
rond 340 TWh per jaar, waarvan ongeveer 200 TWh voor 
warmte en stroom. 40 TWh hiervan is in de vorm van elektri
citeit, 64 TWh voor lage temperatuur warmte (onder 200 °C), 
96 TWh voor hoge temperatuur (boven 200 °C). De Routekaart 
schat het potentieel van verdere elektrificatie voor 2030 in op 
3080 TWh en voor 2050 op 80130 TWh (figuur 1 en 2).

Warmte geeft de grootste energievraag. Het komt er dus op aan 
om met name die te elektrificeren. Technologisch kan dat tot 

En inmiddels heeft de industriesector een 
Routekaart ‘Elektrificatie in de Industrie’ 
geformuleerd. In hoeverre kan de industrie 
draaien op elektriciteit? En hoe kan dat 
bijdragen aan een goed businessmodel 
voor windenergie?
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0,37
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Elektrisch kraken

Technische opties voor elektrificatie industrie (volgens de Routekaart Elektrificatie in de Industrie)
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heeft de industrie zich gecommitteerd aan 21 Mt CO2 reductie 
in 2030, volgens het PBL komt het 2030doel van 30 TWh neer 
op 4,2 Mt. Dus nog lang niet genoeg. Waarom zo’n beperkt doel, 
moet niet met een stringenter beleid hoger ingezet worden? 

De rol van waterstof
Elektrificatie kan op een directe en indirecte manier. Bij indi
recte elektrificatie wordt, zoals we al zagen, elektriciteit eerst 
omgezet in waterstof, en vervolgens ingezet als grondstof of 
als brandstof voor hoge temperaturen. Een interessante vraag 
daarbij is hoe in de hogetemperatuurwarmtevraag voorzien 
gaat worden: via directe of indirecte elektrificatie. Directe 
elektrificatie kan in de meeste gevallen evengoed voorzien in 
hoge temperaturen, via elektrische warmtepompen, ovens en 
fornuizen en elektrische kraakprocessen. Maar ook waterstof
boilers en waterstoffornuizen zijn in ontwikkeling en kunnen op 
termijn ingezet worden. Indirecte elektrificatie heeft het nadeel 
van een groot omzettingsverlies, maar de directe route vergt 
waarschijnlijk meer aanpassing van de industriële infrastructuur 
(apparatuur, leidingen). 

Waarschijnlijk gaan er ook hybride toepassingen ontstaan. De 
Routekaart houdt beide opties open. In het ‘Allelectric 2050 
scenario’ dat NWEA onlangs publiceerde wordt waterstof in de 
industrie alleen ingezet als grondstof en niet als (hoge tempera
tuur) brandstof. We zullen zien welke route de overhand gaat 
krijgen, die in de vorm van ‘elektronen of van moleculen’. 

op grote hoogte. Op korte termijn kunnen elektrische boilers en 
lagetemperatuurwarmtepompen ingezet worden, met name 
voor de lagetemperatuurwarmte. Voor de wat langere termijn 
(na 2030) is innovatie nodig. Dan kan ook in de hoge tempera
tuurvraag voorzien worden via hogetemperatuurwarmtepom
pen en elektrificatie van kraakprocessen. Rond 2040 kunnen 
er ook elektrische ovens en fornuizen op de markt zijn voor 
elektrificatie van de staalproductie.

Als grondstof gebruikt de industrie energie in de vorm van olie, 
gas en in mindere mate waterstof. Vergroening hiervan kan 
bereikt worden door fossiele brandstof te vervangen door bio
massa of waterstof. Inzet van waterstof als grondstof betekent 
indirect natuurlijk ook elektrificatie, aangezien die eerst met 
(groene) elektriciteit geproduceerd zal worden. 

De Routekaart ziet, zoals gezegd, voor 2030 een potentieel van 
3080 TWh additionele elektrificatie. Als actiepunt wordt voor
gesteld snel een beleidsdoel van 30 TWh vast te stellen om in 
ieder geval van start te kunnen gaan. Dit doel is te bereiken met 
een flexibele inzet van elektrische boilers en warmtepompen, 
eventueel in een hybride opstelling met gasgestookte ketels. 
Als de elektrische boilers en warmtepompen structureel als 
basislast ingezet zouden worden kan de 80 TWh gerealiseerd 
worden.

 Voor 2050 is er een potentieel van 80 tot 130 TWh. Als andere 
opties zoals groen gas, geothermie en CCS maximaal ingezet 
worden, zou volgens de Routekaart 80 TWh extra elektrificatie 
voldoende zou. De 80 TWh betreft dan echt noregretopties, 
waarmee zo’n 60 procent van de industriële energievraag ge
elektrificeerd zal zijn. Bij minder inzet van de genoemde emis
siereductie opties is een grotere elektrificatieinspanning nodig. 
Klimaatdoel en elektrificatiedoel blijken hier verschillend.
Hoe bereiken we dit allemaal, wat is er voor nodig? 
 
De Routekaart formuleert als cruciale beleidsinspanningen:

 Stel heldere beleidsdoelen en instrumenten
 Ontwikkel opwek en flexibiliteit, in samenhang met de 
industriële vraag 

 Versnel de uitrol en opschaling van de transport
infrastructuur

 Stimuleer innovatie en kennisverspreiding via een 
programmatische aanpak

De Routekaart schetst dus dat de energievraag van de industrie 
zeker substantieel verder geëlektrificeerd kan worden, van 12 
procent nu naar 38 procent in 2050 (Figuur 1). Maar ook dat 
dit via een gefaseerde route zal gaan. Er kunnen direct stappen 
gezet worden, maar sommige technologieën zijn nu nog niet 
beschikbaar en vereisen eerst innovatie en technologieontwik
keling.  

De Routekaart is daarmee een goede (eerste) stap, maar is hij 
ook ambitieus? Voor 2030 wordt niet ingezet op het maximale 
potentieel, maar op (slechts) 30 TWh. In het Klimaatakkoord 

Routekaart Elektrificatie Industrie

Nederland
Energie
(TWh)

Industrie
Energie
(TWh)

2021

(TWh)

2030

+30TWh

2030/2050

+80TWh

2050

+130TWh

833 340 340

Waarvan: Elektriciteit 40 70 totaal 120 totaal 170 totaal

Warmte 
lage T

62

Warmte 
hoge T

93

Grondstof 145

% van 340 12% 21% 35% 50%

 

Routekaart Elektrificatie Industrie

2030 2050

Potentieel 
elektriciteits vraag

TWh + 30-80 + 80-130

Wind op zee (benodigd) GW 10 26-46

Opslagbehoefte TWh -- 14-22

Figuur 1: Energiegebruik industrie

Figuur 2: Potentieel industriële elektriciteitsvraag 
(volgens de Routekaart)

20

WIND & ZON - NR.4  2021



Bij directe elektrificatie, via wind en/of zon, zal er behoefte zijn 
aan seizoensstabilisering van het aanbod via tijdelijke opslag. 
Dat kan dan in de vorm van waterstof. Maar deze indirecte 
route van (wind)stroom naar waterstof en terug heeft een 
duidelijk nadeel: het rendement is met 40 procent laag. Toch 
pleit de Routekaart hiervoor vanuit het oogpunt van flexibilise
ring, bij de inzet van veel variabele bronnen moet toch CO2vrij 
regelbaar vermogen beschikbaar zijn, zeker voor de constante 
warmtevraag. De route via waterstofopslag kan daar toch nuttig 
voor zijn. 

Bij de inzet van groene waterstof moet dus wel bedacht worden 
dat die eerst geproduceerd moet worden. Hoeveel windparken 
zijn daarvoor nodig? Als een bedrijf als Tata Steel besluit over 
te gaan van kolen op waterstof als grondstof dan is daar naar 
schatting zo’n 6 GW windvermogen voor nodig. ‘Fit for 55’, het 
Europese plan voor het opgehoogde klimaatdoel van 55 pro
cent, schrijft voor dat de helft van de gebruikte waterstof groen 
moet zijn in 2030, volgens het PBL komt dat neer op 7 GW. 
Dat zou betekenen dat de waterstofproductie een aanzienlijk 
deel gebruikt van de dan geplande wind op zee capaciteit  van 
11,5+10 GW.

Vraag en aanbod
Het project ‘Wind meets industry’ is gestart vanuit de gedachte 
dat de windontwikkeling alleen kan als een goede businesscase 
gegarandeerd is. ‘De energietransitie vereist een grootschalige 
elektrificatie van de industrie en ook een sterke toename van 
het aanbod duurzame elektriciteit’, stelt het actieplan. Vraag en 
aanbod moeten hand in hand gaan en een sectoroverstijgende 
aanpak is nodig. Hoe zit het eigenlijk met die spanning tussen 
vraag en aanbod? 

21

Wind op zee moet volgens het Klimaatakkoord in 2030 zorgen 
voor 49 TWh. Het oorspronkelijke doel van 11,5 GW in 2030 
voldoet daar ongeveer aan. Met de intensivering van +10 GW 
zal wind op zee in 2030 zo’n 86 TWh leveren. Als we alleen 
naar de industrievraag zouden kijken, zou de 30 TWh additio
neel in 2030 onvoldoende zijn. Het hele (technische) poten
tieel van 80 TWh zou benut moeten worden om gelijke tred 
met de windontwikkeling te houden. We kunnen echter ook 
kijken naar de totale Nederlandse stroomvraag. Die ligt al een 
aantal jaren rond de 120 TWh per jaar en zou dus op zich de 
groei van windenergie op zee kunnen accommoderen. Zeker 
als we bedenken dat in 2030 alle kolencentrales afgeschakeld 
zullen zijn.

In 2050 wordt in de EZK Outlook 3872 GW wind op zee 
voor zien. Als het totale potentieel in de industrie benut wordt 
is volgens de Routekaart Industrie een additioneel windver
mogen van 2646 GW nodig. Vraag en aanbod lijken dan niet 
goed afgestemd, zeker niet bij de bovengrens van de ramingen. 
De windontwikkeling zal het niet alleen van de industrie vraag 
moeten hebben, maar ook van de vraag uit andere sectoren. 
Rond 2050 hebben we als het goed is een duurzame energie
voorziening gerealiseerd en afscheid genomen van fossiel ver
mogen. Dan wordt dus de energievraag van alle sectoren nu 
388 TWh per jaar groen ingevuld, ruim voldoende voor het 
voorziene windenergieaanbod van 72 GW ofwel 288 TWh per 
jaar. Zoals de Routekaart dat nu voor de industrie doet, zou 
een goede analyse van de vraagontwikkeling in alle sectoren 
in samenhang dan ook heel nuttig zijn.

Hoe dan ook, de ontwikkeling van wind op zee en een (sterker) 
geëlektrificeerde industrie zullen hand in hand moeten gaan. 
Actie op beide fronten, op korte termijn, is essentieel. Een 
gezamenlijk groeipad is wenselijk. In dat opzicht is het pure 
winst dat er nu zowel een Routekaart ‘Wind op zee’ als een 
heldere Routekaart ‘Elektrificatie in de Industrie zijn’. 
Wind meets Industry: aan de slag met de uitvoering!

“De windontwikkeling zal het niet 
alleen van de industrievraag moeten 
hebben.”

 Routekaart Elektrificatie in de industrie.  
TKI Energie en Industrie, 15 september 2021.

 ‘Wind meets Industry: Actieprogramma’, 2020,  
zie: www.windmeetsindustry.nl

Bronnen

Energiebalansconcept om stabiel energie te leveren 
aan de industrie

 

Regelbare
stroomopwek

Duurzame opwek

Andere energiedragers

Elektriciteit

Elektriciteit

Waterstof

Waterstof
Waterstofbuffer/

-opslag

Industriële 
warmtevraag

(Blauwe/groene) waterstof
import/export

Import

Figuur 3.4: Energiebalansconcept om stabiel energie te leveren aan de industrie
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projecten te financieren. Dit heeft gere
sulteerd in processen, documenten en 
procedures die het proces van aanvraag 
tot realisatie zo vloeiend mogelijk laten 
verlopen. 

Ontwikkelfonds 
Voor grootschalige zonne en wind
projecten is sinds dit jaar het Ontwik
kelfonds voor energiecoöperaties 
operationeel. In de ontwikkelfase, vóór 
financial close, waren coöperaties eerder 
vooral aangewezen op hun leden voor 

ontwikkel kapitaal.  Als het project niet 
doorging, waren die leden hun inleg 
kwijt. Dat maakt de concurrentie met 
commerciële ontwikkelaars lastig; die 
kunnen meer projecten op meer plekken 
ontwikkelen en zo tegenvallers opvan
gen.

Energie Samen heeft daarom het Ont
wik kelfonds voor energiecoöperaties 

Fondsen van Energie Samen 
nemen financiële drempels 
voor coöperaties weg

“Energiecoöperaties 
kunnen bij het Realisatie-
fonds geld lenen voor 
investeringen en kosten.”

E
nergiecoöperaties die met 
groot schalige wind en zonne
parken aan de slag gaan krijgen 
een lening voor het financieren 
van de bouw vaak wel rond als 

de voorfase van onder zoeken positief 
is afgesloten. Daarvoor kan ook het 
Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties 
helpen, waar over verderop in dit artikel 
meer. 

Juist veel energiecoöperaties werken aan 
kleinere duurzame energieprojecten. En 
waar zo’n project voor een energiecoö
peratie misschien best groot lijkt, is het 
voor banken vaak te klein om rendabel 
een aanvraag voor een lening te kunnen 
beoordelen. Energiecoöperaties met 
relatief kleinere projecten waren daarom 
tot nu toe op hun leden aangewezen 
om al het benodigde kapitaal bij elkaar 
te krijgen. Maar nu is er ook voor deze 
kleinere projecten een oplossing: met het 
Realisatiefonds voor energiecoöperaties 
bestaat de mogelijkheid een aanzien
lijk deel van de investering in de bouw 
van energieprojecten met een zakelijke 
lening te financieren.

Voor zonprojecten
Energie Samen heeft het Realisatiefonds 
voor energiecoöperaties samen met de 

Ideeën genoeg voor duurzame energieprojecten, maar hoe 
financier je die? Dat is al jaren een drempel voor veel 
coöperatieve energieprojecten. Langzaam maar zeker 
lukt het Energie Samen om steeds meer drempels weg te 
nemen. Zodat financiering voor veel meer projecten binnen 
bereik komt. Het Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties is 
inmiddels operationeel. Maar voor energiecoöperaties met 
zonneprojecten is er nu ook het Realisatiefonds, daarnaast is 
Energie Samen druk bezig met een fonds voor eigen vermogen.

DOOR TAMMO HOEKSEMA EN LIESJE HARTEVELD

banken Rabobank, Triodos en ASN en 
met fondsmanager SVn opgezet. Het 
fonds is met name voor zonprojecten 
bedoeld die een SCEsubsidie of een 
SDEsubsidie hebben ontvangen. 

Duurzame, lokale energiecoöperaties 
kunnen bij het Realisatiefonds geld lenen 
voor zonnesystemen: investeringen in 
installaties, aansluitkosten voor het 
net, begeleidings en onderzoekskosten 
en noodzakelijke en inherent aan de 
investering verbonden meerwerkkosten, 
en daarnaast een kortlopende voorfinan
ciering van BTW. Coöperaties kunnen 
een bedrag vanaf €30.000 tot maximaal 
€1.000.000. lenen. Het maximaal te 
financieren deel bedraagt 75 procent van 
de totale projectomvang. Het resterende 
deel van minimaal 25 procent dient met 
eigen vermogen of met achtergestelde 
verplichtingen gefinancierd te worden. 

Groen geld
Het Realisatiefonds is gevuld met zoge
naamd groen geld dat beschikbaar is 
gesteld door de Rabobank, Triodos en 
ASN Groenprojectenfonds. Deze banken 
hebben gezamenlijk de structuur en 
documentatie voor de projectfinanciering 
opgesteld. Deze zijn speciaal voor het 
Realisatiefonds aangepast om kleinere 
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opgezet, samen met het ministerie van 
EZK, InvestNL en het Groenfonds. Zon 
en windprojecten met een (ver wachte) 
investeringswaarde van ten minste 
€500.000 kunnen een beroep op dit 
fonds doen voor personele onder steuning 
(projectbegeleider) vanuit een aansloten 
projectbureau en outofpocketkosten 
voor specialistische onderzoeken of 
andere noodzakelijke deelstappen om 
te komen tot een financierbare business 
case en een onherroepelijke vergunning 
voor het project. 

Provincies
Voor dit fonds is ook inleg van de pro
vincies nodig. De eerste deelnemende 
provincies zijn ZuidHolland, Drenthe, 
Utrecht en Limburg. Coöperaties uit die 
provincies kunnen een aanvraag doen 
bij het Ontwikkelfonds. Inmiddels zijn de 
eerste aanvragen toegekend.  Wanneer 
financial close voor het project is bereikt 

stort de coöperatie het beschikbaar 
gestelde geld terug, met een premie. 
Zo houdt het Ontwikkelfonds zich uit
eindelijk zelf in stand. Mocht het project 
onverhoopt niet doorgaan, dan hoeft de 
coöperatie niets terug te betalen.

Warmte in ontwikkelfonds wordt 
onderzocht
De Tweede Kamer heeft op 9 november 
een motie aangenomen om te onder
zoeken of warmteprojecten ook in het 
Ontwikkelfonds kunnen meedoen. 
Volgens de motie van Chris Stoffer, SGP, 
zijn er steeds meer energiecoöperaties 
die zich (ook) richten op benutting van 
omgevingswarmte zoals aquathermie. 

Be part of the world's leading expo for wind energy!
• 68,500 m2 across 10 halls; 1,400 exhibitors 
• 35,000 visitors from more than 100 countries  
• First-rate conference programme on four stages  
Register now and secure your placement!

In cooperation with: European Partner:Global Partner:Organised by: Partners:

It’s time to put Climate First.

WindEnergy Hamburg
27 30
September 2022
windenergyhamburg.com

Join the 
global  

on & offshore  

event 

Daarom wordt de regering verzocht om 
te onderzoeken of ook warmteprojecten 
kunnen meedoen, en of zo nodig meer 
geld in het fonds gestopt kan worden. 

Eigen vermogen
Waar Energie Samen nog aan werkt 
is een fonds voor eigen vermogen. 
Dat geeft energiecoöperaties de moge
lijkheid om een gedeelte van dat eigen 
vermogen zo te financieren dat dit niet 
direct bij de start van het project bij de 
leden hoeft te worden opgehaald. 

Om de fondskosten laag te houden, 
is standaardisatie van werkwijze en 
documenten nodig. Het is een enorme 
klus om de vele partijen zover te krijgen 
dat ze het eens zijn over die standaardi
satie. Maar het zal de moeite waard zijn 
als de komende jaren veel coöperatieve 
energieprojecten er nuttig gebruik van 
maken.

“Energie Samen werkt 
nog aan een fonds voor 
eigen vermogen.”
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DOOR TITIA VAN LEEUWEN

Duurzame energie 
op Springtij

Xxxxx xxxxxxx

Op 22 september 2021 brengt een speciale 
Springtij  boot zo’n 750 mensen naar Terschelling. 
Zij komen daar bijeen voor de 12e editie van 
Springtij, een duurzaam evenement van drie 
dagen. Het is ooit bedacht om mensen van 
ngo’s, bedrijfsleven, advies- en kenniswereld, 
overheid, politiek en wat heet ‘sociaal midden-
veld’ samen te laten verkennen hoe een duur-
zame toekomst daadwerkelijk naderbij 
gebracht kan worden. 

Hoewel duurzame energie en de energie-
transitie niet als zelfstandig  thema in het 
programma was onderscheiden, speelde energie 
natuurlijk wel door de vele discussies heen. 

Concreet kwam het aan de orde in drie, over 
de inhoudelijke thema’s verspreide sessies. 
Olof van der Gaag, directeur van de NVDE 
modereerde deze sessies. Wind & Zon spreekt 
met hem over zijn bevindingen.

T
erschelling is bij aankomst heerlijk zonnig, de men
sen vrolijk elkaar weerziend en begroetend. Ze gaan 
drie dagen met elkaar aan de slag in deelsessies en 
plenaire zittingen. Veel is georganiseerd in de buiten
lucht en open tenten. Springtij was in de beginjaren 

vooral iets van oudere witte heren. Wit domineert nog steeds, 
maar de balans manvrouw zit er inmiddels goed in. En de 
organisatie probeert met een flinke  korting op de toegangsprijs 
ook de nodige jongeren aan te trekken. 

 Van der Gaag kijkt met plezier terug op het evenement: “Het is 
in de eerste plaats heel erg leuk om zoveel mensen weer samen 
te zien. 3D mensen zijn toch een stuk leuker dan 2D op een 
beeldscherm. Door de setting zijn gesprekken op Springtij vaak 

net wat opener en informeler en de werkvormen creatiever. 
Het zijn wel vooral mensen in hogere functies in hun organi
satie. Dus niet de doorsnee van Nederland. Maar qua achter
grond en oriëntatie is er toch ook weer veel verschil. Sommigen 
willen een klimaatneutrale economie binnen een paar jaar, met 
uitsluiting van enkele technieken zoals CCS, kernenergie en bio
energie. Anderen vinden dat er nog tijd is tot 2050 en zetten 
wel in op die technieken.” 

Op Springtij wordt elk jaar een prijs uitgereikt. De winnaars 
van de Wubbo Ockels Nova Zemblaprijs ‘voor jong duurzaam 
talent’, zijn dit jaar Laurie van den Burg van de Amerikaanse 
NGO ‘Oil Change International’ en Nine de Pater van Milieu
defensie. Zij krijgen de prijs vanwege hun inzet bij de 

Olof van der Gaag 
op Springtij
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de eerste jaren zal er aardgas worden gebruikt in plaats van ko
len: dat scheelt al de helft van de uitstoot. De waterstof zal ook 
deels 'blauw' (CO2 die bij productie vrijkomt wordt ondergronds 
opgeslagen, red.) zijn, maar. Om heel Tata Steel te voorzien van 
groene stroom is zo’n 28 TWh nodig. Dat is inderdaad heel veel, 
bijna een kwart van alle elektriciteit die Nederland nu levert. 
Maar er is ook veel mogelijk, bijvoorbeeld door het bedrijf Van 
Oord dat een schip aanschaft waarmee ze windturbines van 20 
MW op zee kunnen installeren. Van zulke  turbines heb je straks 
maar zo’n 250 á 300 nodig voor die 28 TWh van Tata Steel.”

Olof van der Gaag modereerde op Springtij drie sessies over 
duurzame energie: over energielandschappen, over de verschil
lende vormen van emissies: scope 1 is je eigen uitstoot (of je nu 
gebruiker of opwekker bent, scope 2 is die van je toeleveran
ciers, 2 en scope 3 de uitstoot van je klanten. En een sessie over 
de rol van data bij duurzame opwek. Wat zijn nu opvallende 
zaken die in die sessies naar boven kwamen?

“Wat ik bij alle drie de sessies erg leuk vond was dat ze ieder 
een eigen publiek trokken: een mix van mensen uit de duurza
me energiewereld én een andere groep; bij de sessie over ener
gielandschappen waren dat landschapsmensen, ontwerpers, en 
mensen gespecialiseerd in biodiversiteit. Bij de sessie over de 
emissies speelde met name de interactie met de vertegenwoor
digers van de industrie en die van de energiebedrijven. Bij de 
rol van data stond de match van de duurzame energie met de 
ICTwereld centraal en daar was de gemiddelde leeftijd ineens 
ook opvallend lager.”

klimaatzaak tegen Shell. Zij gebruiken het moment van 
uitreiking door aan de orde te stellen dat Springtij wordt 
gesponsord door onder andere de Gasunie, een prominent lid 
van de oude fossiele industrie. Ze stellen dat die sponsoring 
van Springtij uit de fossiele hoek moet stoppen. Marjan 
Minnesma won dit jaar de Wubbo Ockels Brandaris prijs voor 
‘de volhoudende duurzaamheidsstrijder’ . Zij was op scherm 
aanwezig en liet weten het met de twee andere winnaars 
eens te zijn. De stelling leidt tot duidelijke splitsingen onder 
de aanwezigen met vragen als: mag een partij als de Gasunie 
aanwezig zijn als sponsor of alleen als deelnemer onder de 
voorwaarde dat zij zich actief inzet voor de energietransitie?

 “Die variatie van deelnemers is juist waardevol,” vindt Van der 
Gaag. “De fossiele sector moet  aanwezig zijn om juist ook met 
hen de discussie te kunnen voeren. En als zij niet meebetalen 
als sponsor dan zouden de duurzame sectoren vooral aan de 
lat staan. Dat lijkt wat raar. Het is ook voor het gesprek beter 
als ze er wel bij zijn. Bovendien kan, volgens mij, door hun 
sponsoring, Springtij minder prijzig en daarmee toegankelijker 
worden.”

Op Springrij komt natuurlijk de actualiteit aan de orde. Zo was 
Tata Steel aanwezig en kwam tijdens een van de sessies hun 
draai naar voren om af te stappen van staal produceren met 
fossiele energie. Ze beloven een overgang naar een duurzame 
productiewijze. Dat lijkt evenwel nog wel een hele weg te gaan.
“Die overstap duurt inderdaad nog wel een hele tijd. Dat geldt 
voor veel in de energietransitie. Voor de bewoners is het grote 
winst dat Tata Steel voor waterstof kiest en niet voor CCS. Er 
hoort ook bij dat ze op korte termijn gaan overstappen van 
steenkool op aardgas. Het maakt zichtbaar hoe groot de veran
dering is. Ik denk dat dit de route is die omwonenden het mees
te helpt en zorgt voor een toekomstbestendige staalindustrie. 
Het bedrijf hoeft niet twee keer te verbouwen maar één keer. In 

“De fossiele sector moet aanwezig zijn 
om juist ook met hen de discussie te 
kunnen voeren.”

Foto’s: Springtij, Anna van KooijFoto’s: Springtij, Anna van Kooij
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Dilemma’s
Van der Gaag vertelt dat er in de sessies steeds duidelijke 
dilemma’s naar voren kwamen: “Bij energielandschappen was 
dat het spanningsveld tussen efficiency dus zo snel mogelijk 
en zoveel mogelijk duurzaam opwekken en landschap en 
omwonenden. Het ging om de aandacht voor de ontwerpfase. 
Om het in die fase eerst eens met elkaar en de omwonenden 
te worden, en er eenzelfde gevoel bij te krijgen. Terwijl we juist 
willen dat het allemaal nog veel sneller gaat met de realisering 
van duurzame opwek. In  deze sessie werd het belang om de 
nodige tijd te nemen voor het ontwerp heel duidelijk. 

In de sessie over de over scope 1, 2 en 3 kwam de eigen verant
woordelijk van bedrijven en de energiesector voor een duur
zame ontwikkeling aan de orde. De industrie legt de nadruk op 
hoe ongelooflijk complex het allemaal is en hoe afhankelijk ze 
van klanten zijn en van randvoorwaarden zoals beschikbaarheid 
infra. In deze sessie constateerde een deelnemer evenwel dat 
er een verschil in houding waarneembaar is tussen energiebe
drijven en de industrie: waar de industrie vooral haar problemen 
neerzet, is de energiesector ambitieuze doelen gaan neerzetten 
voor scope 1, 2 en 3. Eneco heeft dat toegezegd en Vattenfall 
ook. Ook in een andere sessie op Springtij, over de rol van ban
ken en verzekeraars, werd een dergelijke opmerking gemaakt. 
Toen de vertegenwoordigers van de banken en verzekeraars 
duidelijk maakten tegen wat voor grenzen ze aanlopen, werd 
daar vanuit het publiek, door één van de aanwezige jongeren, 
krachtig de urgentie van het tegengaan van klimaatverandering 
tegenover gesteld.

In de sessie over data ging het met name over de match tus
sen vraag en aanbod van duurzame energie, wanneer opwek 
plaatsvindt op momenten waarop de energie niet direct ingezet 
kan worden op het net. Dan heb je, naast oplossingen als het 

koppelen van aansluitingen van wind en zon op het net en de 
verschillende  opslagtechnieken, ook regelbare opties nodig. Die 
zitten bijvoorbeeld in waterstof, groen gas en ook biomassa. Dat 
zijn de flexibele krachten die zorgen dat duurzame energie kan 

groeien. Flexibeler maken van de vraag is ook een oplossing. In 
de ICT worden steeds meer mogelijkheden ontwikkeld om daar 
slimme oplossingen voor te vinden. De samenwerking tussen 
duurzame opwek en ICT is onontbeerlijk.

Het is voor de NVDE bij Springtij bij al die discussies een mix 
van brengen en halen. “Springtij is een goede plek om eens 
informeel af te kunnen stemmen over voorstellen of initiatie
ven die we gezamenlijk kunnen nemen richting politiek. En bij  
bijvoorbeeld de sessie over de emissies zaten zowel mensen uit 
de industrie, de netbeheerders als de energieproducenten. Er 
werd breed vastgesteld dat voor alle drie de doorlooptijden en 
vergunningentermijnen een behoorlijke bottleneck zijn. Als je 
in 2030 een fabriek wil elektrificeren dan moet je feitelijk vanaf 
nu, binnen een paar maanden, een beslissing nemen omdat je 
anders niet alles op tijd in en van de grond krijgt. Daar was zo’n 
hele sessie het over eens. Dus ter plekke hebben we afgespro
ken het punt op papier te zetten en naar de kabinetsformatie te 
sturen. Dat had een heel duidelijk gemeenschappelijk belang. 
Ook maken we op Springtij her en der concrete afspraken, 
bijvoorbeeld met aanwezige politici, om zaken op een ander 
moment nader te bespreken en uit te diepen.”

Terugkijkend op deze Springtijdagen waar heel veel gebeurd 
is, ging het gesprek over wat er nog meer op Springtij aan de 
orde zou moeten kunnen komen. Tijdens de dagen zelf kwam 
al regelmatig aan de orde dat er weinig vertegenwoordigers zijn 
van de lokale energiecoöperaties, die in feite de energietransi
tie letterlijk van onderop vorm geven en dragen. Olof van der 
Gaag voegde daar de mensen aan toe die de energietransitie 
concreet maken, die het werk doen, bijvoorbeeld de wind en 
zonneparken bouwen en onderhouden. En graag natuurlijk ook 
nog veel meer jongeren. “Het gaat om hun toekomst, zij geven 
de urgentie aan.”

“Maar wat me het meest is bijgebleven zijn die ongelooflijk 
stralende gezichten van de mensen op de boot en op het eiland: 
De vrolijkheid en het sociale van die mensen. Ook dat lijkt een 
vorm van duurzame energie op Springtij,” zo blikt van der Gaag 
tevreden terug.

“Waar de industrie vooral 
haar problemen neerzet, is de 
energiesector ambitieuze doelen 
gaan neerzetten.”

https://windvogel.nl 

Meer informatie
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Klimaatcrisis: 
het is zo urgent 
dat het hoger 
op de agenda 

zou moeten 
staan

Daniël van Driel (18) maakt 
duurzame keuzes in zijn persoon-
lijke leven en tegelijkertijd denkt 
hij wel eens “Heeft dit eigenlijk 
wel nut? Wat ik ook doe, de 
Shells van deze wereld gaan 
gewoon door.” Van Driel, 
Student Communicatie en 
Informatie wetenschappen 
aan de Universiteit van 
Utrecht vertelt over hoe 
hij de klimaat crisis en de 
energietransitie ervaart.

DOOR SIGI VAN DRIEL-SIMONS

Vakblad Wind en 

Zon maakt een serie 

rondom ‘Jongeren en de 

energietransitie’. Wij laten 

jongeren aan het woord en 

vragen hen wat hun visies 

en ambities zijn voor de 

versnelling van de 

energietransitie. V
an Driel hoort en leest vooral 
in het nieuws over de ener
gietransitie en de klimaatdoe
len. Dan gaat het vooral over 
de vervanging van fossiele 

brandstoffen door groene energie met 
wind en zon. Het baart hem zorgen dat 
er ook naar kernenergie wordt gekeken: 
“We weten niet waar we het kernafval 
moeten laten en er kleven veel nade
len aan. Al is dat misschien meer mijn 
onderbuikgevoel. Gaandeweg worden 
windmolens en zonnepanelen efficiënter 
en goedkoper en dat lijkt me de snelste 
en meest handige manier.”

Hoger op agenda
In hoeverre de regering de klimaatcrisis 
en de energietransitie in goed banen 
leidt? Volgens Van Driel lijkt het niet het 
meest populaire onderwerp. “Boven
dien zijn er veel meer crises, zoals de 
coronacrisis en de huizencrisis die nu 

spelen en lijkt het alsof het klimaat en de 
energietransitie lager op het lijstje staan. 
Ik begrijp dat er afwegingen moeten wor
den gemaakt, maar ik hoor weinig over 
de aanpak van de klimaatcrisis. Het is zo 
urgent dat dat wel hoger op de agenda 
zou moeten staan!”

Doe zelf wat je kan
Van Driel merkt bij zijn leeftijdsgenoten 
vaak dat ze het idee hebben dat het 
niet meer uitmaakt. Hij denkt zelf ook 
weleens “Hebben de duurzame keuzes 
die ik zelf maak eigenlijk wel nut? Wat 
ik ook doe, zoals bijvoorbeeld kiezen 
voor vegetarische opties, een trui aan 
in plaats van de verwarming vol open 
en petities tekenen, de Shells van deze 
wereld gaan gewoon door met vervuilen. 
Ik geef niet op. Het lijkt misschien hope
loos, maar zorg dat je zelf doet wat je kán 
doen. Uiteindelijk is het een kwestie van 
doorzetten”.
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Rapport Windturbines 
in levend landschap 

DOOR AD. LITTEL

Dit rapport is dus ook een poging om het 
thema ‘landschap’ in het planningproces 
naar voren te halen.

De CoP signaleert ook, dat er best vaak 
landschappelijke onderbouwingen aan 
projecten zijn meegegeven, maar dat 
er in de afgelopen tien jaar nauwelijks 
onder zoek is gedaan naar de mate 
waarin het landschappelijke verhaal 
na projectrealisatie blijkt te kunnen 
standhouden. Inzet van de CoP is, om 
windturbine parken zo te ontwerpen 
dat land schappe lijke identiteit blijft of 
een nieuwe ontstaat en dat regionale 
verschillen hierin zichtbaar blijven. 

Zo kunnen mensen er een sociale en 
historische verbondenheid mee voelen.

In de analyse staan illustratieve foto’s 
van de effecten van opschaling op 
zicht baarheid. De CoP houdt rekening 
met alle beschouwers van turbines: 
bewoners, verkeer en recreanten, 
terwijl oudere studies zich vooral 
richten op de beleving van (nieuwe) 
turbines door bewoners. Eén van 
de redenen hier voor is, dat grotere 
windturbines niet meer bij een locatie 
horen, maar bij een gebied. Je ziet ze 
ook als je het maaiveld waar ze staan 
niet kunt zien. 

Als de samenleving nieuwe doelen stelt, verandert niet alleen 
het landschap, maar ook de beschouwer, zo stelt het rapport 
‘Windturbines in levend landschap’ van CoP Windenergie en 
Landschap. Tegenwoordig gaan grote ruimtelijke transformaties 
vaak gepaard met weerstand, omdat de maatschappelijke 
behoeften die het landschap dient, breed gevoeld worden. 
Denk hierbij aan behoeften als natuurbeleving, stilte, cultureel 
erfgoed, woon- en leefomgeving, wegbeeld, recreatieruimte.
In het rapport wordt gezocht naar wat de best mogelijke 
manier is om windturbines een plek te geven in landschappen.

H
et compacte en zeer 
lees  bare rapport is opge
steld door een Commu
nity of Practice (CoP) van 
15 personen, in hoofdzaak 

landschapsdeskundigen verbonden aan 
adviesbureaus. Frank Stroeken van Buro 
Wing leidde het proces en de rapportage. 
Het is opgesteld in opdracht van de mi
nisteries BZK, I&W (RWS) en OCW (RCE). 
In sessies is gesproken over de basishou
ding bij het beoordelen van landschap
pelijke effecten van windturbines, de 
probleemstelling en de inzet. Daarna is 
een analyse gemaakt die uitmondt in 
tien ‘kwaliteitsregels’. Deze regels wor
den tot slot zo goed moge lijk toegepast 
in drie ontwerp oefeningen.

De basishouding moet volgens de CoP 
zijn, dat landschap ‘levend’ is en de 
beoordeling ervan steeds het resultaat 
is van de inrichting op enig moment 
en de beschouwing door mensen met 
veranderende kennis en referentiekaders. 
Het gaat allang niet meer om discussies 
over de eerste turbine(s) in een land
schap, maar om een massale bouw van 
turbines zowel op land als op zee in het 
kader van de voor het klimaat zo nodige 
energietransitie. De vraag is dan hoe 
je komt tot goede landschappen met 
windturbines.

Onderdeel van de probleemstelling is 
volgens dit rapport, dat in de laatste twee 
decennia de maatschappelijke discussie 
over nieuwe windparken vooral ging 
over nut en noodzaak en over ‘waarom 
hier?’ Daardoor werd de landschappelijke 
inpassing doorgeschoven naar een latere 
projectfase. Ook zijn grote projecten wel 
geknipt, op zoek naar maatschappelijk 
draagvlak. Zo zijn kansen gemist. Ook de 
recent vastgestelde RES’en zijn volgens 
de CoP in belangrijke mate gevuld 
met alleen politiek en maatschappe
lijk gewogen locaties.

Overzicht van de 10 kwaliteitsregels

1. Landschappen gaan leven met windenergie
2. Koester landschappelijke verschillen
3. Kies voor ‘leegte’ en ‘volte’
4. Koppel windturbines aan megastructuren en gebieden
5. Voorkom schijnrelaties tussen turbines en landschap
6. Maatwerk heeft een ruime maat
7. Versterk het landschap onder turbines
8. Kies voor hoogte, niet voor laagte
9. Betrek alle waarnemers van het landschap
10. Organiseer netwerkefficiëntie en kwaliteit
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De CoP kiest hierbij vrij extreem voor 
analyses met zeer grote turbines (> 10 
MW en tiphoogtes van 200 – 350 m). 
Ze baseert dit mede op de efficiëntie 
van deze turbines, wat van belang is 
wanneer het subsidieregime verschraalt 
of wegvalt. Hiermee kun je het sterk 
oneens zijn. De komende tien jaar zal 
de praktijk ongetwijfeld meer gevarieerd 
zijn. Maar door te oefenen met zeer grote 
turbines, krijg je wel beter vat op de 
daarvoor benodigde plaatsingsprincipes.

De CoP constateert dat zeer grote 
windturbines door hun hoogte en grote 
onderlinge afstanden nauwelijks meer 
kunnen worden beleefd als een lijn
opstelling langs een weg of kanaal of 
bomenrij. Ook de bestaande planning
gewoonte, om windturbines te com
bineren met andere landschappelijke 
onrust zoals bedrijfsterreinen, werkt op 
enige afstand niet meer voordelig. Zeer 
grote windturbines maken zich los van 
het onderliggende landschap en vormen 
een nieuw landschap. Om deze reden 
is de term ‘landschappelijke inpassing’ 
achterhaald. De vraag is voortaan, hoe 

je met windturbines een mooi windland
schap maakt. Als je daarmee niet bewust 
omgaat, dreigen opstellingen van grote 
turbines monotoon te worden.

Voor deze nieuwe uitdaging van de 
ontwerp praktijk biedt de CoP tien 
‘kwaliteitsregels’ aan, zie kader. Bij de 
opstelling ervan heeft de CoP gewerkt 
met foto’s van bestaande projecten maar 
ook met visualisaties en animaties met 
zeer grote turbines. De CoP past deze 
tien kwaliteitsregels vervolgens toe in 
drie verkenningen, die zich onderschei
den in het op een heel verschillende 
manier omgaan met schaalvergroting 
en concentratie. De hiervoor gebruikte 
namen ‘Nieuwe parken’, ‘Doorbouwen’ 
en ‘Uitpassen’ spreken niet voor zich; uit 
deze verkenningen wordt duidelijk, dat 
landschappelijke beleving zich verplaatst 
van de directe woonomgeving naar een 
veel grote omgeving, en dat de beleving 
van parken met zeer grote windturbines 
als een park eigenlijk alleen mogelijk is 
op afstanden van tien kilometer of meer. 
Elke relatie met het maaiveld ontbreekt 
daarbij.  

Maar zulke grote windturbines zorgen 
ook voor rust in het landschap, mede 
doordat ze langzaam draaien. De CoP 
pleit er ook voor, om in Nederland gebie
den aan te wijzen die vrij van windtur
bines blijven, waarbij wordt aangehaakt 
bij de bestaande beleidscategorieën zoals 
nationale landschappen. Dat helpt bij het 
behouden van landschappelijke verschei
denheid in Nederland.

Na deze verkenningen wijst de CoP 
op het risico, dat de aanbevolen tien 
kwaliteitsregels niet precies bereiken 
wat zij hoopt, omdat er nu eenmaal al 
veel turbines staan op basis van andere 
inzichten, maar ook omdat moeilijk te 
beoordelen valt welke doorgroei van 
windopland nog nodig is na 2030.

Het rapport kan worden  
gedownloaded via:
https://nvtl.nl/wp-content/up-
loads/2021/06/windenergie-le-
vend-landschap-200521_df.pdf

Realistische weergave van 3 manieren om 37,5 MW op te wekken in een gebied, met turbines van verschillende hoogte. 
Visualisatie links vanaf 200 meter hoogte, geprojecteerd op de bollenstreek. Rechts vanaf maaiveld. 
Door Marc van Grieken, MVGLA met Windplanner software

35 turbines met tiphoogte 97,5 meter: 37,5 MW

8 turbines met tiphoogte 198 meter: 37,5 MW

3 turbines met tiphoogte 350 meter: 37,5 MW
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D
e wereldwijde tekorten 
aan grondstoffen en 
containers voor trans
port spelen ook makers 
van windturbines parten. 

De bedrijven hebben de wind mee 
vanwege de strijd tegen klimaatver
andering, maar ze zijn erg somber 
over hun financiële prestaties.

Knelpunten in de logistiek en sterk 
gestegen grondstoffenprijzen maken 
het moeilijk om winstgevend te zijn, 
waarschuwen twee van 's werelds 
grootste makers van windturbi
nes: Siemens en Vestas, bij de 
publicatie van hun kwartaalcij
fers.

Windturbineontwikkelaars 
hebben er onder meer last 
van dat staal de afgelopen 
maanden steeds duurder 
is geworden. Dat komt 
doordat de vraag naar 
metaal is opgeveerd 
door het economisch 

herstel van de coronacrisis. Ook 
zijn onderdelen schaars geworden.

Tegelijkertijd zorgt dezelfde eco
no mische opleving ervoor dat de 
vraag naar vrachtvervoer erg is 
gestegen, zodat het veel duurder 
is geworden om turbines naar 
de juiste plek te verplaatsen. 
De ontwikkelaars geven aan 
nog geen zicht te hebben op 
wanneer de problemen opge
lost zullen zijn.

BRON: RTLNIEUWS.NL 

H
et tweede zonnepark dat 
gepland wordt op Ameland, 
met een vermogen van 3 tot 
4 MW, krijgt een accupakket. 
Het zonnepark wordt niet 

direct, maar via een accupakket van 
ongeveer 3 MWh  op het net aangeslo
ten. Dit geeft Ameland de mogelijkheid 
om de opgewekte elektriciteit tijdelijk op 
te slaan en in te zetten op momenten 
dat het zonnepark geen energie levert. 
Ameland is van plan om op termijn 

Tweede zonnepark op Ameland krijgt 
accupakket 

Foto: W
indpark N

oordoostpolder

ook een elektrolyzer te bouwen voor de 
productie van waterstof en een biover
gister die groen gas produceert uit onder 
meer rioolslib dat afkomstig is van RWZI 
Ameland. 
Samenwerkingspartners zijn: Gemeente 
Ameland, trekker van het project,  de 
Amelander Energie Coöperatie, en het 
waterschap Wetterskip Fryslân. Het eer
ste zonnepark op Ameland realiseerde de 
gemeente samen met AEC en Eneco.  
BRON: DUURZAAM AMELAND

DOOR MARTIJN BONGAERTS 
EN LIESJE HARTEVELD

Flitsen 
Binnenland

Flexibele folies 
laten alles zonne-
energie op wekken

G
een zonnepanelen meer 
op het dak, maar de 
zonnecellen ín je dak
pannen. Onderzoeks
organisatie TNO gaat op 

de Eindhovense Brainport Industries 
Campus flexibele folies ontwikkelen 
waarmee dat mogelijk wordt.

TNO streeft ernaar om de folies over 
twee jaar op de markt te brengen. 
Daartoe starten ze een pilot op 
Brain port Industries Campus (BIC). 
Zodra de eerste folies klaar zijn is 
het de bedoeling dat andere bedrijven 
de productie overnemen, en met de 
folies weer nieuwe producten ont
wikkelen. Naar verwachting gebeurt 
dat eerst in de bouw, daarna in de 
infrastructuur en transportsector. 
Volgens TNO kan alles dat gemaakt 
is met deze folies zonneenergie op
wekken: bakstenen, wegdek, auto’s, 
vangrails, enzovoort. 

Er zitten al een aantal onderzoekers 
van de TNO op de High Tech Campus 
in Eindhoven maar wegens gebrek 
aan ruimte gaat een deel daarvan 
naar de BIC in Eindhoven waar ze 
de eerste reeks flexibele plakken 
zonne cellen gaan produceren.
BRON: STUDIO040.NL

Bouwers windturbines hebben te 
maken  met wereldwijde tekorten
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D
e Europese emissiehandel 
levert de Nederlandse 
schatkist zo’n € 14 miljard 
op. Dat blijkt uit onderzoek 
van Ecorys en SQ Consult in 

opdracht van de Nederlandse Vereniging 
Duurzame Energie. 

De vereniging (die zich sterk maakt 
voor hernieuwbare energie) vroeg aan 
de economische adviesbureaus om te 
onderzoeken hoeveel inkomsten het Eu
ropese emissiehandelssysteem (ETS) de 
Nederlandse schatkist gaat opleveren. 
Aanleiding voor het onderzoek? De wens 

Emissiehandel levert schatkist 
de komende 10 jaar € 14 
miljard op 

van de Europese Unie dat lidstaten al 
hun inkomsten uit de handel in emissie
rechten aan duurzame energieprojecten 
gaan besteden (bekend als het ‘Fit for 
55’pakket).

Volgens de analyse bedragen de jaarlijkse 
ETSinkomsten voor Nederland tussen 
de €1,1 en €1,75 miljard, van 2021 tot 
2030. Opgeteld is dat zo’n €14 miljard.

Precies hoeveel de overheid elk jaar kan 
‘verdienen’ aan emissiehandel hangt op 
hoofdlijn af van twee factoren: de hoe
veelheid emissierechten die Nederland 

kan veilen en de prijs van emissierech
ten (de CO2prijs). 

Voor hun analyse maakten de onder
zoekers gebruik van een CO2prijs van 
€70 per ton in 2030. Op dit moment 
bedraagt die prijs ruim €60, waar
door wordt uitgegaan van een “veilige 
inschatting”.

De vervolgvraag die de onderzoekers 
onder de loep namen is: welke bijdrage 
levert een impuls van €14 miljard aan 
de energietransitie? Ook hier volgt 
een complexe berekening, met één 
getal onderaan de streep: een extra 
CO2reductie van zo’n 8 megaton. Dat 
is pakweg vier procent van de totale 
uitstoot in Nederland in 1990 (die als 
basis is gebruikt voor de nationale 
klimaatdoelstelling).
BRON: CONSULTANCY.NL 

De data in de figuur betreffen de 
gerealiseerde opbrengsten in de periode 
2013-2020 en de verwachtte opbrengsten 
onder het herzieningsvoorstel in de 
periode 2021-2030. Voor de raming 
is het prijsscenario ‘midden’ gebruikt. 
De ontwikkeling in het aantal te veilen 
emissierechten is gebaseerd op het EC-Mix 
scenario en de analyse in dit rapport. 
Afbeelding: Ecorys

Drijvend 
zonnepark 
in Groningse 
Sellingen 
geopend 

H
et drijvende zonnepark op de voormalige zandwinplas nabij het 
Groningse Sellingen is op 1 november geopend. Het is het tiende 
drijvende zonnepark van GroenLeven. 
Voor de gemeente Westerwolde is de komst van het zonnepark een 
belangrijke bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen. GroenLeven 

draagt de komende 15 jaar financieel bij aan het gebiedsfonds Sellingerbeetse en 
het gemeentebrede duurzaamheidsfonds. Met het gemeentebredefonds kunnen 

duurzaamheidsinitiatieven in de gemeente worden gestimuleerd. 
Met ruim 76.000 drijvende zonnepanelen zal het zonne

park genoeg groene stroom opwekken voor 
ruim 12.000 huishoudens.  

BRON: GROENLEVEN

Foto: GroenLeven

Historische ontwikkeling en projectie ontwikkeling Nederlandse ETSinkomsten
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E
nergiespecialist Alfen boekte de 
afgelopen periode meer omzet 
doordat de vraag naar laadpalen 
voor elektrische auto’s fors is 
gestegen. Voor het maken van de 

laadpalen kon het bedrijf, ondanks de we
reldwijde problemen in de toeleverings
keten, genoeg elektronische onderdelen 
krijgen.

Het onderdeel van Alfen dat laadpalen 
produceert voor Nederland en een aantal 
andere Europese landen boekte in het 
derde kwartaal ruim €25 miljoen omzet. 
Dat was een ruime verdubbeling ten 
opzichte van dezelfde periode vorig jaar. 
Alfen profiteert van het toenemende 
gebruik van elektrische auto’s.

De vraag naar energieopslagsystemen, 
die bijvoorbeeld bij windmolens en 
zonneparken kunnen worden neergezet 

Alfen groeit dankzij vraag naar laadpalen

dat het bedrijf orders kan binnenslepen. 

Het aantal projecten dat Alfen op dit 
gebied in de pijplijn heeft zitten is echter 
wel in een jaar tijd verdrievoudigd.
BRON: TELEGRAAF.NL

D
e vraag naar duurzame 
energieoplossingen is meer 
dan verdubbeld in de eerste 
weken van oktober 2021. De 
vraag naar warmtepompen, 

woningisolatie, zonneboilers en zon
nepanelen steeg sterk sinds alle berich
ten over hoge energieprijzen. Dit blijkt 
uit een inventarisatie onder leden van 
de Nederlandse Vereniging Duurzame 
Energie (NVDE), HollandSolar, Vereniging 
Warmtepompen en Branchevereniging 
Bodemenergie. 

De stijging van de vraag wordt vooral 
veroorzaakt door de hoge aardgasprijs, 
stelt de meerderheid van de bedrijven. 
Daarnaast spelen seizoensinvloeden en 
toegenomen klimaatbewustzijn volgens 
hen een rol. “De interesse in energie
besparende maatregelen en duurzame 
opwek is fors gestegen door de hoge 

aardgasprijzen,” zegt Olof van der Gaag, 
directeur NVDE. “Dit is een stimulans 
voor structurele verduurzaming. Het ver
minderen van het gebruik van aardgas is 
het beste antwoord op de hoge prijzen.” 
Ook in de zakelijke markt is de interesse 
in verduurzaming gestegen. Twee derde 

Foto: Christine Wevers, wvrs.nl

om op gezette momenten energie op te 
slaan om de druk van het elektriciteitsnet 
te halen, daalde fors. Dat komt volgens 
Alfen door de nasleep van de coronacrisis 
en doordat besluitvorming op dit terrein 
traag is, waardoor het langer duurt voor

Vraag naar isolatie, warmte-
pompen, zonnepanelen en -boilers 
meer dan verdubbeld sinds hoge 
aardgasprijs

van de bedrijven meldt een stijging van 
de vraag in oktober ten opzichte van 
september. Bij een kwart is sprake van 
meer dan een verdubbeling.

De hoge aardgasprijs vraagt om extra 
overheidsmaatregelen, om de gevol
gen te compenseren, met name voor 
burgers en bedrijven die de energiere
kening anders niet kunnen betalen. Het 
kabinet besloot tot een verhoging van 
de belastingteruggaaf. Deze compen
seert de ergste effecten van de hoge 
aardgasprijs op de energierekening. 
Ook maakt het Rijk 150 miljoen euro 
vrij voor aanvullende subsidies voor 
isolatie. 

De NVDE vindt het verstandig om het 
beschikbare budget binnen de ISDE
subsidie mee te laten groeien met de 
vraag. Daarnaast pleit de NVDE ervoor 
dat isolatiesubsidie ook beschikbaar is 
voor mensen die één maatregelen wil
len doorvoeren (nu worden er minimaal 
twee geëist). Om de aantrekkelijkheid 
te vergroten, is het ook goed om de 
subsidie te verhogen naar 30% van 
de kosten.
BRON: NVDE

Foto: Alfen

Verdubbeling van de vraag in eerste 
helft oktober 2021, ten opzichte van 
september 2021
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D
e bouw van Windpark Eems
haven Zuidoost is gereed. 
Dit is het eerste project ter 
wereld waar bij de installatie 
van de Enercon turbines 

gebruik is gemaakt van een zelf
klimmende kraan. 

Voor drie van de vier windturbines is 
gebruik gemaakt van de zelfklimmende 
kraan, ontworpen door Lagerwey. 
De beperkte omvang, het eenvoudige 
transport en de snelle opbouwtijd 
van de kraan leveren veel voordelen 
op voor de bouw van windturbines. 
De kraan heeft een kleinere permanente 
kraanopstelplaats nodig, hij kan met een 
verpinningsysteem omhoogklimmen. 

Verder is de zelfklimmende kraan 
stabieler bij hijswerkzaamheden door 
connectie met de toren vermindert 
en de speciaal ontwikkelde ‘Blade
beam’ maakt het mogelijk om bladen 
te hijsen zonder gebruik te moeten 
maken van stuurlijnen. Dit maakt het 
hijsen van de bladen veel beheers
baarder en ook mogelijk op kleine 
locaties waar het gebruik van 
stuurlijnen niet mogelijk is. 

Windpark Eemshaven Zuidoost 
bestaat uit vier Enercon wind
turbines met een rotordiameter 
van 136 m en een vermogen per 
turbine van 4,5 MW. 
BRON: GREENTRUST 

Bouw Windpark Eemshaven 
Zuidoost gereed

Foto: Buss Terminal Eemshaven BV

E
en consortium onder 
leiding van TNO is recent 
gestart met een onder
zoek naar nieuwe flexibele 
zonneenergiesystemen 

op water. Het systeem dat bestaat 
uit flexibele drijvers met daarop 
gemonteerde flexibele zonnepane
len, is geïnstalleerd in het Fieldlab 
Green Economy Westvoorne in 
het Oostvoornse Meer, vlakbij de 
Maasvlakte. De pilot loopt tot de 
zomer van 2022 en is de eerste stap 
in het realiseren van economisch 
rendabele zonnepaneelsystemen 
op zee.

Onderzoek flexibele zonne-energiesystemen 
voor toepassing op zee

In het onderzoek kijkt het consortium in 
het fieldlab naar verschillende aspecten 
zoals energieopbrengst van de flexibele 
zonnepanelen, gedrag van de drijvers bij 
golven en harde wind, de aangroei van 
organisch materiaal en economische 
rendabiliteit.

Het concept bestaat uit twee drijvers 
van 7x13meter met daarop 20 kWp aan 
zonnepanelen. Het bijzondere aan de 
opstelling is dat zowel de zonnepane
len als de drijvers van flexibel materiaal 
(dunnefilm pv) zijn gemaakt die door 
het consortium zijn ontwikkeld. Door 
deze toepassing buigen de drijvers en 

de panelen mee met de golven. Ze bie
den minder weerstand aan de golven 
waardoor de drijvers en de verankering 
lichter, en daarmee goedkoper, kun
nen worden uitgevoerd dan bij starre 
drijvers.

Zon op water zal naar verwachting 
een belangrijke bijdrage leveren aan 
de energie transitie. In 2050 wordt 
in Nederland tweehonderd gigawatt
piek (GWp) aan geïnstalleerd zonne
energie vermogen voorspeld, waarvan 
25 GWp op zonnepanelen op binnen
water en 45 GWp op zee.
BRON: DUURZAAMACTUEEL.NL 

installatie flexibel zonne-energie-
systeem op het Oostvoornse meer 
Foto: TNO
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Waarom heeft NWEA dit scenario 
gemaakt? 

“E
r bestaan al veel scena
rio’s, maar die variëren, 
kort gezegd, van ‘beperkt 
hernieuwbaar binnen
lands met import en 

economische groei’ tot ‘meer hernieuw
baar binnenlands met economische 
krimp’. Een scenario met ‘veel hernieuw
baar van eigen bodem zonder import’ 
ontbrak. We laten zien dat dat kan, met 
behoud van economische groei. We vul
len daarmee een ontbrekend hoekpunt 
van het scenariospeelveld in”.

Waarom maakt NWEA als bran-
che-organisatie wind een totaal-
scenario voor het hele energiesy-
steem?
“We kunnen niet anders, windenergie 
is en wordt een belangrijke pijler en dus 
moeten we ons met het hele nieuwe 
energiesysteem bezig houden”.

Wat leren we van het scenario?
“Allereerst: het kan echt, 100 procent 

Met duurzame energie heb je 
opslag nodig. Hoeveel is dat in 
het scenario? 
“Ja, voor een constant aanbod heb 
je opslag nodig. Daarin voorzien we 
met batterijen en waterstof, met een 
capaciteit van resp. 0,5 en 8,7 TWh. De 
jaarlijkse energiestroom door die opslag 
is maximaal 22 TWh. Dat is slechts 2,2 
procent van de totale energievraag”.

Hoeveel waterstof gebruiken we 
en hoeveel electrolyzers om het 
te maken staan er?
“Waterstof zetten we in het scenario 
alleen in als grondstof voor de industrie 
en brandstof voor lucht en scheepvaart. 
En dus een klein beetje voor opslag en 
netbalancering. Bij elkaar ongeveer 82 
GW. Er moet dus nog wel wat gebeuren 
richting 2050. 

Shell wil binnenkort op de Maasvlakte 
een waterstoffabriek van 200 MW 
bouwen, om stroom van het windpark 
Hollandse Kust Noord om te zetten. Het 
NortH2 project mikt op 10 GW in 2040. 

NWEA presenteerde tijdens de Nationale Winddag op 30 
september een ‘Hernieuwbaar scenario van Nederlandse 
bodem’. In 2050 voorziet duurzame energie van eigen bodem 
geheel in de binnenlandse vraag. Wind en zon leveren driekwart 
van de energie, geothermie, omgevingswarmte en biomassa 
zorgen voor de rest. De ondertitel ‘All-electric in 2050’ is dus 
wel iets te enthousiast. 

Waarom dit scenario en wat leert het ons? Wind & Zon sprak 
met Niels Blaauwbroek, branchespecialist infrastructuur bij 
NWEA en hoofdauteur van het scenario.

DOOR FRANS A. VAN DER LOO

Hernieuwbaar uit 
Nederland: het kan!
Het NWEA All-electric scenario 2050

 

Niels BlaauwbroekNiels BlaauwbroekNiels Blaauwbroek

hernieuwbaar van eigen bodem. We den
ken dat een hoge mate van elektrificatie 
grote voordelen heeft voor de energie
voorziening als totaal. Met het relatief 
beperkte potentieel duurzame energie 
dat je in Nederland kan plaatsen kan je 
toch een hoge mate van zelfvoorziening 
bereiken. Elektrificatie is heel efficiënt. 
Dat haal je bijvoorbeeld niet met water
stof, gezien de conversieverliezen. In het 
scenario gaan we vooral uit van state
ofthearttechnologie en mikken niet 
op toekomstige innovaties. Dat kan dus 
alleen maar meevallen”.

Hoe voorzien industrie en trans-
port in hun energie?
“De industrie gebruikt ook voor de warm
tevraag elektriciteit, zowel voor lage als 
hoge temperatuur. En wel op een directe 
manier, niet via omzetting in waterstof. 
Alleen voor feedstock (grondstoffen, red.) 
wordt waterstof en biomassa ingezet. 
We nemen aan dat al het wegtransport 
elektrisch verloopt, alleen voor lucht 
en scheepvaart vormt waterstof de 
brandstof.”.
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Dat moet dus nog eens acht keer meer 
worden”. 

Er zijn plannen voor een water-
stof-backbone door Nederland. 
Nuttig?
‘Die backbone bestaat uit een tak langs 
de kust en een door het land. De tak 
langs de kust is hartstikke nuttig, gezien 
de industrieclusters en Schiphol. Maar 

Meer informatie
Zie voor het NWEA Allelectric scenario: 
https://bit.ly/nwea-scenario-2050

Heeft u als lezer commentaar op dit scenario? 
Stuur uw reactie naar redactiewindzon@energiesamen.nu

“We hebben dit scenario nog niet geana
lyseerd op zijn ruimtelijke consequenties, 
dat gaan we zeker nog doen. In de zon
sector wordt overigens wel een ambitie 
van 200 GW in 2050 genoemd en veel 
valt te integreren in de gebouwde omge
ving. Van wind op land kan desgewenst 
een deel naar zee verschuiven, zij het  
tegen wat hogere kosten.”

Hoe verder, wat zijn de 
vervolgstappen?
“We gaan als NWEA dit scenario zeker 
inbrengen bij verschillende overlegtafels. 
We hopen dat het onderdeel van de 
discussie over het nieuwe energie
systeem wordt. De eerste reacties zijn 
positief. Sommige mensen vinden het 
erg extreem, maar veel anderen zijn 
positief verrast: dat het kan en dat 
het ook goed is voor de economie”.

de tak landinwaarts is alleen maar 
een waanzinnig dure kostenpost. Die 
infrastructuurkosten kunnen we met de 
directe elektrificatie in dit scenario dus 
uitsparen’.

Hoe ziet Nederland eruit in 2050 
met dit scenario? Wind op land 
groeit van 4,5 naar 21 GW en zon-
PV van 1 naar 141 GW? 

Het NWEA ‘Hernieuwbaar scenario van Nederlandse bodem’

35

WIND & ZON - NR.4  2021



Coöperatieve waterkracht maakt 
landgoed Singraven energieneutraal

Je zal maar op een historisch landgoed wonen en duurzame 
energie willen opwekken. Zonnepanelen op je monumentale 
woning, dat mag niet. Maar wat dan wel? Bewoners van 
landgoed Singraven in Twente sloegen de handen ineen en 
richtten een energiecoöperatie op, om een waterkrachtcentrale 
te realiseren op het land goed. 

De vijzelturbine van Coöperatie Duurzaam Singraven is op 30 
september 2021 onder grote belangstelling geopend. En zorgt er 
nu voor dat landgoed Singraven energieneutraal is met energie 
opgewekt uit het stromende water van de Dinkel. 

Energie Samen ging een kijkje nemen op het landgoed en sprak 
met Wilfried Spekhorst, voorzitter van de coöpe ratie, Gerrit 
Tijman op Smeijers, de secretaris, en met Dominique Doedens, 
projectbegeleider van coöpera tief ontwikkelbureau Escozon.

Je zal maar op een historisch landgoed wonen en duurzame 
energie willen opwekken. Zonnepanelen op je monumentale 
woning, dat mag niet. Maar wat dan wel? Bewoners van 
landgoed Singraven in Twente sloegen de handen ineen en 
richtten een energiecoöperatie op, om een waterkrachtcentrale 
te realiseren op het land goed. 

De vijzelturbine van Coöperatie Duurzaam Singraven is op 30 
september 2021 onder grote belangstelling geopend. En zorgt er 
nu voor dat landgoed Singraven energieneutraal is met energie 
opgewekt uit het stromende water van de Dinkel. 

Energie Samen ging een kijkje nemen op het landgoed en sprak 
met Wilfried Spekhorst, voorzitter van de coöpe ratie, Gerrit 
Tijman op Smeijers, de secretaris, en met Dominique Doedens, 
projectbegeleider van coöpera tief ontwikkelbureau Escozon.

Wilfried SpekhorstWilfried Spekhorst Gerrit Tijman op SmeijersGerrit Tijman op Smeijers

Dominique DoedensDominique Doedens

DOOR LIESJE HARTEVELD
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E
en regenachtige dag wordt opgefleurd door de vrolijke 
herfstkleuren van de vele bomen op landgoed Singra
ven even ten westen van het Twentse plaatsje Dene
kamp. De vijzelturbine: een grote, zwarte, metalen 
wokkel, die vlakbij het restaurant op het landgoed 

gebouwd is, draait rustig rondjes. De turbine wordt aangedre
ven door het stromende water van de Dinkel. Eigenlijk is het de 
Bijdinkel, een zijtak van de bekende Twentse rivier. Het is ver
rassend genoeg een prachtig gezicht, zo’n modern apparaat in 
de historische, groene setting van het landgoed. “Er is veel aan
dacht besteed aan het ontwerp en de inpassing,” vertelt Tijman 
op Smeijers. “600 jaar geleden stond hier ook een watermolen 
op het landgoed. Precies op de plek waar nu de vijzelturbine 
ligt. We hebben de balken die daar nog van overgebleven zijn, 
gebruikt voor de trap bij het techniekgebouwtje. Voor de veilig
heid komt er nog wel een kap over de turbine heen, maar daar 
kun je doorheen kijken, zodat je vijzelturbine ook straks nog 
goed kunt bekijken.”

Het plan voor het bouwen van een vijzelturbine speelt al lange 
tijd. Zowel de landgoedeigenaar: de stichting Edwina van Heek, 
als de bewoners wilden graag verduurzamen. Zonnepanelen 
op de historische panden zijn echter niet toegestaan. Op het 
landgoed staan al sinds jaar en dag watermolens die worden 
aangedreven door de kracht van de rivier. Dus de gedachten 
over verduurzaming gingen al snel uit naar waterkracht. In 2014 

kwam het eerste idee voor een waterkracht
centrale naar voren. Dat ging niet door omdat 
hij niet visvriendelijk was. “Maar deze turbine 
is wel goed voor de vissen,” vertelt Spekhorst. 
“Hij draait rustig genoeg met voldoende brede 
gangen tussen de schoepen om de vissen veilig 
benedenstrooms te brengen.” Spekhorst wijst de 
rubberen ‘visbumpers’ aan die op de schoepen 
zijn aangebracht. “Die geven de vissen hooguit 
een zacht tikje. Ze kunnen niet vast komen te zit
ten tussen de kuipwand en de bewegende schoe
pen, doordat deze nauw op elkaar aansluiten.”

De provincie Overijssel wil graag verduurzaming 
mogelijk maken op Landgoederen. Doedens is 
in opdracht van stichting Edwina van Heek het 
idee van een vijzelturbine verder gaan uitzoeken. 
“In november 2018 heb ik tijdens een pachters
bijeenkomst op het landgoed een presentatie 

over de mogelijkheden van deze, visvriendelijke, vijzelturbine 
gegeven. Mijn verhaal werd met applaus ontvangen en Spek
horst, Tijman op Smeijers, en Eddo Nijhof, de huidige penning
meester, staken hun hand op om hiermee als werkgroep aan de 
slag te gaan,” vertelt Doedens. 

Coöperatieve waterkracht maakt 
landgoed Singraven energieneutraal

“De gedachten over verduurzaming 
gingen al snel uit naar waterkracht.”

Foto: R
yan Skillington

Foto: R
yan Skillington

Foto: Pure Energie
Foto: Pure Energie
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De vijzelturbine 

Tijman op Smeijers is aan het rekenen geslagen. Als werktuig
bouwkundig ingenieur had hij al snel de smaak te pakken. “Ik 
heb het voorstel van de vijzelturbine helemaal geanalyseerd 
met cijfers van het waterschap. Daarvoor heb ik alle gegevens 
over de hoeveelheid water en het verval van de Bijdinkel van de 
afgelopen 15 jaar doorgerekend. Zo kon ik analyseren hoeveel 
energie daar potentieel in zit. Ik moest wel even wat technische 
kennis van jaren terug ophalen, maar dat was een mooie uit
daging,” lacht Tijman op Smeijers. Doedens voegt daar aan toe: 
“Door zijn expertise konden we onderbouwen dat het project 
uit kon. Dat was erg handig in de gesprekken met provincie en 
gemeente.”

De opstartfase van het project verliep voorspoedig. Alle betrok
kenen waren positief over de plannen. “We zijn voor gesprekken 
op het gemeentehuis geweest, bij de provincie, we hebben met 
de landgoedeigenaar gepraat,” somt Spekhorst op, “en iedereen 
reageerde enthousiast op ons project.” De enige tegenslag die 
de coöperatie heeft gehad is de vertraging van een half jaar 
toen duidelijk werd dat de zwaardere netaansluiting die er 
moest komen een langere levertijd betekende. De coöperatie 
hoopt ook te gaan profiteren van de retentiegebieden die het 
waterschap bovenstrooms aan wil leggen. “Bij pieken van veel 
regenval loopt het water normaal gesproken snel weg,” legt 
Tijman op Smeijers uit. “Maar als het waterschap het water 
beter vast kan houden, dan profiteren wij langer van het extra 

water omdat het er langer over doet om weg te stromen.”
De vijzelturbine is een coöperatief project en 100 procent in 
eigendom van de lokale coöperatie. “Coöperatie Duurzaam Sin
graven is opgericht toen duidelijk was dat het project door kon 
gaan,” vertelt Spekhorst. “Eerst zaten we als naobers bij elkaar: 
de pachters en bewoners van het landgoed. We hebben op zo’n 
bijeenkomst toestemming gevraagd om een coöperatie op te 
richten.” De coöperatie is voor huurders, pachters en mensen 
die een bedrijf runnen op landgoed Singraven. Dat zijn zo’n 35 
huishoudens. Ook is afgesproken dat de stichting Edwina van 
Heek altijd een zetel heeft in het bestuur. 

Spekhorst: “We hadden 20 huishoudens nodig om het eigen 
vermogen bij elkaar te brengen dat we nodig hadden voor de 
financiering door een bank. Uiteindelijk heeft de stichting dit 
gefinancierd. Inmiddels zijn er 24 huishoudens lid geworden 
van de coöperatie.” “De mensen die niet meedoen zijn veelal 
te oud om nog te investeren,” merkt Tijman op Smeijers op. 

De opbrengst van het project gaat naar de leden en het 
bestuur kan voorstellen doen voor het besteden van een 
deel van de winst. “De vijzelturbine is een ideale aanvulling 
op de aan wezige zonneenergie op het bedrijfsdak van het 
biologische melkveebedrijf op het landgoed, besluit Tijman 
op Smeijers. “Hij doet het altijd en juist in de winter levert 
hij de meeste energie.” 

“Iedereen reageerde enthousiast 
op ons project.”

D
e elektrische energie wordt opgewekt door 
middel van een vijzelgenerator. De vijzel is 
een zogenaamde schroef van Archimedes’ 
met een buitendiameter van 3,15 meter en 
vier schoepen. Hij draait onder een hoek van 

22 graden bij een verval van 1,70 meter. Een schroef die 
in het water draait, de vijzelturbine, zet de energie van 
het stromende water door het hoogteverschil om in een 
draaiende beweging. 

Het water stroomt van de bovenkant van de turbine naar 
de uitlaat aan de onderzijde. Aan de bovenkant van de 
draaiende vijzelas met schoepen is een tandwielkast 

verbonden met de generator voor de stroomopwekking. 
De stroomopwekking wordt optimaal afgestemd op de 
beschikbare hoeveelheid water. Het geïnstalleerde ver
mogen is 75 kilowatt. De levensduur is 30 á 40 jaar. 

De gemiddelde jaaropbrengst is berekend op 280.000 
kilowattuur. Een hoeveelheid die gelijk staat aan het 
elektraverbruik van ongeveer 75 huishoudens en 
meer dan voldoende is voor de elektrabehoefte van de 
bewoners op het landgoed. De stroom wordt geleverd 
als duurzaam lokaal opgewekte waterkrachtstroom aan 
bewoners van het landgoed en voor zover mogelijk ook 
aan omwonenden.
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“Ik zie weinig bestuurders 
die verant woordelijk heid 
nemen”

Creatieve oplossingen bedenken, 
open-minded zijn en ongebaande 

paden betreden. Het zijn drie 
belang  rijke manieren waarop 
Anne Schipper (28) zich 
inzet om duurzame energie-
projecten te realiseren en de 
energie transitie te versnellen. 

Schipper is voorzitter van Jong 
RES Nederland en werkt sinds kort 

als Senior Projectmanager Hernieuwbare Energie 
bij de gemeente Utrecht. 

DOOR SIGI VAN DRIEL-SIMONS

Vakblad Wind en 

Zon maakt een serie 

rondom ‘Jongeren en de 

energietransitie’. Wij laten 

jongeren aan het woord en 

vragen hen wat hun visies 

en ambities zijn voor de 

versnelling van de 

energietransitie.

S
chipper maakte afgelopen 
zomer de overstap van groene 
energieleverancier en ontwik
kelaar Pure Energie naar de 
gemeente Utrecht. “Op de 

WindDay, eind september, sprak ik een 
aantal mensen over deze overstap. Ze 
reageerden allemaal anders. De een was 
verbaasd, de ander was verrast en ik 
kreeg de vraag: “Weet je het zeker?” 

Voor mij was de overstap logisch. Ik heb 
zes jaar lang wind en zonneprojecten op 
land vanuit initiatiefnemersperspectief 
ontwikkeld. Daar liep ik de hele tijd tegen 
gemeentes aan. Ik dacht: in plaats van 
te zeuren, ga ik het zelf proberen. Ik ben 
met mijn praktijkkennis een aanvulling 
op het team, waar nu vooral ambtelijke 
ervaring aanwezig is. Ik weet wat er moet 
gebeuren om energieprojecten te reali
seren, welke stakeholders daarbij komen 
kijken en hoe het echt zit met lokaal 
eigendom. Die kennis wil ik delen.” 

Toen vanwege netcongestie het net ‘op 
slot’ ging in de provincie Utrecht kwam 
Schipper direct in actie om partijen met 
elkaar te verbinden, kennis te delen en 
oplossingen te zoeken. “Ik vroeg direct 
wat we er als gemeente mee gingen 
doen. En welke oplossingen er mogelijk 
waren. Ik heb mensen uit mijn netwerk 
opgebeld en gevraagd: hoe is dit nieuws 
bij jullie geland? Wat gaan jullie doen? 
Zodat we die kennis bij de gemeente 
Utrecht ook zouden kunnen gebruiken. 

Andersom leer ik ook. De gemeente is 
een grote, ingewikkelde organisatie. 
Met veel mensen die ergens iets van 
vinden. Daarnaast zit je in het college
raadraadsbesluitproces. Dat is gewoon 
lastig. Maar, als je doet wat je altijd deed, 
dan krijg je wat je altijd kreeg. Dingen 
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Daarnaast willen jongeren actief 
meedenken over de energietransitie. 
Schipper overhandigde op verzoek van 
het Nationaal Programma RES het 
onderzoek namens JongRES, de Jonge 
Klimaatbeweging (JKB) en de Klimaat 
Energie Koepel (KEK) aan Ed Nijpels, 
voorzitter van het Voortgangsoverleg 
Klimaatakkoord.

Achtergrond  Liefde voor duurzaamheid en natuur zit bij Schipper diep 
vanbinnen. Vermoedelijk door haar opa en oma die met hun moestuin, 
bloementuin en als imker de liefde voor de natuur aan haar meegaven. 
Schipper heeft een diepe intrinsieke motivatie om zorg te dragen voor de 
aarde.

Studie  Schipper studeerde Milieu & Maatschappijwetenschappen in 
Utrecht en Environmental Sciences aan de Open Universiteit. Ze heeft 
in Australië gewerkt, gewoond en gestudeerd. Daar was ze onder andere 
Wilderness Defender Campaigner bij de Wilderness Society Australië. Ze 
schreef haar bachelor scriptie over de Nederlandse subsidie regeling voor 
duurzame energie in vergelijking met subsidiestelsels in andere Europese 
landen. Haar masterscriptie ging over participatietrajecten bij windop
landprojecten in relatie tot de Omgevingswet.

Jong RES Nederland  Jong RES Nederland zet zich in om de stem van 
de toekomst mee te laten klinken in de Regionale Energiestrategieën 
(RES). Deze strategieën bepalen hoe de energietransitie tot en met 2030 
in elke gemeente uitgevoerd gaat worden. Jong RES staat op plaats 48 in 
de ‘Trouw Duurzame 100’ 2021. 

Jongres.nl 

veranderen en dat vereist dat je je oog
kleppen afzet en kijkt naar hoe je zaken 
op een andere manier kunt doen.”

Die andere manier van zaken doen, zit 
ook in het inclusiever maken van de 
energiewereld. “Ik ben als voorzitter van 
Jong RES Nederland proactief op zoek 
naar jonge mensen van kleur die zich bij 
ons willen aansluiten. En ik zoek partijen 
waar we mee samen kunnen werken om 
hen aan tafel te krijgen. Ik denk dat dit 
wel open minded is in de Nederlandse 
energiewereld. Tot nu toe bestaat deze 
wereld overwegend uit oude, grijze, witte 
mannen.”

Een van de belangrijkste uitgangspunten 
van JongRES Nederland, een initiatief 
ontstaan uit de Jonge Klimaatbeweging 
(JKB) en de Klimaat Energie Koepel (KEK), 
is dat jongeren beter betrokken moeten 
worden bij de RES’en en de energie
transitie. “Het gaat over hún energie
voorziening. Dus zij moeten er over mee 
kunnen praten,” zegt Schipper. “Jonge
ren hebben geen oogkleppen op, zoals 
mensen die al 10, 20, 30 jaar werken in 
een bepaalde sector dat soms wel kun
nen hebben. En de bredere blik is wat we 
nu nodig hebben, want we zitten met 
economische, energie, en maatschap
pelijke systemen die niet duurzaam zijn. 
Dat moet anders. En dat gaat niet van 
de ene op de andere dag, dat vraagt om 
creativiteit. En dat is een van de uit
gangspunten van Jong RES: daar kan je 
juist jongeren goed voor in zetten.” 

In een eerder artikel van Wind & Zon 
in 2020 vertelde Schipper dat zij input 
op ging ophalen bij jongeren. Dat is 
inmiddels gebeurd met het onderzoek 
van I&O Research in opdracht van het 
Nationaal Programma RES. Daaruit bleek 
dat twee derde van de jongeren positief 
is over windturbines en zonnevelden. 
Jongeren zijn gemiddeld positiever over 
windturbines en zon op dak wanneer 
deze al te zien zijn in hun omgeving. 

Schipper: “Het rapport leverde voor bijna 
alle RES regio’s representatieve resul
taten op over wat jongeren vinden van 
de energietransitie in hun eigen regio. 
Er zijn kleine verschillen tussen regio’s, 
maar wat als een paal boven water 
staat is dat jongeren wind en zon in hun 
omgeving meer accepteren. Dat is echt 
een ander geluid dan wat we nu horen 

“De brede blik is wat we 
nu nodig hebben.”

Anne Schipper

Schipper overhandigt het onderzoek over jongeren en 
duurzame energie aan Ed Nijpels
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in de zaaltjes. En jongeren staan open 
om daar iets mee te doen. Belangrijk is 
de vraag hoe ze betrokken kunnen en 
willen worden. Er wordt nu vaak gewerkt 
met informatieavonden. Punt. En je ziet 
gewoon dat dát niet werkt. Het werkt 
wel om jongeren te bereiken via sociale 
media, enquête, email, brief of school. 
Nu we dit weten, kunnen we dit gewoon 
doen.” 

Schipper heeft een duidelijke oproep 
aan de beleidsmakers. “Vraag het aan de 
jongeren zelf en ga het dan doen! Het 
probleem is dat ons bestuurlijk stelsel en 
systeem ingericht is op volwassenen die 
daar fulltime mee bezig zijn. Daar lopen 
we met Jong RES tegenaan. Wij zijn een 
organisatie met vrijwilligers, die overdag 
werken. De RES bijeenkomsten zijn vaak 
overdag. Dat betekent dat je akkoord 
moet krijgen van je werkgever om vrij te 
krijgen of onder werktijd aan Jong RES 
te werken. Dat maakt het voor jongeren 
lastig om deel te nemen. 
   
Een van mijn oproepen is dan ook: als 
er een jongerenvertegenwoordiger is, 
luister dan. Besef je hoe lastig het is om 
te participeren en vertrouw erop dat 
die vertegenwoordiger er zit namens 

de hele groep jongeren en laat die stem 
zwaar meewegen. Het gaat wel om hún 
toekomst. Dat wordt te vaak opzij gezet. 
Nu is het zo dat degene die het hardste 
schreeuwt z’n zin krijgt. Echter, dat zijn 
niet de mensen waar het in de toekomst 
om gaat. Dat is niet hoe het zou moeten 
werken in een democratie. Het zit op 
het randje van ethiek. De vraag is: wat 
is goed bestuurschap? Ik vind dat dat 
te maken heeft met inzetten op een 
leefbare toekomst. Ik bedoel niet eens: 
fijn, mooi of perfect. Ik bedoel leefbaar. 
Zodat onze nakomelingen kunnen leven 
op aarde. Dat zie ik nergens terugkomen. 
Ik zie weinig bestuurders die verantwoor
delijkheid nemen.” 

Schipper maakt zich zorgen over het 
gebrek aan visie. “We moeten nu andere 
keuzes gaan maken om onder de 1.5 
graden te blijven. We houden vast aan 
hoe het nu is, want we hebben het nu 
goed. Nu, nu, nu. Maar of we wel of 
niets doen, de wereld gaat veranderen. 
Wie gaat daarin welke rol pakken? Hoe 

“Het gaat wel om 
hún toekomst.”

leven we samen? Hoe zijn de resources 
verdeeld? Waar halen we ons eten van
daan? Is Amsterdam Atlantis geworden? 
Een visie daarop ontbreekt, terwijl ik 
denk dat visies mensen juist motiveren 
om in actie te komen. Dus als ik in het 
torentje wordt uitgenodigd, zou ik dit 
zeggen: ‘Gast, maak een visie!’ Want wat 
we ook doen, in 2050 ziet de wereld er 
anders uit dan nu, dus we moeten ons 
gaan voorbereiden op verandering.”

Jong RES staat op plaats 48 in de Trouw 
Duurzame 100 2021. Daar maakte Jong 
RES een filmpje met tips om een duur
zaam initiatief te starten. “De belangrijk
ste tip is: gewoon doen!”, zegt Schipper. 
“Niet te veel nadenken, maar onderneem 
iets waar je energie van krijgt. Start een 
initiatief op of sluit je aan bij een clubje. 
Het kan zo simpel zijn als een tentoon
stelling in de hal van een gemeentehuis. 

Of ga bij een supermarkt staan en ga 
iets vertellen. En als je het besluitvor
mingsproces interessant vindt, sluit 
je dan aan bij Jong RES. We hebben 
mensen nodig die opstaan en zeggen: 
dit gaat goed komen, want we gaan het 
zo doen. Doe je mee? Dat is wat we nu 
nodig hebben!”

Bijeenkomst van JongRES
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De rol van emissiehandel in het 
internationale klimaatrecht 
Bij het ter perse gaan van deze editie van Wind&Zon, 
Vakblad Duurzame Energie was de inkt van de slot-
verklaring van de klimaattop COP26 in Glasgow amper 
droog. Hoewel de reacties op de resultaten van COP26 
zeer uiteenlopen, heeft er in Glasgow op het gebied 
van emissiehandel in ieder geval een doorbraak(je) 
plaatsgevonden. 

Sinds het Klimaatakkoord van Parijs wordt er 
gesteggeld over de invulling van de emissie-
handelbepaling. Op COP26 zijn de hete hangijzers 
eindelijk beslecht. Een mooie aanleiding voor een 
korte schets van het internationale klimaatrecht 
en de rol van het Europese emissiehandelssysteem 
(het ETS) daarin. (*) 

ETS – Europese tool om aan het 
Protocol van Kyoto te voldoen
Om de in het Protocol van Kyoto 
afgesproken emissiereductie in 
Europa te kunnen behalen, werd het 
Europese emissiehandelssysteem 
(ETS) ontwikkeld. In 2003 werd de ETS-
richtlijn aangenomen die voorzag in 
een pilotfase in 2005-2007. Deze wordt 
ook wel de eerste handelsperiode 
genoemd. Deze pilotfase was bedoeld 
om al doende te leren en bij de start 
van de eerste verbintenisperiode van 
het Protocol van Kyoto klaar te zijn 
voor het echte werk. De belangrijkste 
winstpunten van deze pilotfase waren 
dat CO2-emissies van bedrijven op 
Europese schaal werden bijgehouden, 
dat daarover periodiek werd gerappor-
teerd en dat de infrastructuur voor 
de handel in emissierechten werd 
gerealiseerd.

Kyoto voorbij
Gedurende de eerste verbintenis-
periode van het Protocol van Kyoto 
(zie kader) werd duidelijk dat om de 
doelstelling van het Raam verdrag te 
kunnen halen de algehele stijging van 

het mondiale jaarlijkse gemiddelde 
van de oppervlakte temperatuur 
niet hoger mag uitkomen dan 2 °C 
boven het pre-industriële niveau. In 
2007 publiceerde het IPCC zijn vierde 
evaluatieverslag waaruit volgde dat, 
om dit te bereiken, de mon-diale 
emissie van broeikasgassen na 2020 
niet verder mocht stijgen. In 2009 en 
vooruitlopend op de uitkomsten van 
COP15 in Kopenhagen, besloot de 
Europese Gemeenschap daarom om 
een paar tandjes bij te zetten: voor de 
periode na 2012 werd als doel gesteld 
dat de ETS-deelnemers hun emissies 
in 2020 met 21 procent moesten 
hebben gereduceerd ten opzichte van 
het niveau van 2005. Uit het Carbon 
Market rapport van de Europese 
Commissie over 2020 volgt dat deze 
reductiedoelstelling ruim is gehaald.

In 2015 werd internationaal een 
volgende mijlpaal behaald met de 
Overeenkomst van Parijs inzake 
klimaat verandering (het Parijs-
akkoord). Dit akkoord is het eerste 
wereldwijde, juridisch bindende 
klimaatverdrag en trad in november 

2016 in werking. Het akkoord stelt 
expliciet als doel om de stijging 
van de wereldwijde gemiddelde 
temperatuur ruim onder 2 °C te 
houden en ernaar te blijven streven 
de stijging te beperken tot 1,5 °C. 
Met het oog daarop hebben landen 
zich gecommitteerd om nationaal 
bepaalde bijdragen te leveren om 
dit doel te bereiken. 

Zo heeft de Europese Unie zich ge-
committeerd om in 2030 mini maal 
40 procent reductie te bewerkstelligen 
ten opzichte van het niveau van 1990. 
Het ETS is hierop aangepast met 
ingang van de vierde handelsperiode 
(2021-2030) en is nu zo ingericht dat 
de ETS-sectoren in 2030 43 procent 
reductie bewerkstelligen ten opzichte 
van het niveau van 2005. Het akkoord 
bevat in artikel 6 ook een basis voor 
internationale emissiehandel onder 
nader uit te werken voorwaarden.

De Green Deal en Fit for 55
In 2019 heeft de EU zich in de Green 
Deal ten doel gesteld om vanaf 2050 
netto geen broeikasgassen meer uit te 

Iris Kieft
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stoten. Deze doelstelling is inmiddels 
verankerd in de Europese klimaatwet, 
een verordening die rechtstreeks werkt 
in alle lidstaten. De klimaatwet stelt 
ook de tussentijdse doelstelling van 
een emissiereductie van ten minste 
55 procent in 2030 ten opzichte van 
het  niveau van 1990. 

Met het oog op het kunnen behalen 
van dit tussentijdse doel, heeft de 
Europese Commissie in juli van dit 
jaar een set voorstellen gedaan onder 
de noemer Fit for 55, waaronder een 
voorstel om het ETS verder aan te 
passen. De ETS-sectoren zullen 61 
procent reductie moeten bewerk-
stelligen in plaats van 43 procent. 

Om dit te behalen wordt onder 
meer voorgesteld om het emissie-
plafond sneller te laten dalen en 
minder gratis emissierechten toe 
te wijzen. Inkomsten uit het veilen 
van emissierechten moeten volledig 
worden besteed aan klimaat- en 
energiegerelateerde projecten. 
Ook wordt voorgesteld om de scope 
van het ETS uit te breiden naar zee-
scheep vaart, wegtransport en de 
gebouwde omgeving.

COP26: internationale 
emissiehandel?
Van 31 oktober tot en met 12 november 
dit jaar vond COP26 plaats in Glasgow. 
Een van de vier hoofddoelen van de 
COP was het verder uitwerken en 
finaliseren van regelgevend kader 
(het Paris Rulebook), in het bijzonder 
ten aanzien van artikel 6 van het Parijs-
akkoord over emissiehandel.

Ten aanzien van dit doel lag de focus 
op emissiehandel, omdat in 2018 al 
consensus was bereikt over een regel -
gevend kader voor de rest van het Parijs-
akkoord. Voor artikel 6 was dit tot nog 
toe niet gelukt, maar op COP26 is dit 
dan toch nog van de grond gekomen. 
Artikel 6 lid 2 maakt handel in emissie-
rechten tussen landen mogelijk. 

Op COP26 is een voor alle landen 
accep tabele oplossing gevonden 
om dubbel telling te voorkomen. 
Het land dat een emissie recht gene-
reert, mag zelf bepalen of het wel 
of niet verkocht wordt. Als het recht 
verkocht wordt, wordt het niet toe-
gerekend aan de nationaal bepaalde 
bijdrage van het verkopende land, 
maar enkel van het kopende land. 

Een ander heet hangijzer – wel 
of geen belasting over bilaterale 
transacties tussen landen – is opge-
lost in lijn met de wensen van onder 
meer de Verenigde Staten: er hoeft 
geen belasting te worden betaald 
over transacties tussen landen op 
basis van artikel 6 lid 2.

Artikel 6 lid 4 maakt daarnaast een 
apart emissiehandelssysteem moge-
lijk waar ook private partijen aan kun-
nen deelnemen. Vanuit het belang om 
dubbeltelling te voorkomen, zijn voor 
dit systeem nadere afspraken gemaakt 
over controle en transparantie. In dit 
systeem vindt wel een soort heffing 
plaats: bij uitgifte van rechten wordt 5 
procent van die rechten overgeheveld 
naar een adaptatiefonds voor landen 
die in het bijzonder kwetsbar zijn voor 
de gevolgen van klimaatverandering. 

Ook vindt in dit systeem afroming 
plaats: bij uitgifte wordt 2 procent 
van de rechten gecanceld om zo 
de algehele CO2-uitstoot verder te 
ver-minderen. Tot slot is overeen-
gekomen dat alleen emissierechten 
die sinds 2013 onder het Protocol 
van Kyoto zijn gecreëerd, geldig zijn 
onder het nieuwe systeem en oudere 
emissierechten niet. 

Als het emissiehandelssysteem op 
basis van artikel 6 lid 4 up & running 
is, zal er mogelijk een koppeling kun-
nen worden gemaakt met het ETS. 
>>>

Het ETS in 
een notendop

  Het ETS dekt ongeveer 45 pro-
cent van alle CO2-emissies in 
de EU en er nemen meer dan 
11.000 elektriciteitsopwekkers, 
industriële installaties en 
lucht vaartmaatschappijen 
verplicht aan deel. 

 N2O-emissies van de productie 
van diverse zuren en emissies 
van perfluorkoolstoffen van 
de productie van aluminium 
vallen ook onder het ETS. 

 Het ETS is een 'cap & trade' 
systeem. De 'cap' betekent 
dat er een emissie plafond 
is. Elk emissierecht geeft het 
recht om één ton CO2 uit te 
stoten, lukt het niet hieronder 
te blijven dan moet een boete 
worden betaald. 

 Een groot deel van de emissie-
rechten wordt geveild en een 
deel wordt gratis toegewezen 
op basis van (product)bench-
marks die uitgaan van de CO2-
emissies van de 10 procent 
meest efficiënte instal laties 
in Europa. 

 Deelnemers mogen emissie -
rechten vrijelijk verhandelen. 
En de beoogde emissie-
reducties mogen worden 
behaald waar ze het econo-
misch meest efficiënt behaald 
kunnen worden (trade-aspect). 

 De ETS-prijs is lange tijd (te) 
laag geweest omdat er te veel 
emissie rechten beschikbaar 
waren. Inmiddels schommelt 
de CO2-prijs zo rond de € 80 
en naar verwachting zal de 
CO2-prijs in de toekomst 
verder stijgen.
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Ook stelt het CBb vast dat een 
uitzondering op die verplichting, 
die is opgenomen in artikel 1, lid 6, 
E-wet niet opgaat nu Raedthuys en 
de exploitanten van andere wind-
turbines in Windpark Zeewolde, niet 
tot dezelfde onder neming of instelling 
behoren.

Het beroep van Liander is daarom 
ongegrond verklaard. Daarmee blijft 
het besluit van de ACM van 24 januari 
2020 overeind.
Bron: De Rechtspraak

Jurisprudentie
Exploitant windmolens heeft 
recht op eigen aansluiting
CBb 7 oktober 2021, 
ECLI:NL:CBB:2021:927

Het College van Beroep voor het 
bedrijfsleven (CBb) heeft in oktober 
uitspraak gedaan over een geschil 
tussen windmolenexploitant Raedt-
huys WP Zeewolde BV. en Liander over 
het zogenoemde opknipverbod voor 
windmolenparken (artikel 1, zesde lid 
van de Elektriciteitswet). 

Bij besluit van 24 januari 2020 heeft 
de ACM vastgesteld dat Liander in 

strijd heeft gehandeld met artikel 23, 
lid 1, van de E-wet door te weigeren 
Raedthuys een kostenindicatie te 
geven voor het realiseren van een 
aansluiting van de windturbines van 
Raedthuys in het Windpark Zeewolde 
op het elektriciteitsnet.

In zijn uitspraak van 12 oktober 2021 
wijst het CBb wijst op de wettelijke 
verplichting van Liander, namelijk 
dat zij als netbeheerder verplicht 
is om degene die daarom verzoekt 
te voorzien van een aansluiting op 
het door haar beheerde openbare 
elektriciteitsnet. 

Vogelvlucht ontwikkeling 
internationaal klimaatrecht

1979 Eerste Wereld Klimaatconferentie, georganiseerd door de Wereld 
Meteorologische Organisatie (WMO). 

1988 Oprichting Intergouvernementele Werkgroep inzake 
klimaatverandering (IPCC). 

1990 Eerste IPCC evaluatieverslag ontwikkeling van wetenschappelijke 
kennis over klimaatverandering en de risico's daarvan.

1992 Aannemen Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake 
Klimaatverandering aangenomen, in werking in 1994.

1997 Derde Conference of the Parties van het Raamverdrag (COP) in Kyoto 
voor het eerst juridisch bindende emissiereductiedoelstellingen 
vastgesteld.

2005 Inwerkingstelling Kyoto protocol met verbintenisperiode van 2008-
2012, doel: gemiddelde emissiereductie van 5 procent ten opzichte 
van niveau 1990.

2012 COP18 in Doha, toevoeging tweede verbintenisperiode (2013-2020) 
aan het Protocol van Kyoto, is niet in werking getreden. 

>>>
De ETS-richtlijn biedt in beginsel 
ruimte voor koppelingen met andere 
emissiehandelssystemen. Zo bestaat 
er op dit moment al een koppeling 
met het Zwitserse systeem en is ook 
een koppeling voorzien met het 
systeem dat het Verenigd Koninkrijk 
post-Brexit opzet.

*) Iris Kieft is werkzaam bij 
NautaDutilh. Zij dankt Bastiaen 
Huijnen voor zijn bijdrage aan dit 
artikel.

**) Lees meer over emissiehandel en 
het ETS in het gelijknamige dossier 
op Klimaatweb
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Wet- en regelgeving
Welke nieuwe wetten en regels op het gebied van energie, duurzaamheid en klimaat treden deze periode 
in werking? Een overzicht van de wijzigingen per 1 januari 2022 door de redactie van Klimaatweb.

Bijtelling voor nieuwe 
elektrische auto's omhoog

Voor nieuwe elektrische auto’s 
van de zaak gaat de bijtelling 
omhoog van 12 procent naar 16 
procent. Het nieuwe percentage 
geldt voor auto’s zonder CO2-
uitstoot met een datum eerste 
toelating in 2022 tot en met 2024. 
Bijtelling is een percentage van de 
nieuwprijs van de auto, waarover 
inkomstenbelasting wordt betaald. 

De maximale cataloguswaarde 
(nieuwprijs) waarover korting op 
de bijtelling wordt berekend, wordt 
in 2 stappen verlaagd. In 2022 
geldt de bijtelling voor elektrische 
auto's voor het catalogusbedrag 
tot € 35.000. Vanaf 2023 wordt 
dat €-30.000. Voor het bedrag 
daarboven geldt de standaard 
bijtelling van 22 procent. Voor 
nieuwe auto’s op waterstof of 
zonne-energie, aangeschaft in 
2022 geldt de 16 procent bijtelling 
voor de hele cataloguswaarde.

CO2-uitstoot verlagen bij 
meer dan 100 werknemers 

Bedrijven met meer dan 100 werk-
nemers moeten ieder jaar gaan 
rapporteren over CO2-uitstoot van 
het zakelijke verkeer en woon-werk-
verkeer van medewerkers. Wanneer 
deze uitstoot hoger is dan de 
maximum norm, moeten er binnen 
vier jaar tijd maatregelen worden 
genomen om de CO2-uitstoot te 
verlagen. Dat kan door minder 
kilometers te maken of meer gebruik 
te maken van fiets, OV of elektrisch 
vervoer.

Geen dubbele belasting meer op 
energieopslag
Op dit moment kan het voorkomen 
dat er twee keer belasting moet 
worden betaald over het opslaan van 
energie. Vanaf 2022 kan dit op twee 
manieren worden voorkomen:   

 de partij die een energieopslag-
faciliteit exploiteert een 
grootverbruikaansluiting heeft

 de partij die een energieopslag-
faciliteit exploiteert, aan degene 
die de elektriciteit levert verklaart 
dat hij buiten de heffing blijft

Milieu-investeringsaftrek 
(MIA) omhoog in 2022

Voor investeringen in milieu-
vriendelijke bedrijfsmiddelen 
gaan de percentages van de Milieu-
investeringsaftrek (MIA) omhoog in 
2022. De MIA heeft 3 percentages, 
afhankelijk van het bedrijfsmiddel. 

De nieuwe percentages zijn 27 
procent, 36 procent en 45 pro-
cent. Nu zijn de percentages nog 
13,5 procent, 27 procent en 36 
procent. Op de Milieulijst staat 
welk percentage geldt voor welk 
bedrijfsmiddel.

In 2022 kan daarom tot maximaal 
45 procent van de investeringskosten 
worden afgetrokken van de fiscale 
winst. De MIA geldt bovenop de 
standaard afschrijvingen.

De ingangsdatum van deze (wets)
wijzigingen is nog niet definitief. 
Inwerkingtreding is afhankelijk van 
goedkeuring door de Tweede en 
Eerste Kamer of afkondiging van de 
Algemene Maatregel van Bestuur 
(AMvB) of ministeriële regeling én 
publicatie in het Staatsblad of de 
Staatscourant.
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NWEA

Routekaart Elektrificatie geeft 80 TWh 
potentieel, windsector vraagt om 
bijgaand uitrolpad

DOOR ERIK VAN DIEST

D
e windsector is op termijn 
de belangrijkste leverancier 
van groene elektronen voor 
de industrie. Om die tijdig 
te kunnen leveren is er een 

uitrolpad voor de elektrificatie van de 
industrie nodig, die gelijk loopt met het 
uitrolpad van hernieuwbare elektriciteits
productie. Daarom roept de windsector de 
nieuwe regering op om zo snel mogelijk 
de regierol te pakken zodat zowel de indu
strie, de hernieuwbare elektriciteitssector 
als de netbeheerders weten wat wanneer 
nodig is.

De industrie staat voor een enorme 
opgave om minder CO2 uit te stoten. Het 
emissiedoel van de industrie voor 2030 
ligt op maximaal 37,7 Mton CO2eq per 
jaar. Volgens de projectie van het PBL 
komen de emissies nog hoger uit voor 
de industrie in 2030; namelijk op 53,5 
Mton (KEV 2020). Dit betekent dat er nog 
voor 17,4 Mton aan extra maatregelen 
genomen moet worden om het emis
siedoel te bereiken. Directe elektrificatie 
van de Nederlandse industrie met groene 
elektronen is dé weg om dit doel efficiënt 
en tegen lage maatschappelijke kosten te 
bereiken.

Ambitieus beleidsdoel stellen
De Routekaart Elektrificatie in de Industrie 
brengt het potentieel voor elektrificatie 
in de industrie in kaart, wat tegen 2050 

Er ligt een enorme opgave om de industrie in Nederland 
volledig op duurzame energie te laten draaien. De medio 
oktober gepresenteerde Routekaart Elektrificatie van 
de Industrie geeft aan dat minimaal 80 TWh per jaar 
aan elektrificatie in 2050 no-regret is en dat eenzelfde 
hoeveelheid voor 2030 technisch realiseerbaar is. 

Daarvoor is stevige regie vanuit de 
overheid nodig op een drietal punten:

Sturing op de ontwikkeling van 
de vraag naar elektriciteit en gelijk-
tijdige uitrol van hernieuwbaar aan-
bod met een duidelijk groeipad;

Goede ondersteuning van de 
business case voor wind op zee en 
een ophoging van de doelstelling 
voor hernieuwbaar op land en;

Een versnelling van de aanleg van de 
benodigde elektriciteitsinfrastruc-
tuur door het verkorten van vergun-
ningsprocedures en meer proactief 
investeren.

NWEA steunt hierin de oproep aan het 
kabinet van de Routekaart Elektrificatie 
en de werkgroep PowertoIndustrie om 
aan de slag te gaan met het benodigde 
beleidsinstrumentarium voor de groot
schalige elektrificatie.

oploopt tot zo’n 130 TWh per jaar. NWEA 
is zeer tevreden dat dit grote potentieel 
breed onderschreven wordt. 80 TWh per 
jaar hiervan wordt door de Routekaart 
Elektrificatie aangemerkt als ‘noregret’. 
Ook staat hierin dat een hoeveelheid 
van 80 TWh per jaar in 2030 technisch 
realiseerbaar is, mits iedereen direct aan 
de slag gaat.

De Routekaart ziet daarentegen mini
maal 30 TWh/j als eerste beleidsdoel 
voor 2030. NWEA is van mening dat 
een hogere ambitie nodig is. Volgens de 
Routekaart is 30 TWh/j goed voor 9 Mton 
reductie. Dit is aan de optimistische kant, 
maar hoe dan ook is er daarmee minstens 
een verdubbeling aan maatregelen nodig 
om de benodigde 17,4 Mtonreductie te 
halen. 

NWEA roept daarom de nieuwe regering 
op dit beleidsdoel meer in lijn te brengen 
met wat nodig is voor de reductieopgave.

Overheid moet strakke regie 
voeren
In de begroting van volgend jaar is door 
het ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat al 150 miljoen euro opgenomen 
voor onderzoek naar 10 GW extra wind 
op zee in 2030. Deze leveren we graag. 
Ook zien we nog veel kansen voor extra 
hernieuwbare elektriciteitsprojecten op 
land, mits slim ingepast. 

1

2

3
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xxxxxActie en 

implementatie? 

H
et jaar 2021 vordert in hoog 
tempo. Wederom aange
scherpte coronamaatregelen 
maken het er niet gemak
kelijker op. Veiligheid en 

gezondheid blijft voorop staan, persoonlijk 
en zakelijk. Maar natuurlijk blijven wij met 
volle kracht doorwerken.

De maand november is een belangrijke 
maand met veel aandacht voor klimaat 
en energie. De aftrap vond plaats met 
de stand van zaken van het Klimaatak
koord, de Klimaat & Energie Verkenning 
van het PBL. Deze geeft een bandbreedte 
aan van 38%48% CO2reductie op weg 
naar 49% in 2030. Onvoldoende voor 
Nederland. En dan moet Europa nog 
komen met een aanscherping uit het “Fit 
for 55”pakket naar een doel van / 55% 
per 2030. Dit eerste doel ligt overigens 
al vast bij wet. De elektriciteitssector in 
Nederland doet het redelijk (het doel 
is binnen de bandbreedte), maar de 
gebouwde omgeving, transport en land
bouw blijven achter. De Industrie heeft 
zijn verwachte vraag gegeven en lijkt ook 
op koers. Om dit te bereiken vraagt de 
industrie veel. Vooral op het gebied van 
groene elektronen.

Ondertussen blijft de formatie frustreren. 
Veel beleid wacht op een missionair ka
binet. Des te bijzonderder was de oproep 
van onze ministerpresident Mark Rutte 
tijdens de COP26 in Glasgow. Op deze 
wereldwijde conferentie waar regerings
leiders afspraken maken over het klimaat 
riep hij op tot “Actie en implementatie” 
van klimaatmaatregelen. Het zou ons 

een hoop schelen als dit in Den Haag 
niet alleen bij woorden zou blijven, maar 
ook wordt omgezet in daden. Tot die tijd 
trachten wij zoveel mogelijk fiches direct 
met het ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat (EZK) te regelen. 

Het definitief maken van de rege
ling voor de aankomende wind op zee 
tender Hollandse Kust West (HKW) is 
zeer urgent. Dit hebben we ook met 
de DirecteurGeneraal Energie van EZK 
besproken. Want er zijn nog te veel open 
eindjes. Inmiddels is al wel bekend 
wanneer de tender opent en sluit 
(14 april tot 12 mei 2022). 

De ministeriële regeling en het 
definitieve kavelbesluit HKW volgen 
hopelijk snel in november. Over het 
mogelijke (open?) financiële bod zijn we 
zeer bezorgd als sector. Het is naar ons 
idee slecht verenigbaar met de inzet op 
kwalitatieve criteria die we als Nederland 
zo koesteren. 

Daarbij blijven een goed vervolg van het 
Afryrapport, de Wet Wind Op Zee, het 
instrumentarium en de bijbehorende 
consultatie van de markt essentieel. Net 
zoals alle programmalijnen van EZK die 
moeten landen in een goede governance 
voor onze sector en industriepartijen; 
PES, CES, PEH, RES, TIKI, PIDI. Dit is de 
basis van onze toekomst. Ik herhaal ook 
nog maar eens: zonder vraag geen aan
bod. Voor groene elektronen en later ook 
moleculen is een adequate infrastruc
tuur voor transport, opslag en systeem
werking essentieel. Een beleidsmatige 
doorkijk naar 2040 overigens ook.

Ook over een risico op stokken van de 
ontwikkeling van hernieuwbaar op land 
projecten (een plafond op 35 TWh aan 

Hans Timmers MBA
voorzitter bestuur NWEA 
(Nederlandse Wind 
Energie Associatie)

opwek) in relatie tot het Klimaatakkoord, 
de RES’sen en de SDE++ wordt gespro
ken met EZK. De SDE++ voor 2022 opent 
voor deze projecten in juni 2022, helaas 
eerder in het jaar dan in 2021. Verder zijn 
er genoeg evenementen waar wij zijn 
met als hoogtepunt een sectorbrede ver
tegenwoordiging vanuit NWEA op onze 
Dutch Village bij WindEurope Electric City 
in Kopenhagen. 

Voor wind op land en zee. Ik hoop velen 
van u te zien de komende periode.
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