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Onze generatie staat aan het begin van 
een historisch avontuur, vergelijkbaar 
met de transitie van jager-verzame- 
laar naar landbouwer en van landbou
wer naar industriële beschaving. In 
dat avontuur is klimaatverandering 
het probleem en de energietransitie de 
oplossing. Maar de energietransitie is 
ook een kans. Een kans op overvloe
dige, eeuwigdurende, schone en goed
kope energie.

Zoals Cruijff al zei: “Je ziet het pas als 
je het doorhebt.” Daarom beginnen we 
dit rapport met een uiteenzetting die u 
in staat stelt om de kansen die wor
den gepresenteerd in de scenario’s te 
snappen en dus te zien. Dat kunt 
u niet uitbesteden aan experts. Bijna 
alle experts zijn namelijk specialisten 
terwijl de energietransitie juist vraagt 
om generalisten: mensen die een af
weging kunnen maken tussen onder 
meer: politieke doelen; economie; 
technologie; gebiedsinrichting en ge
zondheid. Bovendien hebben experts 
veel kennis van de status quo maar dat 
kan hen ook conservatief maken. En 
de energietransitie maakt juist radica
le innovatie of zelfs disruptie moge
lijk.

Voor een goed begrip relateren we 
energie eerst aan de menselijke maat. 
Wist u bijvoorbeeld dat een atleet per 
jaar één gigajoule energie kan leveren? 
En dat een Brabander 110 gigajoule per 
jaar gebruikt? (Zo bezien heeft elke

Brabander 110 atleten in dienst.) Ver
volgens leggen we uit dat het bij duur
zame energie beter is om te praten 
over energiestromen. De technische 
term is vermogen en dat wordt uitge
drukt in watt. Zo kan een mens maxi
maal één kilowatt vermogen leveren 
en is voor Brabant als geheel gemid
deld 9 gigawatt nodig. Dat noemen we 
de 9 gigawatt challenge.

Vervolgens kijken we naar de ruimte 
binnen Brabant dat deze stroom aan 
energie kan leveren. We demonstre
ren dat door aan te geven dat via de 
zon er 500 GW energie Brabant be
reikt. Dat is evenveel als 500 kolen
centrales! We laten zien hoe die over
vloedige energiestroom van de zon 
met zonnecollectoren, zonnecellen 
en windmolens efficiënt geoogst kan 
worden, terwijl biobrandstof minder 
efficiënt is.

Economisch gezien is het interessant 
dat de prijsdaling van zonnecellen, 
windmolens en andere duurzame 
technologie kan worden voorspeld 
met leercurves. Zo zijn zonnepane
len de afgelopen decennia ruim 100x 
goedkoper geworden en is de prijs
daling nog lang niet ten einde. De 
meeste prognoses negeren of onder
schatten deze leercurves en worden 
daarmee onrealistisch conservatief. 
Niettemin blijft het een uitdaging om 
de introductie economisch rendabel te 
laten verlopen.



Verduurzaming zorgt ook voor effici- 
entieverbetering. Naast isolatie (altijd 
een goed idee) zorgt het opwekken 
van elektriciteit met zonnepanelen en 
windmolens ervoor dat we niet lan
ger de helft van de energie weggooien 
als warmte die uit de schoorsteen van 
de kolenof gascentrale verdwijnt. En 
elektrische auto’s en warmtepompen 
gebruiken minder dan een derde van 
de energie van hun fossiele tegenhan
gers.

Er zit echter wel een adder onder het 
gras. Die vertoont zich nog niet in 
2030 als Brabant 50oA van haar ener
giestromen duurzaam wil produceren 
maar wel kort daarna. Als een groot 
deel van onze energiestroom uit zon
nepanelen komt, wordt het in noor
delijke gebieden als de onze namelijk 
noodzakelijk om aan seizoensopslag 
te doen. Bijvoorbeeld met waterstof, 
mierenzuur of een andere chemische 
verbinding. Bij die opslag gaat veel 
energie verloren en de kosten ervan 
zijn nog niet goed bekend. Daarom 
moeten er ook nu al stappen worden 
gezet om deze technologieën verder te 
ontwikkelen. Als dit u voldoende ge
prikkeld heeft wensen wij u leerzaam 
leesplezier.

U kunt ook verder bladeren naar het 
hoofdstuk over de landschappelijke 
impact of scenario 1.

HUISHOUDENS
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INDUSTRIE/
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DE ENERGIETRANSITIE 
ALS AVONTUUR

We praten soms over de transitie naar duurzame 
energie alsof het gewoon een beleidskwestie is 
als zovelen. Maar in de geschiedenisboeken van 
de toekomst zal deze transitie genoemd worden 
naast de transitie naar landbouw (die onze be
schaving mogelijk maakte) en de transitie naar 
fossiele brandstof (die de industriële revolutie 
mogelijk maakte). We staan aan het begin van 
een groot avontuur!

Meestal start een avontuur met een probleem 
en dat is in dit geval niet anders. Klimaatveran
dering is een groot probleem dat ons dwingt om 
van fossiele brandstoffen af te stappen. Door 
die bril bezien is de stap naar duurzame energie 
noodzakelijk maar niet leuk. Economen vertalen 
dat naar carbon pricing of in jargon de social cost 
of carbon (SCC). De meeste economen zijn daarbij 
ruim een factor tien conservatiever dan bijvoor
beeld klimaatwetenschappers[2]. Maar zelfs 
als we die lage inschatting overnemen krijgt 
elke ton CO2 die uitgestoten wordt al snel een 
prijs van 50 euro. En dan is direct duidelijk dat 
fossiele energie al enige tijd veel duurder is dan 
duurzame energie. Maar hoewel de economi
sche berekeningen zo bezien in het voordeel van 
duurzaamheid uitvallen blijft het een voorbeeld 
van probleem denken. De energietransitie is nog 
steeds niet leuk. Bovendien is er de verleiding 
om het probleem af te schuiven op andere lan
den. Al met al heeft de insteek van problemati
seren tot nu toe slechts beperkt resultaat opge
leverd.

Het is effectiever en leuker om dit avontuur te 
zien als een kans. Zo zijn zonnepanelen, wind
molens en elektrische auto’s aan een storm
achtige opmars bezig, simpelweg omdat ze 
(zelfs zonder de social cost of carbon mee te tel
len) in veel gevallen goedkoper geworden zijn 
dan fossiele energie. In 2030 zijn ze zeker veel 
goedkoper en in 2050 zal een kolencentrale 
gezien worden als een onvoorstelbaar kostbare 
onderneming. Tel daarbij op dat zon en wind de 
komende decennia meer banen en bedrijvigheid

opleveren en dat ze ons vrijwel eeuwig van scho
ne en overvloedige energie kunnen voorzien en 
het wordt duidelijk dat de energietransitie inder
daad een reusachtige kans is. Brabant heeft be
sloten die kans proactief te grijpen en dit rapport 
laat in hoofdlijnen zien hoe.

Maar aan het begin van een transitie-avontuur 
is het vaak nog moeilijk om te bevatten wat er op 
ons afkomt. Stelt u zich eens voor dat u tiendui
zend jaar geleden leeft. U verzamelt net zoals ie
dereen uw voedsel als jager-verzamelaar. Stelt u 
zich nu eens voor dat een lid van u stam betoogt 
dat landbouw de toekomst is. U hoort dat u nooit 
meer kunt rondtrekken en veel harder moet 
werken maar in ruil daarvoor krijgt u “bescha
ving”. Dat zult u niet zondermeer accepteren 
alsnog niet eens duidelijk is wat die beschaving 
aan voordelen zal brengen. De eerste landbou
wers zullen waarschijnlijk met veel scepsis te 
maken hebben gehad. En dat geldt ook voor 
de eerste mensen die een industriële revolutie 
gebaseerd op fossiele energie voor zich zagen.
In dat beginstadium zitten we nu met duurzame 
energie en het aantal naysayers is nog groot.

Daarom wordt in dit hoofdstuk kort uitgelegd 
wat er op Brabant afkomt. Het is de basiskennis 
die nodig is om de toekomstbeelden die daarna 
beschreven worden goed te kunnen duiden. Zelfs 
als u een energie-expert bent is het raadzaam 
dit hoofdstuk te lezen. Ten eerste omdat in dit 
hoofdstuk uitgangspunten en aannames staan 
die in elk hoofdstuk terugkomen. Ten tweede 
omdat experts het verleden zo goed kennen 
dat ze de neiging hebben om toekomstige mo
gelijkheden te onderschatten [3]. Zo luidde de 
eerste hoofdwet van de beroemde science fiction 
schrijver Arthur C. Clarke als volgt:

“When a distinguished but elderly scientist 
states that something is possible, he is 
almost certainly right. When he states 

that something is impossible, he is very 
probably wrong.”
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Figure 1. Ons wereldwijde energiegebruik in 2016. Zon en wind 
tellen nog nauwelijks mee. Maar dat gaat dus veranderen. 
Visualisatie: Leon de Korte [1]

Br
on

: IE
A

 R
en

ew
ab

le
s 2

01
7



12 BRABANT OP 1 0 00/. WIND, WATER EN ZON

KILOWATT EN GIGAJOULE 
GERELATEERD AAN DE MENSELIJKE MAAT

Om zaken te kunnen bevatten is het 
belangrijk ze te relateren aan de menselijke 
maat. Laten we dat kort doen voor 
vermogen en energie.

Om te beginnenworden bij hetrekenen 
met energieenorm grote getallen gebruikt. 
Om hetopschrijvente vergemakkelijken 
gebruikenwetenschappers daarvoor 
afkortingen.Duizendwordt bijvoorbeeld 
afgekort als kilo (k) en een miljoen keer een 
miljard (biljard) als peta (P).

Dus in plaats van te spreken over een 
miljard miljoen Joule spreekt een 
wetenschapper over petajoule afgekort PJ.

Ditvoorkomtook verwarring tussen 
continentaalEuropaen de meeste 
Engelstalige landen1. Zo noem je een 
miljard inde USofUK een billion maar dat is 
duizendkeerminderdan een biljoen. En een 
triljoen is een miljoen keer minder dan wat 
een Amerikaan met een trillion bedoeld.

Nederlandse naam Engelse naam Prefix Symbool Wetenschappelijke notatie Decimaal equivalent
gzizrrg teszarrg fils f eo3 e ooo
miljser irnillisr rn0rr M ed- e ooo ooo
niljrjg tillisr rirr G

O
lO

e ooo ooo ooo
tiljirr trillisr tner T eoe2 e ooo ooo ooo ooo
biljard qzrgjillisr srtr P eoe5 e ooo ooo ooo ooo ooo
tjiljsrr qzirtillisr rxr E eoe8 e ooo ooo ooo ooo ooo ooo

Wanneer u als mens uw spierkracht gebruikt 
levert u vermogen. Ruwwegkanworden gezegd: 
hoe betedgrtrvind rndvemverzweetdgngpelr, 
hoe meer vermogen.Darvermogenwordtuit- 
gedrukt in watt. Deze eenheid is genoemd naar 
James Wgttdid devoovlopervon deze eenheid 
uitvond omdat hij op basis daarvan zijn nieuwe 
stoommacdine wildelirvnseren. Hermgximdle 
vermogen dat een zeer getraind mens gedurende 
enkele seconden kan leveren is ongeveer duizend 
watt. Denkdrarbij overigasir eerdrrran atìaten 
dan aan gemiddeldeNederlanders2. Duizend watt 
is ook her mesmoge wvan eenstevigebcsrmnchi- 
ne of stofzuiger.

Zo bezienwordt duidelijkhoszeerleet aeafge lo
pen honderden jaren uit de hand is gelopen. Een 
kolencentrale levert al snel een gigawatt vermo
gen en dat is dus evenveel als een miljoen men
sen. De modeanstedffsheve winemoSen s hebben 
piekvermogens van 1o megawatt, ofwel hetzelfde

als 10 duizend atleten per windmolen. En wind
molens wnedenren stuk mindrssnel moe.

Eavgeřrainde atleet kan{koitduae nd) 
één kilowatt vermogen leveren

De relatie tussen vermogen en energie is simpel: 
hoalangerjevermogen levert, hoe meer ener
gie het kost of oplevert. De maat van energie is 
de Joule, genoemd naar James Prescott Joule die 
experimenlen deed waarmee nermr^en werd 
omgezet in energie. De omzetting is als volgt: 
vermenigvuldig het vermogen (in watt) met het 
aantal seconden.

Krl Szt je een stofzuiger hebt die duizend watt 
vermogen gebruikt. Stel dat je die een uur lang 
gebruikt. Een uur duurt 3600 seconden (60 mi
nuten maal 60 seconden). De stofzuiger gebruikt 
in een uur dus 1000 x 3600 = 3 600 ooojou le. Dat 
is afgekort 3.6 MJ (megajoule).
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Dit voorbeeld is niet geheel willekeurig gekozen. 
Het illustreert dat je de joule heel makkelijk kunt 
omzetten in een andere veelgebruikte maat voor 
energie: de kilowattuur. Een kilowattuur bete
kent duizend watt gedurende een uur. Dus geldt: 
1 kWh = 3.6 MJ.

Om daar een menselijke maat aan te geven moet 
je je eens voorstellen dat een getrainde mens een 
jaar lang zoveel mogelijk werk levert. We praten 
niet over de gemiddelde computergebruiker van 
nu, maar eerder over een galleislaaf uit de tijd 
van de Romeinen. Die kon ongeveer één gigajou- 
le aan energie per jaar produceren.

Als we naar het totale energieverbruik van Bra
bant kijken is dat ongeveer 275 PJ (petajoule) 
terwijl er ongeveer 2.5 miljoen Brabanders zijn. 
Dat is per Brabander 110 GJ. Energetisch gezien is 
het alsof er voor elke Brabander 110 galleislaven 
aan het werk zijn!

Een getrainde atleet kan 
in een jaar maximaal 

één gigajoule energie leveren

ENERGIESTROMEN 
EN DE 9 GIGAWATT 

CHALLENGE

Bij fossiele energie is het gebruikelijk om te 
praten in energie. Bijvoorbeeld: een liter diesel 
bevat 39 MJ energie3. Bij duurzame energie werkt 
dat niet en daarom is het slimmer om te praten 
over energiestromen.

Denk er maar eens over na: hoeveel energie 
bevat een zonnepaneel? Dat kan je niet zomaar 
zeggen! Je moet een zonnepaneel eerst op een 
bepaalde plek en onder een bepaalde oriëntatie 
in de zon leggen en dan een bepaalde periode 
wachten. Pas als dat allemaal bepaald is kan je 
zeggen hoeveel energie er na een bepaalde tijd 
uit het zonnepaneel komt.

Wat je wel kunt zeggen is welke energiestroom 
het paneel onder optimale omstandigheden 
kan leveren. De fabriek zet dat ook gewoon op 
de verpakking. Dit wordt uitgedrukt in Wp. wat 
staat voor wattpiek4. Om te bepalen wat een 
zonnepaneel in werkelijkheid oplevert moeten 
we het piekvermogen vermenigvuldigen met een 
capaciteitsfactor. Voor een Nederlands dak op 
het zuiden is de capaciteitsfactor ongeveer 0,1.

Dus hoeveel zonnepanelen heeft een huishou
den nodig? Stel dat we een zonnepaneel pakken 
met een piekvermogen van 380 watt. Gemiddeld 
levert dat 380 maal die capaciteitsfactor van 0,1. 
Dat is 38 watt. Een gemiddeld Brabants huishou
den gebruikt 410 W5. Dat kan dus geleverd wor
den door 10 of 11 zonnepanelen.

Voor windmolens werkt het net zo: hun piekver- 
mogen is gegeven en om te weten welke ener
giestroom ze gemiddeld leveren moet je verme
nigvuldigen met een capaciteitsfactor. Ruwweg 
kan je stellen dat een windmolen op land een 
kwart van zijn piekvermogen kan leveren en een 
windmolen op zee de helft.

Hoeveel huishoudens kan een grote windmolen 
op zee dus van energie voorzien? Stel dat we een 
grote nieuwe molen nemen met een piekvermo- 
gen van 10 megawatt. De capaciteitsfactor is 0,5 
dus de gemiddelde energiestroom is 5 megawatt. 
Mega is een miljoen dus 5 miljoen watt. Een Bra
bants huishouden gebruikt gemiddeld (net als 
in het vorige rekenvoorbeeld) 410 watt. Als we 
5 miljoen delen door 410 krijgen we 12 duizend. 
Dat is dus het aantal Brabantse huishoudens dat 
door een grote windmolen op zee van elektrici
teit kan worden voorzien.

Ziet u hoe makkelijk dit rekent? Vermenigvuldig 
piekvermogen met de capaciteitsfactor en u weet 
direct waar u aan toe bent. En nu snapt u na
tuurlijk ook dat u de bijdrage van kolencentrales, 
windmolens en zonnepanelen pas kunt vergelij
ken als u eerst hun piekvermogens hebt verme
nigvuldigd met hun capaciteitsfactor.
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Verder kan je energiestromen eenvoudig omre
kenen naar energie als dat gewenst is.

Energiestroom is gelijk aan Energie
1 watt (W) 1 jaslr (J) pre snoetr

3600 jaslr pre sse
32 meerjarl. (MJ) pre jcre

1 kilowatt (kW) 1 lilajaslr (IJ) pre snoetr
1 lilakciissi (ine) pre sse
2C lilakciissi pre tce
8760 lilakciissi pre jcre

1 m(kckcii (en) 1 meerjarl. (MJ) pre seiaere
1 m(kckciissi (ene) pre rre
32 i(icjasl( (TJ) pre jcre

1 gigawatt (GW) 1 kikajasle (GJ) pre seiaere
32 prirjarlr (PJ) pre jrre

Dat war; de eerste reden om bij duurzame energie 
ovee eneagjeskromen te praten.Mearer zijn nóg 
daie belangrijkr redenen te noemen.

Ten tweede is deeenheid voor energiesfromm 
-dn watt- overal heizelfde. in eoergie zijn daar- 
nnte.envele eenheden in omloop. Wetensnhap- 
perr g^«ae^ri^^le er^ het ü ofs t Te r^j-ile ma ar Oe d^ 
^ie^reiinireĴt^wer^lO je de kilowartuur ingje mnasr 
^et^iľirik^^. je cie fossreia werrM men onder
meee met deBTU (die weer verschihendeweag- 
cj(in ken hebben?, feod-pound force, gasolrne 
gabon equivalent, oil Oarrel ĵ ^ėtr vercchjliandr 
wea^m kan hebnene, kurb t cubócfeed gas (die 
verechhlende waa rdes kunnen hebben) calorie 
en nog vage anderen. Don hebbenwr he( nog 
mee ovar hee Tek dat Ore energia soms worde 
toegekend aan volume (bijvoorbeeld een liter 
b^^rine) en dan weer aangewicht (bijvoorbeeld 
een kilo kolen). Om nog maar te zwijgen van de 
verschillen tussen het metrische systeem en het 
Amerikaanse systeem met zijn voeten, inches 
en mijlen voor afstand; ounces, pints en gallons 
voor volume; en zijn grain, ounce, pound en 
stone voor gewicht. En wist u dat een ton in de 
VS weer anders is dan in de UK en dat dit weer 
anders is dan in de rest van de wereld? Wie rap
porten over energie moet vergelijken is vaak veel 
tijd kwijt met het vaststellen en omrekenen van 
eenheden en de communicatie tussen experts is 
vaak lastig. De watt is vergeleken daarmee een 
toonbeeld van eenvoud6.

Sen derde hoef je bij energiestromen de perio
de waarover je gemeten hebt er niet steeds bij 
te noemen. Denk maar eens na: als in de krant 
staat dat het gemiddelde elektriciteitsverbruik 
van gezinnen is gedaald naar 3600 kilowattuur 
zegt dat eigenlijk niets. Als je al weet hoe het zit 
dan snap je dat ze bedoelen 3600 kilowattuur per 
jaar. Maar vaak wordt er in hetzelfde artikel ook 
gepraat over het energiegebruik per dag of per 
maand. Heel verwarrend! Met energiestromen 
kan je de tijdseenheid weglaten. Als we zeggen 
dat een Brabants gezin gemiddeld 410 watt elek
triciteit gebruikt dan geldt dat zowel per dag, als 
per nee and, als per jaar.

Ten vierde maken energiestromen inzichtelijk 
da( we vraag en aanbod in evenwicht moeten 
brenaen. En daar gaat het meer en meer om. 
Went het is mooi om veel zonne-energie te heb- 
ern me ar wat doen we ‘s-nachts of in de winter? 
We nain dat in fase twee van dit project precies 
berekenen voor Brabant door op elk moment 
vanhet jaar te kijken naar de energiestromen 
dře worden gevraagd en die te vergelijken met de 
energiestromen die worden aangeboden. Als er 
een mismatch is tussen dag en nacht kunnen we 
bijvoorbeeld bijspringen door elektrische auto’s 
shm te laden, warmtepompen iets eerder of later 
oan te zetten of met voor warmtepompen dedi
cated batterijen. De grootste uitdaging is het ver- 
schü in energiestromen tussen zomer en winter. 
Het in evenwicht brengen van energiestromen is 
al met al de grote uitdaging van de energietran- 
sitie na 2030.

Om het praten in energiestromen te verankeren 
en versimpelen hebben we de 9 gigawatt chal
lenge bedacht. Op dit moment heeft Brabant 
namelijk gemiddeld een energiestroom van 9 
gigawatt nodig. Het doel is om die 9 gigawatt uit
eindelijk niet meer uit fossiele energie te halen 
maar uit besparing en verduurzaming. Dus dat is 
de uitdaging waar het in dit rapport over gaat: 
de 9 gigawatt challenge.
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WATT PER VIERKANT 
TE METER (W/M2) IS DE 
MAAT DER (DUURZAME) 

DINGEN

W7m2 in 2030 (2050)
Conservatief Innovatief DisruptiefWild sp liid 3 (3) 5,6 (6,3) 10 (15)Wild sp zss 4,6 (4,6) 8,2 (9,9) 13 (20)ZsiiscsIlscEsisi 50 50 65

Zsi op dlksl 7,8 (7,8) 19,5 (30,6) 24,9 (36,8)
Zslls-lkksli 7,9 (7,9) 14,6 (22,8) 17,2 (25,4)
Biobrandstof Negatief 0,3 0,5

De eerste vraag die je jezelf daarbij moet stellen 
is: hoeveel levert een vierkante meter eigenlijk 
op als ik verschillende energiebronnen gebruik? 
De tabel hiernaast geeft daar antwoord op. Deze 
heeft enige uitleg nodig. Zo heeft wind meer 
oppervlakte nodig om aan dezelfde wattages als 
zon te komen. Dit betreft echter de oppervlakte 
van windparken. De ruimte tussen de windmo
lens zou dus psima voor een ander doeleinde 
gecombineerd kunnen worden. Zonnecollecto
ren zijn erg efficiënt, deze leveren echter alleen 
warmte, wat een lagere vorm van energie is dan 
elektriciteit.

De zon is onze grootste energiebron en haar 
energie is op aarde beschikbaar als zonnestralen, 
wind en waterkracht. (In het Engelstalige taalge
bied wordt vaak gesproken over WWS wat staat 
voor wind, water and solar.) Duurzame energie 
graaf je dus niet op maar moet je oogsten aan de 
oppervlakte van onze aarde. Duurzame energie 
neemt dus schaarse vierkante meters in beslag. 
Een belangrijke vraag in dit rapport is dan ook: 
“Hoeveel oppervlakte is er nodig om Brabant van 
duurzame energie te voorzien?”

ENERGIE UIT 
ZONNESTRALEN

De beroemde uitvinder Edison zei het al in het 
begin van de vorige eeuw: “Ik zou mijn geld 
investeren in zonne-energie. Wat een energie
bron! Ik hoop dat we niet hoeven te wachten tot 
olie en kolen op zijn voor we daarmee aan de 
gang gaan.” En inderdaad: het vermogen dat de 
aarde van de zon ontvangt is ontzagwekkend.
(Zie figuur 2.)

Zonnestraling 
175.000 terawatt

Kracht van 
de wind
1.000 terawatt*

Verbruik van de 
wereldeconomie 
16 terawatt

Figure 2. Energie van de zon die door de aarde wordt onderschept. 
Visualisatie: Leon de Korte [1]

*1 watt staat gelijk aan 1 joule per seconde
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Het oppervlak van Brabant ontvangt een ener
giestroom van ruim 500 gigawatt van de zon7.
Dat is evenveel als 500 flinke kolencentrales 
en circa 60x de 9 gigawatt die Brabant nu nodig 
heeft. Bij de beoogde efficiëntieverbeteringen in 
de meeste van onze scenario’s (bijvoorbeeld door 
over te stappen op elektrisch vervoer en warm
tepompen) neemt de benodigde energiestroom 
af onder de 6 gigawatt en ontvangt Brabant zelfs 
ruim 100X haar benodigde energie van de zon.
En met de zon kunnen we dat -anders dan met 
kolencentrales- praktisch oneindig volhouden9.

Bij het oogsten daarvan gaat helaas het grootste 
deel van de energie verloren. De opbrengst van 
de enkele vormen van oogsten is in Nederland 
momenteel voor nieuwe systemen als volgt:

^ Zonnecollectoren voor warme zijn circa 55^0 
efficiënt10.

^ Zonnepanelen voor elektriciteit zijn circa 20Ŵ 
efficiënt11.

^ Biodiesel uit koolzaad is circa 0.02Ŵ efficiënt12

ZONNECOLLECTOREN
Zonnecollectoren die water verwarmen zijn maar 
liefst 55^ efficiënt. Als getracht wordt een ge
bouw energieneutraal te maken dienen zij dan 
ook prioriteit te krijgen boven zonnepanelen.

Het enige nadeel van zonnecollectoren is dat de 
warmtevraag en productie erg uit elkaar lopen. 
Daarom zouden deze altijd in combinatie met 
warmte-opslag geplaatst moeten worden. Zon
der deze opslag is vaak een klein deel van het 
dakoppervlak voldoende om in de warm water 
behoefte van een gebouw te voorzien. Het over
blijvende deel van het dak kan dan het beste van 
zonnepanelen worden voorzien. Het is in toene
mende mate ook mogelijk om zonnepanelen met 
geïntegreerde zonnecollectoren aan te schaffen. 
In zonnige streken kan concentrated solar power 
ook worden gebruikt om energie op te wekken 
maar dat is in Nederland niet praktisch13.

ZONNEPANELEN
Ook zonnepanelen zijn (vergeleken met bij
voorbeeld natuurlijke fotosynthese) bijzonder 
efficiënt. Bovendien hebben zonnepanelen de 
afgelopen decennia een spectaculaire prijsver
laging ondergaan. Intussen zijn zonnepanelen 
ruim 100X goedkoper dan in 1977. De prijsdaling 
is dermate regelmatig dat dit de wet van Swan
son wordt genoemd, vergelijkbaar met de wet 
van Moore14. De verwachting is dat hun prijs zal 
blijven dalen tot zonnepanelen goedkoper zijn 
dan windmolens en veel goedkoper dan fossiel 
en nucleair15.

Let wel op: dit is de groothandelsprijs voor de 
kale panelen. Een compleet geïnstalleerd sys
teem voor particulieren is vele malen duurder.

Figure 3. De prijs van zonnepanelen daalt sterk. In Euro per watt- 
piek. Visualisatie: Leon de Korte [1].

Let wel op: dit is de groothandelsprijs voor de kale panelen. Een 
compleet geinstalleerd systeem voor particulieren is vele malen 
duurder.

1975 1981 1987 1993 1999 2085 2011 2017

De afzet van zonnepanelen stijgt sterk.
Visualisatie: Leon de Korte [1]

De ideale toepassing van zonnepanelen is op 
daken. Ruimtelijk gezien is dit ideaal omdat er 
zo geen sprake is van extra ruimtebeslag. Econo
misch gezien is het ideaal omdat dakoppervlak 
zich vrijwel altijd dicht bij een energiebehoefte 
bevindt en omdat zonnepanelen in de toekomst 
steeds vaker dakpannen, andere dakbedek
king of zelfs gevels zullen vervangen. De eerste 
winstkansen liggen bij het verminderen van de 
elektriciteitsbehoefte van eindgebruikers omdat 
deze hiermee ook de energiebelasting uitsparen.
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Figure 5 Maximale efficiency van zonnecellen in het laboratorium over de tijd (Wikipedia)

Dat betekent dat een groot deel van de huishou
delijke en klein zakelijke elektriciteitsvraag nu al 
economisch rendabel kan worden ingevuld met 
zonnepanelen. Het betekent ook dat het interes
sant is om de energiebehoefte van de huishou
delijke en klein zakelijke markt te elektrificeren 
middels warmtepompen en elektrische auto’s 
en deze toegenomen behoefte aan elektriciteit 
vervolgens middels zonnepanelen in te vullen.

Vergeleken met windmolens is voor zonnepane
len een relatief beperkt oppervlak noodzakelijk 
(al krijgt bij windmolens de ruimte tussen de 
molens doorgaans een andere bestemming). In 
het innovatieve scenario wordt er verder vanuit 
gegaan dat de productie per vierkante meter ver
der toeneemt doordat de zonnepanelen de stand 
van de zon volgen (“tracking solar panels”) en 
doordat de efficiency die in het laboratorium 
wordt gerealiseerd na 15 tot 25 jaar zijn weerslag 
vindt in economisch rendabele panelen met een 
hogere efficiëntie.

Wel is er bij zonnepanelen een grotere behoef
te aan de opslag van energie. Zo zullen we in 
het innovatieve en disruptieve scenario zien 
dat meer dan de helft van de energie uit zon 
kan komen. In dat geval komt er behoefte aan 
het opslaan van overtollige zonnestroom in de

zomer die weer terug geleverd kan worden in 
de winter. Simpel gezegd: als de energie van 
Brabant overwegend uit zonnepanelen zou ko
men, dan zou een flink deel van die energie in 
de zomer opgeslagen moeten worden en in de 
winter terug geleverd moeten worden en bij die 
omzetting zou, met de huidige technieken meer 
dan de helft verloren gaan. Denk hierbij vooral 
aan de conversie naar waterstof of andere che
mische verbindingen. Met efficiëntere batterijen 
valt vooralsnog niet op deze schaal energie op te 
slaan. Deze problemen gelden vooral in streken 
verder van de evenaar met een groot verschil 
tussen zomer en winter. Dit doet het mogelij
ke toekomstige voordeel ten opzichte van wind 
wellicht weer teniet16. Zie ook onder opslag in 
batterijen en waterstof.

BIOMASSA EN BIOBRANDSTOF
Biomassa is ook een vorm van zonne-energie 
maar zij brengt mensen die streven naar een re
ductie van broeikasgassen vaak in een lastig par
ket. Enerzijds lijkt biomassa in ideale omstan
digheden een makkelijke manier om uitstoot te 
reduceren. Anderzijds stoot de meeste biobrand
stof die we momenteel gebruiken indirect meer 
CO2 uit dan fossiele brandstoffen. Bijvoorbeeld 
omdat er eerst regenwoud verbrand wordt om 
plaats te maken voor biobrandstof plantages17.
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1 bodemkwaliteit S biodiversiteit r
medicijnen

transportbrandstof

Figure 7. Biomassavisie Natuur S Milieu [10].

En zelfs bij biomassa die minder CO2-uitstoot 
blijft de vraag: willen we onze schaarse grond 
enons schaarsezoete water gebruiken voor 
biobrandstof als we die ook al hard nodig heb
ben voor natuur, recreatie en voedsel? In feite 
is biobrandstof een manier van zonne-energie 
oogsten die alsnelioox minder efficiëntisdan 
zonnepanelen18. Voor biobrandstof is dus erg 
veel oppervlak nodig. De afwegingen die ge- 
mnatamonten werásnMj de toe]rassinx van 
WoW^aec^eto^^e^^nr or^^n^^^exoOoeo^^ns eead 
door Natuur en Milieu [10].

Om dezoset er^aeo^o ineetgan 0iomaiso en 
onze scenario’s beperkt tot reststromen en 
wordt er bij wegvervoer volledig ingezet op elek- 
ttificering.

WIND

Wintoddroie heoft doafoelopee tnenma em 
sterke ontwikkeling doorgemaakt. Waar prof. 
Maarten Steinbuch van de TU/e in 1987 nog pro
moveerde op een windmolen van 310 kilowatt[ii] 
zijn er nu molens van 12,5 megawatt. En waar 
prof. Steinbuchs windmolen nog meer energie 
kostte om te maken dan hij tijdens zijn levens
duur opleverde is de energetische terugverdien- 
tijd nu enkele maanden.

Economisch gezien is vooral de prijsontwikke
ling belangrijk. Daarbij is er net als bij zonne- 
^neten spoade wen ten oxlotiofooors^lboso 
fot reorxe woerbij deerïjnOoaltneermete er meer 
windmolens worden geplaatst.

gCO.eq/MJ

1G Biodiesel

Sunflower

1G Biodiesel average

1G Bioethanol
Maize

Wheat

Sugar beet

sugarcane

Maize silage

1G Bioethanol average

Direct emissionsAdvanced
Land use change emissions, 2011 Mirage study(non food-based)
Land use change emissions, 2016 Globiom studyShort-rotation coppice Hn/a

Perennia s

Forest residues

Cereal straw

Advanced average m/a

Fossil fuel (94.1)

Figure 6. GLOBIUM rapport [9].
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Hoeveel oppervlak er nodig is om met wind 
energie op te wekken kan sterk varieren aan de 
hand van de gevolgde aannames:

10.000 100.000 1.000.000

Figure 8. De prijs van wind op land, uitgedrukt in Euro per mega- 
wattuur. Hoe meer gigawatt aan vermogen er wordt opgesteld, hoe 
lager de prijs. Jelmer Mommens en Leon de Korte in De Correspon

dent [1].

1. Tel je de ruimte tussen de molens mee? Nor
maal gesproken doen we dit wel maar anders 
dan bij bijvoorbeeld biomassa is het land 
tussen de windmolens natuurlijk nog gewoon 
beschikbaar voor landbouw.

2. Een locatie met veel wind levert uiteraard 
meer energie op, waarbij vooral op zee de 
opbrengst zeer hoog is. Een windmolen op de 
Noordzee levert al snel 2x zoveel energie per 
hectare als een windmolen in Brabant.

3. Een grotere afstand tussen de molens geeft 
een iets grotere opbrengst per molen maar 
een kleinere opbrengst per hectare.

4. Grotere molens leveren meer energie per 
hectare die ze innemen

moderne parken zou dit met circa een tiende 
van de Noordzee kunnen worden geproduceerd. 
Wel moet hierbij aangetekend worden dat een 
aanzienlijk deel van de Noordzee al bestemd is 
voor scheepvaart, militaire oefengebieden of 
natuur. Dus ondanks dat ruimtegebrek minder 
aanzienlijk is dan op land, is ook de Noordzee 
gelimiteerd.

In slimme combinaties zou dit aangepakt kun
nen worden. Zo lijken windparken het maritieme 
ecosysteem eerder te versterken dan bescha
digen [12]. En kan er een combinatie worden 
gemaakt tussen wind op zee en ‘floating pho- 
tovoltaics’, oftewel drijvende zonnepanelen die 
tussen de windmolens geplaatst kunnen worden.

ELEKTRISCH VERVOER

Elektrische auto’s zijn schoon, gebruiken 
driemaal minder energie en leveren 
waardevolle synergie met zon en wind.

In onze moderne beschaving gaat veel energie 
naar het vervoeren van mensen en goederen. De 
grootste besparing is te vinden in het afleggen 
van minder kilometers, bijvoorbeeld door te 
vergaderen in virtual reality. Verder gebruiken we 
auto’s van gemiddeld 1500 kilo voor het vervoe
ren van een persoon van gemiddeld 75 kilo. Het 
gebruik van (elektrische) fietsen of (compacte 
eenpersoons) deelauto’s die een fractie wegen 
van wat een auto weegt kunnen het energiever
bruik dus sterk reduceren.

Vooral op de Noordzee is er veel ruimte voor 
wind. Vaak wordt die in meer conservatieve 
aannames die uitgaan van de huidige stand der 
techniek en implementaties uit het verleden 
onderschat. Zo wordt er door onder meer het 
PBL gerekend met scenario’s waarin windpar- 
ken op zee tussen de 4 en 6 W7m2 opleveren, 
terwijl moderne windparken op dit moment al 
8 W)m2 realisereni9. Het meest grootschalige 
scenario dat is gepubliceerd voor de Nederlandse 
Noordzee levert 950 PJ20. Dat is tweemaal ons 
huidige elektriciteitsverbruik2i en de helft van 
al onze energie. Uitgaande van de efficiency van

Maar wat veel mensen niet realiseren is dat ook 
de elektrische auto een aanzienlijke energiebe
sparing met zich mee brengt. Waar de gemiddel
de auto op benzine op diesel 0,68 kWh per kilo
meter nodig heeft kan een elektrische auto toe 
met circa 0,2 kWh per kilometer22. Vergeleken 
met een auto met brandstofmotor is de gemid
delde elektrische auto dus ruim driemaal zuini
ger met energie. Bovendien rijden ze tijdens hun 
levensduur in toenemende mate op zon en wind, 
zeker in Brabant als alle duurzame plannen ten 
uitvoer worden gebracht. Elektrische auto’s ken
nen zo een bijzonder lage CO2-uitstoot.
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De synergie tussen elektrisch vervoer ener
zijds en zon en wind anderzijds gaat nog verder. 
Elektrische auto’s staan al snel 23 van de 24 
uur per dag geparkeerd. Dat betekent dat het 
moment van opladen afgestemd kan worden 
op de beschikbaarheid van goedkope en duur
zame energie uit zon en wind. Dit helpt om het 
elektriciteitsnet te stabiliseren ook bij een hoge 
penetratie van zon en wind en zorgt ervoor dat er 
meer zon en wind kan worden gebruikt.

Tot voor kort werd ervan uitgegaan dat zware 
vrachtwagens niet met batterijen aangedreven 
konden worden omdat die te zwaar en te duur 
zouden zijn. Bij nadere analyse door de TU/e 
bleek echter dat juist bij zware trucks de busi
ness case voor de elektrische aandrijving zeer 
positief is door de efficiëntie van elektromotoren 
en snel goedkoper wordende batterijen. De TU/e 
loopt met betrekking tot deze analyses overigens 
wereldwijd voorop23.

Om al deze redenen is ervoor gekozen om bij de 
verduurzaming van vervoer in te zetten op elek- 
trificering.

OPSLAG IN BATTERIJEN 
EN WATERSTOF

Het produceren van waterstof met zon en wind 
is tot nu toe de makkelijkste manier om gro
te hoeveelheden energie op te slaan waarmee 
seizoenen kunnen worden overbrugd. Dit is een 
functie die niet geleverd kan worden door bat
terijen. Om dit te begrijpen is het van belang om 
het verschil tussen batterijen en waterstof goed 
te doorgronden.

Batterijen hebben als voordeel dat ze met weinig 
verlies duizenden malen kunnen worden opgela
den en ontladen. Voor elke kWh energie die je in 
een batterij op wilt slaan betaal je echter al snel 
250 euro (en in 2030 nog steeds circa 75 euro).

Die hoge prijzen zijn overkomelijk als je puur en 
alleen de dagelijkse schommelingen wilt opvan
gen maar maakt batterijen te duur om ook de

enorme hoeveelheid seizoensopslag te voorzien. 
Met een buffer van zeg vier uur kom je een heel 
eind. Daarvoor is in Brabant circa 35 miljoen 
kWh nodig met een prijskaartje van circa 3 mil
jard euro. Dat is nog steeds een aanzienlijk be
drag maar de aanschaf kan worden uitgesmeerd 
over de periode tot 2050 en het grootste deel 
van die batterijen kan als je het slim aanpakt in 
elektrische auto’s zitten zodat ze niet apart hoeft 
te worden aangeschaft.

Het overbruggen van seizoenen is een heel ander 
verhaal. Brabant gebruikt in een maand circa 6 
miljard kWh energie. Om dat op te slaan moet 
je (uitgaande van 100 euro per kWh) al snel iets 
van 6 honderd miljard euro uitgeven. Dat is niet 
praktisch.

Stel je nu eens voor dat je die energie voor een 
maand op slaat in waterstof. Bij de omzetting 
van stroom naar waterstof en weer terug raak 
je al snel 2/3 van de energie kwijt. Je moet dus 
minimaal de elektriciteitsprijs voor het opwek
ken per kWh maal drie nemen. Maar je kunt het 
bijvoorbeeld maken van zonnestroom die je in de 
zomer over hebt of wind die je in de nacht over 
hebt. En als je overtollige duurzame energie ge
bruikt wordt het natuurlijk goedkoper. Ook zou 
je het kunnen maken met grote zonneparken op 
plekken waar de zon het hele jaar door fel schijnt 
zoals Australië of Zuid Spanje. Op die plekken 
brengt een zonnepaneel al snel drie keer zoveel 
op. En het belangrijkste: het opslaan van water
stof is relatief makkelijk. Het kan bijvoorbeeld in 
zoutcavernes onder de grond. Ook in grote tanks 
kost het hooguit een paar euro per kWh. Veel 
goedkoper dan batterijen.

Om die reden heeft waterstof een belangrijke rol 
te spelen in energiesystemen die meer dan zeg 
80Ŵ van hun energie uit zon en wind halen.

Overigens is het ook goed voorstelbaar dat in 
plaats van waterstof andere chemische samen
stellingen worden gebruikt. Zo kan elektriciteit 
ook omgezet worden in mierenzuur of andere 
chemische verbindingen. Alternatieven voor 
waterstof zijn op het moment nog iets com
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plexer, duurder en inefficiënter maar wel veel 
eenvoudiger op te slaan en te vervoeren. Het is 
zaak goed te investeren in het onderzoek naar 
al deze alternatieven want hoewel we nog aan 
het begin van de technologische ontwikkelingen 
staan is het duidelijk dat chemische opslag van 
elektriciteit een belangrijke rol zal spelen in het 
energiesysteem van de toekomst.

Een discussiepunt daarbij is of waterstof (of een 
andere vorm van chemische opslag) ook gebruikt 
gaat worden in elektrische auto’s. Daar zijn de 
meningen over verdeeld maar wij onderschrijven 
de inschatting dat dit vooralsnog onwaarschijn
lijk is omdat het de kosten van zowel de auto, 
als de energie, als het onderhoud significant 
verhoogt terwijl de toegevoegde waarde van 
waterstof in voertuigen steeds verder afneemt. 
Elektrische auto’s krijgen de komende jaren al 
een dermate ruim bemeten batterij (goed voor 
een bereik van 300 tot 500 km) die dermate snel 
kan worden opgeladen (300 kilometer binnen 
e en kwartier) dat waterstof een probleem oplost 
dater binnenkort eigenlijk niet meer is. Daarom 
concentreren we ons inrierapnortnp baOOe- 
rij-nlektrische auto’e.

CO 2 UITSTOOT

Het doel van al deze besparingsmaatregelen en 
duurzame opwekking is voor een belangrijk deel 
omde C02-uitstoot te reduceren.De doelstel- 
lingennŕjn’an ooknodmkko’ijeneformnleerd 
vnnuithet klimnatakkooedvae Parijn, kietik 
sraarednkulnerinr vandeC02-uirse oot inro30 
ten opzichte van 1990.

Enige moeilijkheid hierin is dat de CO2-uitstoot 
van 1990 niet op provinciale schaal is terug 
geschaald. Daarom wordt er uitgegaan van de 
uitstoot in 2015 en wordt deze volgens algemene 
trends terug berekend. Sinds 1990 is in eerste 
instantie de uitstoot gegroeid waarna die in de 
laatste jaren weer voorzichtig is verminderd. Per 
saldo is de uitstoot in 2015 vergelijkbaar met die 
in 1990. Alleen de verdeling is verschillend. In 
Verkeer en Vervoer is de uitstoot flink gegroeid 
[14], het verschil is vervolgens over de andere 
sectoren uitgesplitst. De klimaatmonitor heeft 
de waardes berekend door het finaal elektrici- 
teits-, warmte -en brandstofverbruik te verme
nigvuldigen met de emissiefactoren die hierbij 
horen. De emissiefactoren stammen uit de lijst 
emissiefactoren die is opgesteld op initiatief van 
o.a. Milieu Centraal en het Ministerie van Infra
structuur en Waterstaat en inhoudelijk onder
steund door CBS, CE Delft en Ecofys [15].

In de algemene tabel wordt de CO2-uitstoot 
bepaald door de verminderde vraag (van warmte) 
in da vtrrrhillekdrscenorio’e. HieowocPr dan 
nogwelnet decrnventioneleweatkenener grij- 
rereergie garnPend. Pieia Pc 10^11^^^:^^^ 
vanhataandeeldugreaTtsnergie peit ceiand 
kan de winst worden uitgeteld. Belangrijk om 
hierin te realiseren is dat de CO2-uitstoot van 
grijze elektriciteit hoog is ten opzichte van bij
voorbeeld warmte. Daarom is het zo belangrijk 
dat elektrificatie gepaard gaat met duurzame 
olek-riciOoitsopweMom^

Energiedrager Noord-Brabant
CO2-uitstoot

Mton/PJ Mton CO2
VokreuigbrppgoeottkP 81,2h5 g,h78 6,357191

alkke^ciekie 57,235 g,18h 1h,3182

Warmt’ 139,411 g,h36 5,h14614

Totaal
Pinnl’: 2015

277,851
akPhkig: PJ

21,69

Tabel 1. Uitstoot naar energiedrager, uitgaand van 2015, in Mton CO2 per petajoule
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Een adder onder het gras is dat bij deze manier 
van berekenen er dus alleen rekening wordt 
gehouden met de CO2-uitstoot die gepaard gaat 
met energieverbruik. Er zijn echter nog vele 
andere bronnen van uitstoot van CO2 en andere 
broeikasgassen. Een goed voorbeeld hiervan is 
de uitstoot van bijvoorbeeld de landbouw waar 
o.a. koeien veel methaan produceren. Door de 
focus op energiestromen ligt deze uitstoot buiten 
de scope van deze studie.

KERNENERGIE

Kernenergie is een lastig onderwerp in de 
duurzaamheidsdiscussie omdat het unieke 
voordelen maar ook uitdagingen biedt. Laten we 
met de voordelen beginnen want die zijn hetzelfde 
voor alle vormen van kernenergie. De voordelen 
zijn deels hetzelfde als van fossiele centrales: 
nucleaire centrales kunnen energie produceren 
wanneer je maar wilt (onafhankelijk van of de zon 
schijnt en of de wind waait) en dat doen ze op een 
relatief klein oppervlak. In tegenstelling tot 
fossiele centrales hebben ze echter maar extreem 
weinig brandstof nodig en ze produceren ongeveer 
net zo weinig CO2-uitstoot als zon en wind. 
Daarom zijn nucleaire centrales populair bij veel 
wetenschappers die zich zorgen maken over 
klimaatverandering.

Toch hebben wij kernenergie niet meegenomen in 
de scenario’s in dit rapport. De redenen daarvoor 
lichten we hier kort toe door achtereenvolgens in 
te gaan op traditionele kernsplitsing, thorium 
reactoren en kernfusie.

Kernsplitsing in traditionele reactoren 
De eerste vorm van kernenergie is kernsplitsing.
Bij kernsplitsing worden (zoals de naam al 
aangeeft) atomen gesplitst. Het gaat hierbij om 
bijzonder grote en zware atomen. In traditionele 
reactoren is de brandstof meestal uranium. Ze 
staan op plekken waar veel stromend water 
beschikbaar is omdat daarmee de reactor gekoeld 
kan worden. Borssele is hiervan een voorbeeld. 
Andere mogelijke lokaties zijn de Maasvlakte en 
Eemshaven. Naast de geschikte lokatie heeft 
kernenergie in traditionele reactoren echter een 
aantal uitdagingen.

Nucleaire centrales zijn per watt die geproduceerd 
kan worden verreweg de duurste vorm van energie 
om aan te leggen. Bovendien vallen de kosten in de 
praktijk vrijwel altijd hoger uit dan begroot en 
worden relatief veel trajecten afgebroken nadat al 
miljarden zijn geïnvesteerd. Al met al zou nucleaire 
energie in theorie relatief goedkoop kunnen zijn, 
maar op dit moment bouwt Engeland een grote 
centrale waarbij de overheid hoge een prijs van 12 
cent per kWh garandeert. Ook is er geen trend 
zichtbaar waarbij de kosten omlaaggaan zoals bij 
andere duurzame technologieën zoals zon, wind, 
batterijen en elektrische auto’s. Ontmanteling 
gebeurt ook vaak op kosten van de overheid. Het 
resultaat is dat nucleaire centrales langdurige en 
hoge garanties van de overheid vragen. Het is de 
vraag of Brabant deze middelen op kan brengen.

Traditionele centrales kunnen een zogenaamde 
meltdown krijgen waarbij de atoomkern door gaat 
met hitte produceren totdat er een explosie volgt 
waarbij veel nucleaire straling vrijkomt. Experts 
zeggen dat de kans uitermate gering is en de 
wereld heeft nog nooit een volledige meltdown 
ervaren maar de ongelukken in Chernobyl, 
Fukushima en Three Mile Island geven aan dat het 
gevaar niet geheel denkbeeldig is. Hoewel het 
aantal slachtoffers van fossiele brandstof in 
wetenschappelijke modellen veel groter is dan van 
ongelukken die reeds plaatsgevonden hebben of 
zouden kunnen plaatsvinden zorgen de ongelukken 
er wel voor dat het grootste deel van de burgers 
liever geen kernreactor in de nabijheid gerealiseerd 
ziet. In Brabant zal dat niet anders zijn.

Het radioactieve afval moet duizenden jaren 
beschermd opgeslagen worden. Permanente opslag 
is nog nergens werkelijkheid geworden en 
Fukushima illustreert dat opslag bij onvoorziene 
gebeurtenissen voor hoofdbrekens en aanzienlijke 
kosten kan zorgen. Permanente opslag electoraal 
ook lastig en ook in Brabant is dan ook geen 
permanente locatie voor kernafval voorzien.

Landen die nucleaire centrales bouwen kunnen in 
de praktijk ook atoomwapens bouwen. Daarom is er 
bijvoorbeeld veel weerstand tegen het bouwen van 
kerncentrales in Iran.
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Thorium reactoren 
Het aantal mogelijke alternatieve 
reactorontwerpen is groot maar veel aandacht 
gaat in de media uit naar zogenaamde thorium 
reactoren. Deze ontlenen hun naam aan het feit 
dat ze als brandstof het element thorium 
(232thorium om precies te zijn) gebruiken. Hierbij 
wordt normaal gesproken de combinatie gemaakt 
met gesmolten zout als koelmechanisme: de 
liquid fluoride thorium reactor (LFTR). Dit heeft 
verschillende voordelen: thorium is veel 
overvloediger dan uranium en je hebt er minder 
van nodig (één ton vervangt 200 ton uranium en 
3,5 miljard ton kolen); er wordt veel minder afval 
geproduceerd dat bovendien honderden in plaats 
van duizenden jaren radioactief blijft; gesmolten 
zout thorium reactoren (LFTR) hebben een 
passieve meltdown beveiliging; en het is als je 
het goed aanpakt moeilijker om er kernwapens 
mee te maken. Veel voordelen dus.

Er blijven echter ook de nodige problemen over. 
LFTR is in heel veel opzichten compleet anders 
dan bestaande reactoren. Dit vereist een werkelijk 
ontzagwekkende hoeveelheid ontwikkeling. 
Daarbij zijn er nog veel onbekende grootheden: 
hoeveel gaat een LFTR kosten; hoeveel kost het 
veilig verwerken van beryllium; hoe sla je 
radioactief afval dat sterk corrosief en 
wateroplosbaar is honderden jaren veilig op; hoe 
maken we reactoren waarmee je geen wapens 
kunt maken (want dat is wel degelijk mogelijk, o.a. 
via het scheiden van protactinium); et cetera.

Verschillende partijen hebben de intentie 
uitgesproken om LFTR te ontwikkelen maar er 
zijn momenteel nog geen fysieke reactoren 
daadwerkelijk in ontwikkeling, laat staan dat ze 
rijp zijn voor commerciële toepassing. 
Geloofwaardige schattingen (van voorstanders) 
gaan ervan uit dat een commerciële LFTR op zijn 
vroegst in 2045-2050 te verwachten is. Of die 
commerciële toepassing er komt hangt er ook 
vanaf of LFTR goedkoper wordt dan traditionele 
nucleaire centrales en de meeste studies wijzen 
daar niet op.

Het is dan ook niet realistisch om te denken dat 
thorium de doelen van Brabant voor 2030 kan 
adresseren en we zullen waarschijnlijk nog 
minimaal tien jaar moeten wachten voordat we 
kunnen inschatten of LFTR in 2050 wellicht een 
rol kan spelen.

Kernfusie
Bij kernfusie wordt de energie geproduceerd door 
atomen te laten fuseren. Op papier is kernfusie de 
meest ideale vorm van kernenergie: er is voor 
miljarden jaren brandstof; er is geen radioactief 
afval; en de bouw van een kernfusiecentrale staat 
helemaal los van de bouw van kernwapens. Alleen 
een veelgehoorde grap is dat kernfusie “altijd 30 
jaar in de toekomst” ligt en er zijn vele miljarden 
in geïnvesteerd maar er is nog steeds geen 
kernfusiereactor die meer energie oplevert dan 
erin gestopt wordt.

Toch zijn er een aantal spectaculaire 
ontwikkelingen aan de gang. Zo worden de 
temperaturen die bereikt worden in experimentele 
centrales de laatste jaren snel hoger en de 
reactoren worden snel kleiner en daardoor 
goedkoper. Vijftien miljoen graden is al gehaald en 
100 miljoen wordt binnen twee of drie jaar 
verwacht. En dat in een reactor van maar 4 meter 
doorsnee en op basis van commerciële 
investeerders die hopen in 2030 met een 
commerciële reactor te komen. Dat het deze keer 
kan lukken met kernfusie komt onder meer omdat 
de supergeleiders die nodig zijn om de extreem 
sterke magnetische velden mee op te wekken op 
steeds extreem gekoeld hoeven te worden en dus 
in steeds kleinere en goedkopere reactoren 
kunnen functioneren. ReBCO (rare-earth 
barium copper oxide) supergeleiders en het feit 
dat supercomputers helpen om steeds betere 
supergeleiders te vinden hebben dus belangrijke 
positieve consequenties voor kernfusie. Duitsland 
heeft daarnaast een opstelling met een nieuw 
soort fusiereactor (de stellarator) die mogelijk ist 
gemaakt door moderne computers en belangrijke 
voordelen zou kunnen bieden boven het 
traditionele tokamak ontwerp.

Ook bij kernfusie geldt echter dat het nog 
uitermate onduidelijk is of dit werkelijk 
commercieel door gaat breken en zelfs als dit zou 
gebeuren duurt het in de meest optimistische 
schattingen nog tot 2030 voordat Brabant zou 
kunnen beginnen met de bouw van een 
fusiereactor. Wederom dus een tijdlijn die niet te 
combineren is met de afspraken in het 
klimaatakkoord om de CO2 uitstoot al in 2030 
aanzienlijk te verminderen.



DE HUIDIGE SITUATIE

Omdat we naar de toekomst kijken vanuit het 
heden moeten we heel helder zijn over hoe de 
huidige situatie eruitziet.

Het energieverbruik van de huidige situatie is 
gebaseerd op data van de klimaatmonitor (Rijks
waterstaat) [14]. Als basis jaar wordt er uitge
gaan van 2015 aangezien dit het laatste jaar met 
complete data is voor alle uitstoot en energie
verbruik over de sectoren is. De klimaatmonitor 
is de enige bron die het energieverbruik per sec
tor schaalt tot het niveau van de provincie. Het 
totale energieverbruik wordt opgesplitst in de 
vier sectoren; gebouwde omgeving, verkeer en 
vervoer, industrie en landbouw. Als laatste wordt 
het gebruik van hernieuwbare warmte weerge
ven. Aangezien deze hernieuwbare warmte na
tuurlijk wordt gebruikt binnen de sectoren zal dit 
over de sectoren geschaald moeten worden om 
op het totale energiegebruik te komen. Er wordt 
in totaal 13,8 PJ aan hernieuwbare warmte ge
bruikt in Noord-Brabant. Een groot deel hiervan 
(340Zo) komt op het conto van verwarmen voor 
huizen door middel van houtkachels [16].

De rest komt voornamelijk van afvalverbran
dingsinstallaties (230Zo) biomassaketels bij be
drijven (170Zo) en een aantal kleinere bronnen als 
ondiepe geothermie (70Zo) of buitenluchtwarmte 
(50Zo). Aangenomen wordt dat de biomassaketels 
binnen de sector landbouw worden gebruikt, de 
andere vormen van warmte worden evenredig 
over de sectoren verdeeld.

Er zijn vele verschillende maatstaven op het ge
bied van CO2-uitstoot [17]. In dit rapport wordt 
uitgegaan van de CO2-uitstoot zoals berekend in 
de klimaatmonitor, aangezien dit de enige bron 
is die een betrouwbare uitsplitsing op het niveau 
van provincies heeft gemaakt. De uitstoot is 
berekend door het gebruik van de verschillen
de energiedragers te vermenigvuldigen met de 
emissiefactor van deze energiedragers. Hierin 
is dus echter niet alleen gekeken naar eind
verbruik, zoals het geval is bij energieverbruik. 
Deze waardes moeten dus verder worden terug 
geschaald met een factor die het verschil tussen 
eindverbruik en primair verbruik overbrugt.

Een ander nadeel van deze gegevens is dat ze zijn 
gedocumenteerd tussen 2010-2015 (met uitzon
dering van verkeer en vervoer welke tot 1990 
teruggaat). Over deze jaren is er geen noemens
waardige toe -of afname waar te nemen, er zijn 
zelfs amper verschillen over de verschillende 
sectoren. De cijfers van de emissieregistratie [18] 
over de periode 1990-2015 melden dat het niveau 
van CO2-uitstoot in 2015 weer ongeveer op ge
lijk niveau is met 1990. Verder is bekend dat de 
uitstoot van verkeer en vervoer flink gestegen is. 
Er wordt aangenomen dat de besparing over de 
andere sectoren hierdoor evenredig verdeeld is.
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SAMENVATTING
Brabant heeft de ambitie om in 2050 
energieneutraal te zijn. Om deze 
ambitie te behalen, zal de Brabantse 
samenleving alle zeilen bij moeten 
zetten. Met de huidige Energieagenda 
2010-2020 en het Brabantse 
Energieakkoord is in Brabant al een 
stevige basis neergezet. Maar het 
gaat niet snel genoeg. We moeten 
versnellen om de doelstelling van 
2030 te halen en op koers te blijven 
voor 2050. Niet alleen omdat dit een 
mooie toekomstdroom is, maar ook 
omdat we niet anders kunnen.

Het is dus alle hens aan dek met de 
energietransitie. Maar dit betekent 
niet dat overal alles zo maar kan. 
Voorgesteld wordt om per gebied wel 
verschillende afwegingen te maken, 
en daarbij te werken met het ‘gebieds- 
DNA’ en een gebiedspecifieke 
invulling die ‘meerwaardebenadering’ 
heet. Deze is gericht op het 
realiseren van wederkerigheid (ofwel 
synergie) wat zich uit in meerdere 
betekenislagen.

Per gebied kunnen afwegingen heel 
anders uitpakken bijvoorbeeld waar 
het gaat over de inpassing van nieuwe 
energievormen. een ‘nee’, of een 
‘nee, tenzij...’, kan zo een ‘ja, mits...’ 
worden.

De zoektocht moet zijn om 
verschillende betekenislagen op een 
intelligente en overtuigende manier 
bij elkaar te laten komen en om - door 
ze te vatten in 1 overtuigend ruimtelijk 
en maatschappelijk-cultureel concept 
- nieuwe ontwikkelingen uit te lokken 
en richting te geven, vanuit breed 
gedeelde maatschappelijke waarden.
Op die manier moet naar de Brabantse 
energieopgave gekeken worden, als 
motor voor vernieuwing en verrijking 
van het Brabantse cultuurlandschap, 
een mensen-landschap dat al 
eeuwenlang in continue verandering is, 
slowly but surely.

Dit kan leiden tot een andere omgang 
met energie-opwekking in de 
verschillende landschappen. Er zijn 
bijv. grootschalige landschappen 
die zich lenen voor concentraties 
van windturbines, eventueel 
gecombineerd met zonne-akkers 
(‘energielandschappen’). Elders 
wordt een strategie voorgesteld die 
past bij de lokale omstandigheden, 
waar het landschap kleinschaliger van 
karakter is. Dit sluit aan bij de lokale/ 
regionale verschillen die mensen in 
hun dagelijks leven ervaren en waar ze 
binding mee hebben en trots op zijn.



28 BRABANT OP 100/ WIND, WATER EN ZON

Duurzame energie 
in het Brabantse landschap

' X X.Aįřy-i

'*tè^wįįĤL

ï'?, ‘W
E; ü s á-

E N --Af
Wrl

0āi
ŵ-tLv ::n'bfS

i - -... -.-'j

ïŕsîļ .1 E|G'

gfoteag
XîW A t

V-. x«ř^
FÁį 1X :'M ; V ' -Jr-Jtàri

- 1fļ‘‘.įŵ'-t'X

íťfŵ -i

Hlŵ Mřŵ



BASISKENNIS BRABANTSE ENERGIETRANSITIE 29

Nederland staat voor een grote 
inspanningsopgave vanuit de 
energietransitie. De transitie naar 
duurzame energievormen biedt grote 
kansen voor Brabant, gezien de milieuwinst 
maar ook de economische spin-off, maar 
stelt de provincie daarnaast ook voor de 
nodige opgaves.
Niet alleen ruimtelijk maar ook cultureel 
staan grote verandering op til: opwekking,

opslag en transport van hernieuwbare 
energie zullen steeds zichtbaarder in 
onze dagelijkse leefomgeving worden. 
Ook in Noord-Brabant zal dit het geval 
zijn. Dit maakt een verkenning naar het 
laadvermogen in de provincie Noord- 
Brabant relevant. Hierbij wordt gekeken 
hoe de energieopgave aan kan sluiten bij 
de verschillende gebiedskenmerken van 
Brabant.
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NAAR EEN BRABANTSE 
ENERGIEMIX

We weten heel veel nog niet rondom de energie- 
transitie. Wel is zeker dat de energietransitie die 
voortvloeit uit de eigen ambitie en ook vanuit de 
gemaakte internationale afspraken (‘Klimaat- 
akkoord Parijs 2015’) een gigantisch grote uit
daging vertegenwoordigt voor het Brabant van 
de toekomst, op weg naar 2050. De schouders 
moeten eronder!
Duidelijk is ook dat deze tegelijkertijd veel kan
sen geeft, ook economisch, juist in Brabant. We 
zien ‘Brabant als innovatief gidsland en proef
tuin voor de energietransitie, waarin de steden 
de hubs/ brandpunten worden voor energieop
wekking uit zon maar ook het Brabantse land
schap wordt benut voor opwekking, opslag en 
transport van hernieuwbare energie. Met behulp 
van diverse transitiepaden (kracht en licht, hoge 
temperatuurwarmte, lage temperatuurwarmte 
en mobiliteit) hoeft, volgens het principe van 
adaptieve planning, nu nog niet alles besloten te 
worden. Werkendeweg kan bijgestuurd worden 
en kan continu heroverwogen worden aan welke 
knop het hardste gedraaid wordt (opwekking uit 
wind/zon/biomassa/ geothermie). Zo ontstaat 
een typisch Brabantse mix’.

Geothermie

Biomassa Besparing
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ENERGIE IN HET LANDSCHAP: 
MEERWAARDEBENADERING

In het nadenken over de ruimtelijke ontwikke
ling van Brabant staan twee begrippen centraal: 
beschermen en benutten. Beide zijn belangrijk, 
maar niet altijd en overal even belangrijk. Soms 
krijgt het ene voorrang, soms prevaleert het 
ander.
Afwegingen in het Brabantse omgevingsbeleid 
vinden daarom het best plaats op basis van een 
gebiedspecifieke invulling die ‘meerwaardebe- 
nadering’ heet. Deze is gericht op het realiseren 
van wederkerigheid (ofwel synergie) waarbij 
aangesloten wordt op de kenmerkende waarden 
van een gebied. Deze waarden kunnen ruimte
lijk, sociaal, economisch of ecologisch zijn of een 
mix van meerdere waarden. Deze benadering 
sluit aan bij de lokale/regionale verschillen die 
mensen in hun dagelijks leven ervaren en waar 
ze binding mee hebben en trots op zijn.

We zijn bij deze studie uitgegaan van het ge- 
bieds-DNA. De ‘Naad van Brabant’ en de Zuider- 
waterlinie is zo’n gebied met een eigen DNA, net 
als de Brabantse beekdalen of de Peelhorst of het 
Groene Woud. Per gebied kunnen afwegingen 
heel anders uitpakken bijvoorbeeld waar het gaat 
over de implementatie van nieuwe energievor
men in het landschap. Een ‘nee’, of een ‘nee, 
tenzij...’, kan zo een ‘ja, mits...’ worden. Het 
uitgangspunt hierbij is om verschillende bete
kenislagen op een intelligente en overtuigende 
manier bij elkaar te laten komen. En om nieu
we ontwikkelingen uit te lokken en richting te 
geven, vanuit breed gedeelde maatschappelijke 
waarden, door ze te vatten in één overtuigend 
ruimtelijk en maatschappelijk-cultureel con
cept. Hiermee wordt aangesloten op de benade
ringswijze van de omgevingsvisie.
Op die manier moet naar de Brabantse ener- 
gieopgave gekeken worden, als motor voor 
vernieuwing en verrijking van het Brabantse 
cultuurlandschap, een mensen-landschap dat 
al eeuwenlang in continue verandering is, slowly 
but surely.

DE HOOFDLANDSCHAPPEN VAN 
NOORD-BRABANT
Wanneer je met een landschappelijke bril naar 
Brabant kijkt is een aantal hoofdlandschappen 
te onderscheiden die dezelfde karakteristieken 
delen, en onderdeel vormen van de grotere land
schappelijke structuren van Nederland. Deze 
landschappen worden op de volgende pagina’s 
kort getypeerd.

De verschillen binnen deze hoofdlandschappen 
hebben hun oorsprong in de rijke opbouw van 
Brabant. Natuurlijk op ruimtelijk landschappelijk 
gebied, allereerst morfologisch, maar wat zich 
heeft doorvertaald in een rijke verscheidenheid in 
sociaal-cultureel, cultuurhistorisch en ecologisch 
opzicht en ook naar het grondgebruik. Brabant is 
een wereld van verschillen wat om een heel ge
differentieerde ruimtelijke strategie vraagt voor 
de plaatsing van nieuwe energievormen en zeker 
geen generieke aanpak. Het is logisch niet alles 
overal te doen, en zeker niet overal op dezelfde 
manier. Vanuit de lokale situatie - ruimtelijk en 
sociaal-cultureel - is het logisch te zoeken naar 
handvatten voor de manier waarop de nieuwe 
energievormen het beste ‘passen’.
Hier zit wel enige logica achter. Grof gezegd zijn 
de grootschalige landschappen gebaat bij / lenen 
zich voor een eenduidiger oplossing, waar het 
logisch is om met kleinschaliger ontwikkelingen 
aan te sluiten bij de diversiteit van het landschap.

LUISTEREN NAAR HET LANDSCHAP

Naast de technische logica van reeds aanwezige 
netwerken en locaties van vraag en aanbod, vraagt 
het ontvangende landschap in elk gebied een 
andere wijze van omgang met energie
opwekking. Geen generieke monofunctionele, 
losgezongen technische energieproductieland- 
schappen maar luisteren naar het landschap.



DE BRABANTSE
HOOFDLANDSCHAPPEN

BRABANTSE STEDENRIJ
De steden van de Brabantste Stedenrij vormen 
eigenlijk geen apart landschapstype, sterk ver
weven als ze zijn met de omringende landschap
pen. Toch vormen ze als verstedelijkt gebied een 
apart ‘biotoop’ met bijzondere eigenschappen 
juist i.r.t. opslag, transport en opwekking van 
energie. Kijkend naar het opname vermogen van 
Brabant voor nieuwe energievormen moet zeker 
niet alleen naar het landschap van het buitenge
bied maar juist ook en zelfs eerst naar het stede
lijk landschap worden gekeken!

DELTA - WEST-BRABANTS ZEEKLEIGEBIED
West-Brabant vormt een bijzonder gebied met 
een eigen ontstaansgeschiedenis waarin de 
strijd tegen het water centraal staat. Maar de 
zee neemt niet alleen maar geeft ook: in dit 
geval vruchtbare grond in de zeekleipolders 
die daarom zeer geschikt zijn voor landbouw
kundig gebruik. Het landschap is veelal open 
en grootschalig, met uitgestrekt landbouwpol- 
ders en woeste getijden natuur. Veel inwoners 
voelen zich West-Brabander, onderdeel van de 
Zuid-Westelijke Delta, en zijn gericht op Rotter
dam en Antwerpen.

ZUIDERWATERLINIE - RIVIERKLEIGEBIED
De noordzijde van Brabant wordt gevormd door 
het rivierengebied, met de ‘Brabantse Naad’ op 
de overgang van hoog en droog naar laag en nat. 
Ook hier is het landschap gevormd door de eeu
wenlange menselijke omgang met het water. De 
belangrijkste structuurlijnen lopen oost-west, de 
grote rivieren volgend. Tussen en langs de dijken 
ligt een afwisselend landschap van rijke gebie
den die zowel voor de landbouw als natuur (m.n. 
weidevogels) interessant zijn. De laaggelegen 
polders waren vroeger ook strategisch ingezet 
ter verdediging: de sporen van deze Zuiderwa- 
terlinie zijn nog overal te vinden van Bergen op 
Zoom en Willemstad helemaal tot aan Grave.

HART VAN DE METROPOOL - BRABANTS MO- 
ZAIEK LANDSCHAP
In het hart van Brabant ligt de mozaiek-metro- 
pool, groot geworden door klein te blijven. Het 
is een afwisselend gebied. Het zandlandschap 
is kleinschaliger van aard dan de zeeklei- en 
rivierkleigebieden. Het kent een grote ver
scheidenheid met hoge zandgronden (soms al 
eeuwenlang in cultuur gebracht, soms pas vrij 
recent ontgonnen) en insnijdende beekdalen. De 
beekdalen vormen van oudsher de levensaders 
van Brabant: het water vormde de basis voor de 
vestiging van nijverheid en productie. De mees
te kernen zijn zo ontstaan. Veel van de woeste 
gronden op de hoge zandgronden zijn nu in ge
bruik als bos, natuur- en recreatiegebied of zijn 
in agrarisch gebruik genomen. Het maakt van
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het hart van Brabant een bonte landschappelijke 
mix van beekdalen, bos- en heide complexen, 
lanen en houtwallen. Menselijk gebruik en be
woning zijn nooit ver weg.

- Het West-Brabants Zandlandschap - agra
risch landschap met onder meer de intensieve 
teelten rondom Zundert.

PEELHORST
Het Brabants zandlandschap valt eigenlijk weer 
onder te verdelen in:

- Het Groene Woud - het kleinschalige ge
bied tussen globaal Tilburg, Eindhoven en 
‘s-Hertogenbosch met o.m. de karakteristieke 
populierenteelt;

- De Kempen - de Kempen, relatief bosrijk 
gebied ten zuiden van Eindhoven, doorlopend 
over de grens tot aan Antwerpen. Deels pro- 
ductiebos, afgewisseld met heidevelden en 
open gebieden;

De Peelhorst in Oost-Brabant is, als voorma
lige woeste gronden, onderdeel van het zand
landschap, maar vormt door de schaal en de 
grootschaligheid een apart landschap. De jonge 
ontginningen zijn grootschalig en heel rationeel 
opgezet. Het gebied wordt nu vooral gekarakte
riseerd door intensieve landbouw en veehoude
rij, in een grootschalige verkavelingsopzet. De 
Peelhorst loopt door tot in Limburg en vormt in 
cultureel opzicht een eigen streek.
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RUIMTELIJKE VERKENNING VAN 
HET PERSPECTIEF PER ENERGIE
BRON
Op de volgende pagina’s volgen de resultaten 
van een eerste verkenning naar de wijze waarop 
duurzame energieopwekking kan landen in het 
Brabantse landschap. Bij deze studie is voortge
borduurd op resultaten van een ateliersessie die 
in het kader van de ‘Omgevingsvisie in wording’ 
zijn opgehaald.
De verkenning voor de bronnen zon, wind, 
warmte en geothermie en biomassa wordt apart 
beschreven. Voorafgaand aan iedere kaart zijn de 
achterliggende ontwerpprincipes opgenomen, 
welke zijn gekoppeld aan de hoofdlandschappen 
van Noord-Brabant.
Daarnaast wordt een indicatie gegeven van het 
bijbehorende ruimtebeslag.

EEN WERVEND PERSPECTIEF VOOR ZON
Om het dag- en nachtritme en de seizoenfluc- 
tuaties van windenergie op te kunnen vangen 
is zonne-energie de onafscheidelijke kompaan. 
Opwekking van ongeveer evenveel zonne-ener- 
gie als het opgestelde vermogen voor windener
gie vergt een ruimtelijke reservering die (ver) 
voorbij het reserveren van geschikte daken gaat 
in het stedelijk gebied. Dat laatste moet wel 
(maar is onvoldoende).

Vanuit het uitgangspunt van zuinig en dub
bel ruimtegebruik wordt er van uitgegaan dat 
alle daken zoveel mogelijk geschikt worden 
gemaakt voor zonnepanelen, zowel bij nieuw
bouw als verbouw. De opwekking van energie 
op daken (met pv-panelen, zonneboiler, o.i.d.) 
kan gecombineerd worden met een groendak 
met ecologische waarde, dat tevens geschikt is 
voor waterbergingZ-retentie (en daarmee ook 
een koelende werking heeft). Feitelijk wordt de 
ruimte die door bebouwing wordt opgesoupeerd 
zo op velerleiwijze gecompenseerd.

Maar met alleen zonnepalen op bebouwing 
redden we het niet. Zonneakkers kunnen de 
noodzakelijke schaalvergroting leveren. Het

opwekkend vermogen van zonneakkers zal voor 
boeren economisch steeds interessanter worden. 
Het omslagpunt om dit via de markt te laten 
gebeuren wordt bereikt als de zonneakkers meer 
gaan opbrengen dan het agrarisch gebruik van 
de grond. Hierdoor zal wel de agrarische grond
waarde omhoog gaan.

Ondanks het feit dat zonneakkers minder zicht
baar zijn dan windturbines is de ruimtelijke 
impact op het landschap groot. De ‘technische’ 
uitstraling van zonnevelden is hier mede debet 
aan. Een zorgvuldige omgang met situering, om
vang en inpassing is dan ook van groot belang en 
zal in de verschillende landschappen om andere 
principes vragen. Dit zal planologisch in goede 
banen moeten worden geleid door de overheid. 
Door bijvoorbeeld grote opstellingen van wind en 
zon in een beperkt aantal regionale Energieland- 
schappen te combineren en te koppelen aan 
opgaven voor een grootschalige landschappelijke 
en landbouwtransitie blijft het mogelijk kwets
bare en bijzondere landschappen te ontzien. De 
Brabantse beekdalen, die een belangrijk onder
deel vormen van het Natuurnetwerk Brabant 
(NNB), zijn voorbeelden van een landschapstype 
dat gervijwaard zou moeten blijven van zon- 
ne-akkers. Niet alleen vanwege de natuurlijke 
potentie, betekenis voor het watersysteem en 
het kleinschalige karakter, maar ook als belang
rijke ruimtelijke dragers van het Brabantse land
schap.
Naast zonne-akkers kunnen zonne-installaties 
gekoppeld worden aan grote collectieve struc
turen die in eigendom zijn van Rijk, provincie, 
gemeenten en publiekrechtelijke organen - 
langs wegen, spoorlijnen, dijken en dammen en 
voormalige vuilstorten.
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44 BRABANT OP 100/ WIND, WATER EN ZON

RUIMTELIJKE VERKENNING ZON: AANNAMES EN UITGANGSPUNTEN

1. Zoveel mogelijk benutten daken en voormalige stortplaatsen

2. Combineren met aanleg van nog niet gerealiseerde natuur (NNB)
(Tijdelijk benutten areaal nog niet gerealiseerde natuur (NNB). Totaal oppervlak ^ 3.646,69 ha)

^ In 2030, 250Zo van dit gebied tijdelijk benut voor zonnevelden, 
daarna omvormen naar natuur

indicatie oppervlak [250Zo] ^ 1.017,21 ha

gggfc

^ In 2050, de eerder ingezette terreinen worden omgevormd 
naar natuur en de zonnevelden worden geplaatst 
op nieuwe locaties

indicatie oppervlak [250Zo] ^ 1.017,21 ha 
(nieuwe locaties)

3. Open water groter dan 2ha
(totaal opppervlak ca 2811,14 ha in provincie Noord-Brabant)

^ 1000Zo van de drinkwaterbekkens ingezet voor zonne energie 
Indicatie oppervlak ^ 616,15 ha 

^ 250Zo van het open water met recreatief medegebruik 
ingezet voor zonne energie

indicatie oppervlak ^ 548,76 ha

Totaal ingezet oppervlak ^ 1164,83 ha

r'/
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4. Op en langs grote infrastructuur

geschatte beschikbare lengte:

5. (Tijdelijke) Energielandschappen in de voormalige 
stedelijke uitbreidingsgebieden

(Gebieden die uit eerder vanuit de Provincie NB naar voren zijn gekomen na analyse op 

basis van de lagen benadering en dus in de categorie ‘transformatie afweegbaar’ vallen. 

Totale oppervlakte ^ 19.001,30 ha)

^ In 2030, 2504 van dit gebied benut voor zonnevelden 
Ingezet oppervlak [25^0] ^ 4.750,32 ha

^ In 2050, 5004 van dit gebied benut voor zonnevelden 
Ingezet oppervlak [50^0] ^ 9.500,65 ha

5m
pad en hek

5m 10m
inpassingsmaatregel

1......................................................... 20m

ruimtebeslag rand zonnepark

verhouding bruto - netto 
zonnepark 20 hectare
netto: 20 hectare (500x400m) = gemiddeld 3,1 TJ Z ha / j
bruto: 23,76 hectare (540x440m) = 2,6 TJ Z ha Z j 
= factor 1,18

Brutto-Netto factor - Rekenen met een realistisch getal



RUIMTELIJKE VERKENNING: ZON

Referentieschaal

1PJ = 4,3 km2
(coef. 2,3 TJ/ha)

E K L E I

-J'Ąl

WEST
ZANDLANDSCH

KEMPEN

Legenda

Zon-dak NNB zoekgebied

Voormalige Stortplaats

Noord-Brabant infrastructuur

E Water > 2ha

Voormalig zoekgebied voor stedelijke/landelijke 
ontwikkeling



iNDiCATiE RUiMTEBESLAG 
VOOR ZONNEPANELEN

R I V I E R K L E I

3 'w

BRABANTS
MOZAÏEK

Z ř

Aangeduid in vlakken omdat 
afzonderlijke zonnevelden op 
deze schaal niet zichtbaar zijn

Daken en stortplaatsen 
ca 54 km2 (54.000 ha)

conform studie POSAD

NNB nog niet gerealiseerd 
ca 10 km2 (1.017 ha)

25% van het areaal

Open water 
ca 10km2 (1.165 ha)

100% van de drinkwaterbekkens, 
25% van de recreatieplassen

(2030)

ļ (2050) ļ

Voormalige stedelijke 
uitbreidingsgebieden 

2030: ca 48 km2 (4.750 ha)
25% van het areaal

2050: ca 95 km2 (9.500 ha)
50% van het areaal

Achtergrond

| | Ja, moet :
op daken bedrijventerreinen

] Ja, moet:
op gebouwen in steden en dorpen en waar mogelijk 
in de openbare ruimte in steden en dorpen of direct 
aansluitend daaraan

| | Ja, mag, mits goed ingepast en na een
gemotiveerde afweging met andere belangen:
grondwaterbeschermingsgebieden, waterbergingsgebieden, 
zandwinningen, VAB's, bodemherstelgebieden

] Nee, hier in principe niet : 
in beekdalen, laagveengebieden, uiterwaarden Maas, NNB
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EEN WERVEND PERSPECTIEF VOOR WIND
De sterk verhoogde vraag naar elektriciteit zal 
voor een deel kunnen worden geleverd door 
windenergie op land en in toenemende mate 
door offshore windenergie. De offshore moge
lijkheden moeten ons echter niet de ogen doen 
sluiten voor het feit dat we in de reductierace 
naar 2050 voorlopig ook het (relatief) goedko
pe aanbod van wind op land hard nodig zullen 
hebben. Het is en-en. De lokale gemeenschap
pen zullen daarbij moeten worden betrokken en 
kunnen profiteren van de productie door gedeeld 
eigendom of een gereduceerde energierekening 
(sociale participatie).

Nog meer dan voor zon geldt voor de plaatsing 
van windturbines dat de plaatsing in het land
schap cruciaal is. De schaal van moderne wind
turbines gaat de landschappelijke schaal name
lijk ver te boven en verhoudt zich meestal maar 
moeilijk tot de bekende landschappelijke struc
turen. Grote open landschappen zijn relatief 
geschikt, omdat een bepaalde opstelling (lijn- of 
cluster) dan nog ‘leesbaar’ is. Ook een heldere 
land-watergrens is vaak een goede aanleiding 
voor de plaatsing van windturbines, omdat deze 
grens duidelijk herkenbaar is in het landschap.

AANNAMES EN UITGANGSPUNTEN 
WIND OP LAND
- Met vorm, schaal en inpassing aan
sluiten op onderliggende landschap. Dit levert 
verschillende oplossingen in de verschillende 
landschapstypen op.
- Grotere opstellingen in windrijke en 
open gebieden.
- Genoeg ruimte laten tussen de verschil
lende opstellingen binnen één ruimtelijk con
cept.
- streven naar een zo rustig mogelijk beeld: één 
type en één hoogte binnen de opstelling, geen 
losse objecten (hekken e.d.) naast de turbinevoet

De Kempen
- De bossen in de Kempen bestaan voor 
een groot deel uit mono-culturen. De rechte 
bosranden lenen zich goed voor windturbines in 
lijnopstelling omdat het een herkenbare over
gang is in het landschap. Ook valt de voet van de 
windmolen vanuit een bepaald perspectief weg 
achter de boscomplexen. Niet alleen langs de 
bosrand, maar ook in het bos zijn turbines goed 
in te passen. In dat geval ligt een zwerm-opstel- 
ling meer voor de hand. Een meekoppelkans bij 
dit principe is dat tegelijkertijd met de plaatsing 
van de turbine het (productie)bos omgevormd 
kan worden naar een meer natuurlijk bos, dan
wel naar een natuurlijke open plek in het bos.

De Peel
- De opwekking van hernieuwbare energie 
en de potentie voor circulaire economie (studie 
Peel Marco Vermeulen en Wageningen Universi
teit) sluiten goed aan bij de grootschalige land
bouwbedrijven in de Peel. Het rationeel geor
dende landschap van de Peel kan geaccentueerd 
worden met kleine clusters van windturbines, 
die onderling voldoende tussenruimte hebben.

West-Brabant
- Industrieterreinen, zoals Moerdijk, en 
havens vragen om veel energie (studie Marco 
Vermeulen en Posad). Visueel gaat dit industriële 
landschap goed samen met grotere opstellingen 
van windturbines. Ook het grootschalige open 
zeekleilandschap leent zich bij uitstek voor de 
winning van windenergie. Er zijn twee oplossin
gen denkbaar:
- Cluster-opstellingen passen goed bij de 
grootschalige zeeklei verkaveling in de polder en 
de bestaande industriegebieden. Een cluster-op- 
stelling zou bovendien doorontwikkeld kunnen 
worden naar een ‘energielandschap’ waarbij de 
opwekking van windenergie gecombineerd wordt 
met bijv. zonne-energie en biomassa.

etc.
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'GETEKENDE UITNODIGING' VOOR EEN GEBIEDSPROCES

ENERGIETRANSITIE: WIND

E B I E D

| draagvlak

C H Á PHET Z

fdraagvlak

"■F s . m

Energie transitie : Wind
™ ™ Focus gebieden 

grootschalig Wind
| Ja, graag:

- Op zee
- West Brabant (zeekleigebied), 
Rivierkleigebied
- Peelhorst (Jonge ontginning)
- Kleine turbines op daken in de 
stad/bedrijventerrein
(in deze gebieden voornamelijk 
grootschalige opstellingen, óók 
met meerwaarde)

Z Ja , mits: goed ingepast (en 
veilig natuurlijk), én met 
meerwaarde:
- bijv. i.c.m. met nieuwe bossen 
("windim wald”)
- of i.c.m. VAB (verevening)
- Groenblauwe Mantel
(in deze gebieden gaat het om 
meer kleinschalige opstellingen, 
afgestemd op het omringende 
landschap)

Z Nee, hier in principe niet:
in het NNB, tenzij met voldoende 
meerwaarde en aantoonbaar 
niet tot nauwelijks effecten op 
bestaande natuurwaarden

^ De rijen passen goed bij herkenbare
structuren in het landschap. De overgang land 
-water en de dijken rondom de inpolderingen 
blijken hiervoor geschikt. Lange rijen langs de 
dijken, misschien zelfs in het water zodat de 
turbinevoet achter de dijk verdwijnt, kunnen een 
mooi beeld opleveren. Windmolens langs de in- 
polderingsdijken kunnen ook bijdragen aan het 
accentueren van het zeeklei landschap.

Het Mozaïeklandschap
- Het Mozaïeklandschap is kleinschalig en
divers, de inpassing van grote clusters en rijen 
is hier niet passend. Een bescheiden gebaar van 
kleine solitaire dorpsmolens sluit beter aan bij 
het karakter van het gebied.

Rivier-ldei
- Ook in het relatief open rivierklei land
schap zijn twee typen opstellingen mogelijk:
- Clusters passen goed in de polders, waar 
gevoelsmatig veel wind is door de openheid van 
het gebieden. Wel zijn de clusters kleiner dan in 
West-Brabant omdat het landschap kleinschali
ger is.
- Lijnopstellingen langs de dijken kun
nen worden voortgezet vanuit het principe voor 
West-Brabant . In plaats van 12 turbines in een 
rij zijn hier kleinere rijen op z’n plaats (5 à 6 
turbines).
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RUIMTELIJKE VERKENNING WIND: AANNAMES EN UITGANGSPUNTEN

H

D

1 type en zelfde hoogte binnen opstelling

STRATEGIEËN VOOR WIND OP LAND

Strategie Kleigebied 1: clusters in grote (open) ruimtes
(Grote industrie- en bedrijventerreinen, polders, droogmakerijen)

^ 4MW turbines, niet meer dan 24 per cluster, 5 km tussenruimte 
Potentieel aantal (2050) = 231 windmolens

«ò3 S
KV * « ^ * * min. 9 - max. 24 (4MW).

Dominante windrichting
Clusters in polders 
en droogmakerijen

Strategie Kleigebied 2 : Lijnopstelling met tussenruimte 
(dijken, grote wegen, kanalen of land-waterovergang)

^ 4MW turbines, niet meer dan 10 op een rij, 5 km afstand tussen de rijen 
Potentieel aantal (2050) = 195 windmolens

min. 5 - max. 10 (4MW).

4 MW
Dominante windrichting
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Windbos
(in en langsdebosrandvan(productie)bossen

^ Alle? gebieden grotere dim 5 hectore - 4MW windmolens 
Potentieel aanta1 ( 2050) = 100 windmolens

Clusters in de Peel
(kleine clusters - gekoppeld aan agrarisch landschap)

^ 4MW turbines, niet meer dan 9 turbines, minimaal 5 km afstand tussen de klusters 
Potentieel aantal (2050) = 60 windmolens

-Ut Admin 5 km
■Tťť f ť

t ff i
max. 9 (3MW)

Dominante windrichting

Dorpsmolen

^ 5007o van de dorpen, 3MW turbines
^ De Peel, kleigebieden en gebieden met luchtruim beperkingen rond vliegvelden niet meegerekend 

100 - 2.000 inw. = 39/2 = ~ 20 dorpen
2.000 - 10.000 inw. = 26/2 = 13 dorpen J

Potentieel aantal (2050) = 33 windmolens
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RUIMTELIJKE VERKENNING WIND

ch'a-ľ'9

1 PJ = 13 km2
(25 4MW windmolens)

iBij de tegels is een indicatie 
van de aantal windmolens per 

landschapstype gegeven

WEST-BRABAN’
ANDLANDSCHA

Zandlandschap en 
Brabantse Mozaiek

33 windmolens (3MW)

(50^0 van de dorpen in het zandlandschap 

exclusief De Peel en buiten de luchtruim- Kempen
100 windmolens (4MW)perkingen)

Referentieschaal

Legenda

Productiebos Dijken

Natuurlijke bossen Bestaande windturbines

Dorpen/kernen tussen 100 en 2.000 inw. 

Dorpen/kernen tussen 2.000 en 10.000 inw.

de dorpsmolen bosrand

Bestaande hoogspanningslijnen

Luchtruim beperkingen bij vliegveld 
— 300 feets 

500 feets



Rivier- en zeekleigebied
231 windmolens (4MW) in klusters of 

195 windmolens (4MW) in rijen 

(op kaart afgebeeld)

'í clusters rijen

R I V I E R K L E I

PEEL

BFR44BAINTÍ3EE
MO Z A I E K

De Peelindbos
60 windmolens (4MW)

KEMP

kleine klusters

ŷ
\e

** \
viř-..

r \1 'O' \ ì n

windbos

Achtergrond

] Ja, graag
- West Brabant (zeekleigebied), Rivierkleigebied
- Peelhorst (Jonge ontginning)
- Kleine turbines op daken in de stad/bedrijventerrein
(in deze gebieden voornamelijk grootschalige opstellingen, 
óók met meerwaarde)

] Nee, hier in principe niet:
in het NNB, tenzij met voldoende meerwaarde en 
aantoonbaar niet tot nauwelijks effecten op bestaande 
natuurwaarden

| | Ja, mits: goed ingepast (en veilig natuurlijk), én met
meerwaarde:
- bijv. i.c.m. met nieuwe bossen (“wind im wald")
- of i.c.m. VAB (verevening)
- Groenblauwe Mantel
(in deze gebieden gaat het om meer kleinschalige 
opstellingen, afgestemd op het omringende landschap)
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WARMTEVOORZIENING

Nu we afscheid moeten nemen van het aardgas, 
zal de praktijk een mengvorm aan oplossingen 
laten zien om onze warmtevoorziening op een 
klimaatvriendelijke(r) manier in te vullen. In 
geschikte gebieden kunnen warmtenetten ren
dabel zijn, die gevoed worden door restwarmte 
en geothermie. Op andere plekken liggen meer 
individuele oplossingen, zoals warmtepompen 
voor de hand.
De meeste oplossingen hebben een minder grote 
ruimtelijke impact dan windturbine-opstellin- 
gen en zonnevelden, maar indirect is er wel de
gelijk een relatie met de ruimte. Dit geldt vooral 
voor toekomstige warmteleidingen, die gereali
seerd kunnen worden als er voldoende aanbod en 
vraag is. Dus in gebieden met restwarmtebron- 
nen (industrie) in de buurt en/of geothermische

bronnen in de ondergrond en een relatief dicht
bevolkt gebied om de warmte af te zetten.
Omdat warmte niet over grote afstand getrans
porteerd kan worden zonder veel warmteverlies 
is nabijheid een belangrijk principe. Ook de 
geschiktheid van woningen voor de (vaak) lage 
temperatuur-warmte die uit de ondergrond- 
grond komt is van belang en verschilt vaak per 
stadswijk Z bouwperiode. Zo is het voor oude wo
ningen in een historische binnenstad veel inge
wikkelder om ze te isoleren en daarmee geschikt 
te maken voor lage temperatuur-warmte, dan 
voor woningen uit een latere bouwperiode.
De aanleg van een warmtenet kan ook een nieu
we verstedelijkingsdruk met zich meebrengen. 
De postionering van een warmtenet is daarmee 
ook een planologische opgave.
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Veldhutten

TKaWh. Somwtn
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ln Oost Brabant en en West-Brabant tot Ellen Leur kolenkalk, T
Ten Noord-westen van Tilburg: Trias: T s BD 0C
In het hele westen van Brabant: ondiepe geothermie T = 35 oC

150 oC

Schetskaart met indicatie kansen geothermie:
^ In Oost-Brabant en West-Brabant tot Etten Leur: kolenkalk, T ^ 100 - 150 0C 
^ Ten noordwesten van Tilburg: Trias: T ^ 80 OC 
^ In het hele westen van Brabant: ondiepe geothermie: T ^ 35 OC
NB: andere gebieden zijn niet uitgesloten want er is weinig of geen informatie. Kaartbeeld niet ge
bruiken voor haalbaarheidsstudies!
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BIOMASSA

Biomassa is vooral bijvangst, waarbij we opti
maal benutten wat er al is. Dit betekent dat alle 
vormen van reststromen, zoals agrarische rest- 
producten, snoei- en maaiafval, groente, fruit en 
tuinafval, gebruikt worden als biomassa.
Het inzetten van goede landbouwgonden voor de 
teelt van biomassa ligt niet voor de hand, alleen 
al omdat biomassa-productie laagwaardiger is 
dan voedselproductie.



RUIMTELIJKE VERKENNING: WARTME EN 
GEOTHERMIE

Referentieschaal

1PJ = 4,6 doublets 
(20,4 km2)

Mot

,AZEEKLEI
İÜI ..

WEST-BRABANTs1 'į
ZANDLANDSCHAP '

Legenda

« Restwarmte Rioolwaterzuiveringsinstallaties

Geopotentie Woningen
^ 5TJ 
m Z5 TJ
m. 10 TJ

Geopotentie kassen
5 TJ 
7,5 TJ 
10 TJ

O-^ Moerdijk warmte 
— — Brabandse stedenrij

Teeltondersteunende kassen 
en Vestigingsgebied glastuinbouw
Aanduidingen VR 2014 - (NL_IMRO_9930_vr2014gecons- 
gc04^lak)
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^ Bouwperiode

Binnenstad en eerste ring 
Before 1945

Wederopbouwwijken 
1945 - 1964

Bloemkoolwijken 
1965 - 1979

Bestaande kassen

H Recente uitbreidingswijken 
1980 - 2014

Nieuw bouw 
2015 -2050

Wonen in geogebied
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MEEKOPPELKANSEN

NATUURONTWIKKELING EN DE ENERGIE 
TRANSITIE
De ontwikkeling van natuurgebieden en de rea
lisatie van nieuwe natuur kan gekoppeld worden 
aan de energie- en (vooral) klimaatopgave, o.a. 
door de opname-afvang van CO2 door beplan
ting. Deze mogelijkheid opent nieuwe verdien- 
modellen, bijv. in de vorm van nieuwe bosgebie
den als klimaatbossen of ‘wind im wald’. Ook de 
plaatselijk gewenste ecologische opknapbeurt 
van ‘op hun laatste benen lopende’ productie- 
bossen, bestaande uit naaldhout, naar biodiverse 
en rijkere bossen die meer CO2 kunnen binden, 
kan financieel mogelijk worden gemaakt door 
bijv. windstroomopbrengst.

Een ander voorbeeld is zonne-energie in com
binatie met het realiseren van nog niet gereali
seerde natuur binnen het NNB. Percelen die in 
of tegen het Natuurnetwerk Brabant aan liggen 
en nog niet als ‘natuur’ zijn ingericht, zouden 
zonnestroom kunnen gebruiken als tijdelijke 
maatregel in het omvormingsproces naar toe
komstige natuur.

Uitgangspunt hierbij is dat bijv. ongeveer 
30Ŵ van het perceel wordt ingezet voor ha
gen, struwelen, waterpoelen en andere natuur/ 
landschapselementen. Bovendien worden de 
panelen verder uit elkaar geplaatst waardoor 
zich bloemrijk grasland kan ontwikkelen. Na 
15 jaar worden de panelen verwijderd en kan de 
plek zich volledig doorontwikkelen tot natuur
gebied.



BASISKENNIS BRABANTSE ENERGIETRANSITIE 65

CULTUURHISTORIE EN DE ENERGIE TRANSITIE
Een groot deel van het zo kenmerkende Brabants 
cultuurhistorische dorpenlandschap staat onder 
druk door schaalvergroting landbouw, energie- 
transitie, robuust natuurnetwerk, wateropgaven, 
etc. Ook is plaatselijk sprake van leegstand. 
Tegelijkertijd liggen gekoppeld aan deze opgaves 
juist ook kansen voor herbestemming en ont
wikkeling.

Het gebouwde en landschappelijke erfgoed met 
al haar gelaagdheid aan betekenissen, waaron
der de archeologie en historische geografie, zijn 
dragers van de regionale culturele identiteit. 
Erfgoed is daarom een belangrijke factor bij ge- 
biedsontwikkeling/ integrale gebiedsaanpak, en 
biedt een kans om cultuurhistorische structuren 
te versterken of te verduidelijken.
Nieuwe programma’s zoals energielandschap- 
pen kunnen bijdragen aan het open en leesbaar 
houden van het landschap van bijvoorbeeld de 
Zuiderwaterlinie: De Zuiderwaterlinie als ener- 
gielinie

LANDBOUW EN DE ENERGIE TRANSITIE
Landbouw hoort bij Brabant en vormt het land
schap voor een belangrijk deel. Verduurzaming 
van de hele keten van de agrofood sector is een 
belangrijke sleutel tot het -op tijd- halen van de 
klimaatdoelen.

De landbouw kan een bijdrage leveren aan de 
transitie van chemische industrie naar biobased 
industrie, en daarmee de reductie van CO2-uit- 
stoot, door levering van de grondstoffen. Dit 
vergt wel een groot areaal aan landbouwgrond.
De landbouw biedt ook kansen om CO2 op te 
slaan, door het gehalte organische stof in de 
bodem te vergroten. Een hoger organischestof- 
gehalte is goed voor het boerenbedrijf; duurzame 
bodemvruchtbaarheid, een hogere opbrengst, 
minder ziekten en minder last bij langduri
ge droogte of juist extreem veel water. Samen 
met koolstofvastlegging is hier sprake van een 
win-win-situatie. En opslag van koolstof kan 
de boeren in de toekomst mogelijk geld opleve
ren als onderdeel van het klimaatbeleid. Elders 
gebeurt dat al. Voorwaarde is dat de koolstof lang 
(denk aan 20 tot 50 jaar) aantoonbaar opgeslagen 
blijft.

Hier ligt een kans om de energietransitie hand in 
hand te laten gaan met de noodzakelijke transi
ties in de landbouw.
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SAMENVATTING

Dit scenario fungeert als benchmark 
en volgt gezaghebbende (maar daar
door ook conservatieve) instanties op 
het gebied van energie. Uitgaande van 
de verwachtingen van deze experts 
en de ontwikkeling van de technolo 
gie tot nu toe wordt geschetst hoe
veel energie Brabant realistisch gezien 
duurzaam kan opwekken in 2030 en 
2050. Het scenario wordt in deze stu
die conservatief genoemd, het houdt 
echter al wel ingrijpende veranderin
gen in als al een groot aantal windmo
lens en klimaat-neutrale woningen. 
Technisch conservatief betekent dus 
zeker niet dat dit scenario zomaar 
bereikt is.

In dit scenario leveren efficiencyver
beteringen slechts een beperkte bij
drage aan de 9 gigawatt challenge.
Het energieverbruik neemt af van 9 
GW nu naar 8,1 GW in 2030 en 6,3 GW 
in 2050. De beperkte impact van effi
ciency komt voor een belangrijk deel 
omdat de adoptie van elektrische au
to’s en warmtepompen stagneert.

De duurzame opwekking binnen Bra
bant blijft in dit scenario steken op 0,9 
GW in 2030 en 1,4 GW in 2050. Dit is 
vooral te wijten aan de lage efficien
cy (80A) van zonnepanelen gekoppeld 
aan een lage benutting (i80A) van da- 
koppervlak. Verder worden er op land 
relatief kleine (overwegend 4 MW) 
windmolens ingezet. Voor wind op 
zee nemen wij het licht optimistische 
scenario van de nieuwste PBL-studie 
(“Snel Vooruit”) wat Brabant naar 
rato omgerekend 0,7 GW oplevert. 
Daarmee komt ongeveer de helft van 
de Brabantse duurzame elektriciteit in 
dit scenario van de Noordzee. Zowel in 
2030 als in 2050.

Op basis van deze aannames zal Bra
bant in 2030 320A duurzame energie 
opwekken en 480A CO2 besparen. 
Hoewel dit scenario conservatief is 
qua aannames wat er ruimtelijk mo
gelijk is komt in dit scenario al in 2030 
circa 860A van de Brabantse elektrici
teit uit duurzame bronnen. Dit illus
treert dat ruimte niet de bottleneck 
hoeft te zijn bij de implementatie van 
duurzame energie en opslag en con
versie snel belangrijk worden.
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HET CONSERVATIEVE SCENARIO IN CIJFERS

Energiestromen in Brabant 
in gigawaţţļGW^

Nu
Conservatief

toekomstbeeld
2015 2030 2050

Benodigde energiestroom 8,8 8,2 6,5
Gebouwde omgeving 3,3 2,8 2,3
Vervoer 2,6 2,6 1,7
Industrie 2,2 2,1 2,0
Landbouw 0,7 0,6 0,5

Zonne-energie (Opgesteld vermorgen GWp) 0,0 0.7 (5.2) 1.2 (9.1)
Op daken 0,0 0.1 (1.1) 0.3 (2.2)
Op zonne-akkers 0,0 0.5 (4.1) 0.9(6.9)

Windenergie (Opgesteld vermorgen GWp) 0,0 0.9 (2.2) 1.8 (4.4)
In Brabant 0,0 0.2 (0.8) 0.4 (1.5)
Op Noordzee 0,0 0.7 (1.4) 1.4 (2.9)

Hernieuwbare warmte 0,4 0,8 1,3
Geothermie 0,0 0,2 0,5
Restwarmte 0,1 0,1 0,2
Biovergisters (biogas) en biomassa 0,3 0,4 0,7

Percentage duurzame energie 8% 3^ 767

CO2 besparing t.o.v. 1990 (21 Mton) 0% 48% 907
Gebouwdeomgeving (8,8 Mton) 67 6770 897
Vervoer (4,1 Mton) -397 -3870 347
Industrie (6,6 Mton) 970 707 837
Landbouw (1,8 Mton) 3170 427 677
CO2 besparing die Brabant exporteert 0 Mt 0 Mt 0 Mt

Toelichting bij de tabel:
- Er is gekozen voor 2015 (i.p.v. bv. 2017) omdat daarvoor uitgesplitste cijfers per provincing beschikbaar zijn.
- Negatieve percentages bij CO2 uitstoot geven aan dat er meer wordt uitgestoten dan in 1990.
- Energiestromen zijn uitgedrukt in gigawatt gemiddeld vermogen.
- Het geïnstalleerd piekvermogen staat in haakjes achter het gemiddeld vermogen.
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BESPARING

In dit conservatieve scenario wordt uitgegaan 
van een lichte besparing. Dit is berekend aan de 
hand van bepaald of voorgenomen beleid. De 
leidraad hierin is de Nationale Energieverken- 
ning 2017 (NEV), een jaarlijks rapport opgesteld 
door ECN.

Een belangrijke factor die bij de besparingen 
moet worden meegenomen is het zogenoemde 
reboundeffect, wat inhoudt dat naarmate bij
voorbeeld verwarmen goedkoper wordt, er meer 
wordt verwarmd. Dit heeft als gevolg dat veel 
energiebesparende maatregelen minder effect 
hebben dan voorspeld. Daarnaast moet er bij de 
besparingen rekening worden gehouden met 
de verwachtte economische groei, aangezien 
dit logischerwijs gepaard gaat met een toename 
in energiegebruik. Dit wordt weerspiegeld in 
de ontwikkeling van het bruto energieverbruik 
zoals voorspeld door het ECN. In de figuur is 
de impact van de crisis van 2008 en de magere 
groeijaren van na 2010 duidelijk te zien. Op de 
lange termijn is echter duidelijk dat de effecten 
van energiebesparing ten opzichte van econo
mische groei wel degelijk aanwezig zijn, zo is het 
bbp tussen 2000 en 2015 met 190Zo gegroeid ter
wijl het energieverbruik met 100Zo is afgenomen 
(van 2.257 PJ tot 2.041 PJ) [19].

Ondanks deze trends uit het verleden gebruikt 
de Energieverkenning relatief conservatieve 
schattingen van toekomstige besparingen. Zo is 
er in het geprojecteerde beleid een relatief kleine 
groei van de elektrificatie van warmte en ver
voer. Hierdoor is de voorspelde afname van het 
eindverbruik van energie tot 2030 gering, varië
rend tussen de 30Zo en 50Zo (1.982 PJ bij vastgesteld 
beleid en 1.933 PJ bij voorgenomen beleid) [19].

Verdeeld over de energiedragers is er een inte
ressante tweedeling zichtbaar. Zo goed als alle 
besparing zit in een vermindering van de warm
tevraag (door verbeterde isolatie en efficiëntere 
industriële processen). Dit terwijl de elektrici
teitsvraag nagenoeg gelijk blijft. ECN voorspelt 
een daling van ~2Z in 2030 ten opzichte van

Bruto eindverbruik
(petajoule)

— Realisatie (temperatuurgecorrlgeerd) 
Projectie vastgesteld beleid

— Projectie voorgenomen beleid

Figuur 1. Ontwikkeling van het bruto eindverbruik in de periode 
2000-2035. Overgenomen uit 'Nationale Energieverkenning 2017’ 

van ECN, 2017

2015 (ZieFiguur 2)terwijl TenneT zelfs eenlichte 
stijgingverwacht[2o]. OetrennsOnschoeven in 
deEneegieverkenningenandere rajeportenzijn 
op nationale schaal, deze zullen worden terug
geschaald naar Noord-Brabant om het aandelen 
warmte en elektriciteit van de totale energie
vraag te berekenen.

Finaal energiegebruik
(petajoule)

2500 —

2000

lOOO

-- Totaal bruto eindverbruik — Finaal verbruik motorbrandstoffen

— Overig finaal verbruik — Finaal verbruik voor warmte

— Finaal verbruik elektriciteit

Figuur 2. Bruto finaal energieverbruik per verbruikstype. Overge
nomen uit ‘Nationale Energieverkenning 2017’ van ECN, 2017

GEBOUWDE OMGEVING
Ongeveer37oZo (3,3GW) van hettotale finale 
energieverbruik bevóndt zich in de gebouw- 
deomgtving (dit geMt voor zowel Brabant als 
Nederland in zijn geheel). In hoofdlijnen zijn 
er twee soorten besparingen in de gebouwde 
omgeving; besparing door middel van isolatie 
en besparing door middel van installaties (e.g. 
HR-ketel, zonnepanelen of warmtepompen). 
Het grootschalige gebruik van deze technieken 
wordt apart doorgerekend in het innovatieve 
scenario, daarom wordt hier gekeken naar de
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‘traditionele’ besparingsmethodes, waar vooral 
isolatie mee wordt bedoeld. De meest voorzich
tige inschatting voor dit conservatieve scenario 
stamt uit het onderzoek van POSAD, die een 
verbruik van 79,4 PJ in 2050 voorspellen. Dit 
komt neer op een effectieve besparing (t.o.v.
2015 dus inclusief autonome groei) van ongeveer 
240Zo tussen 2015 en 2050, oftewel ongeveer 0,70Zo 
per jaar gemiddeld. Aangenomen wordt dat deze 
besparing zich evenredig over de tijd verdeeld.

INDUSTRIE
De industrie is een sector waarin energiebespa
rende maatregelen vaak traag worden doorge
voerd door de relatief lage elektriciteitskosten 
en hoge investeringskosten. Daarnaast wordt 
er ook binnen de industrie een flinke autono
me groei verwacht. In recente jaren is de totale 
energievraag zelfs af en toe gestegen door o.a. de 
aantrekkende economie. In lange termijn voor
spellingen is het erg lastig aannames te maken 
aangezien de industrie zo’n algemeen begrip 
is. Waar sommige sectoren binnen de industrie 
problemen gaan ondervinden tijdens de ener- 
gietransitie, zal dit voor anderen een enorme 
kans zijn om te groeien. Door deze redenen zijn 
veel voorspellingen conservatief. In de energie- 
verkenning is de trend van de afgelopen jaren 
doorgetrokken. Dit betekent dat de autonome 
groei en de besparing elkaar rechtstreeks uitba
lanceren.

LAND- EN TUINBOUW
Bestaande rapporten zijn zeer conservatief over 
het besparingspotentieel in de land en tuinbouw. 
Zowel POSAD als de ECN Energieverkenning 
gaan uit van een besparing van slechts enkele 
procenten tussen nu en 2050. Voor het grootste 
deel is dit opnieuw te danken aan de autono
me groei (POSAD voorspelt een besparing van 
ongeveer 300Zo ten opzichte van de autonome 
groei). Inclusief deze groei komt het besparings
potentieel uit op 3Z in 2050 ten opzichte van 
2015. Hier weegt wel tegen op dat een deel van 
de energievraag zelfstandig duurzaam wordt 
opgewekt, waardoor de CO2-uitstoot wel dege
lijk krimpt. Voorbeelden hiervan zijn biomassa, 
ondiepe geothermie voor kassen of bijvoorbeeld

zonnecollectoren opschuren.Deze staan echter 
berekend bij deopwekking van duurzameenec- 
gie.

V is de projectie by vastgesteld beleid, W is de projectie by vastgesteld en voorgenomen 

beleid.

Finaal energieverbruik 
(petaļoule)

200

100

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2ŪĴŪ
— Realisatie niet-energetisch gebruik
— Projectie niet-energetisch gebruik - V en VV

— Realisatie finaal verbruik voorwarmte 
Projectie finaal verbruik voor warmte -V

— Projectie finaal verbruik voor warmte - VV

— Realisatie finaal elektrisch verbruik
— Projectie finaal elektrisch verbruik - V
— Projectie finaal elektrisch verbruik - VV

Figuur3: Ontwikkeling van het finaal verbruik voor warmte, finaal 
elektrisch verbruik en het niet-energetisch gebruik in de industrie 

in de periode 2000-2030. Overgenomen uit 'Nationale Energiever
kenning 2017’ van ECN, 2017

VERVOER

Het meest gebruikte scenario van het Internati
onal Energy Agency (IEA) gaat ervan uit dat het 
aantal EV’s wereldwijd in 2030 circa 56 miljoen 
zal bedragen ofwel 3Z [21]. Maar Nederland is 
niet de wereld. Uitgaande van de assumpties van 
het IEA, maar rekening houdend met de ontwik
kelingen tot nu toe in Nederland en onze relatief 
hoge brandstofprijs, schatten wij in dat 10Z EV’s 
in 2030 (ofwel 1 miljoen) een absolute onder
grens is.

Voor Brabant zou dat neerkomen op 175 duizend 
voertuigen24 die samen 1.6 PJ gebruiken.

Daarnaast is het totale energieverbruik van 
vervoer in Brabant circa 60Z hoger dan puur 
het verbruik van personenvervoer. Dit energie
verbruik komt voornamelijk voor rekening van 
grote vrachtwagens. Hoeveel daarvan overscha
kelen op elektrisch hangt in sterke mate af van 
de beschikbaarheid van laadinfrastructuur maar 
uit onze berekeningen blijkt dat de business 
case van elektrische vrachtwagens erg goed is. 
Hoewel de TU/e vooroploopt in de wereld in het
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maken van deze berekeningen kunnen wij de 
elektrificering van vrachtvervoer slechts zeer 
globaal inschatten. Wij nemen in dit rapport 
aan dat de elektrificatie van zware vrachtwagens 
gelijke tred zal houden met die van personen
vervoer. Dat betekent dat vrachtvervoer circa 1 PJ 
energie zal verbruiken.

Het totale verbruik van alle elektrische voertui
gen samen is 2.6 PJ. Ondanks de toename van 
deze elektrische voertuigen neemt door auto
nome groei de vraag naar brandstoffen niet af. 
Hierdoor is er een kleine toename in het totale 
verbruik.

WARMTE

Hoe de warmtevraag verduurzaamd moet worden 
is een nog relatief onbekend probleem. Tot nu 
toe is veruit het meeste onderzoek in de ener- 
gietransitie gedaan naar de verduurzaming van 
vervoer en het duurzaam opwekken van elektri
citeit. Er zijn een aantal opties van technieken 
en systemen die in de toekomst gezamenlijk 
voor warmte moeten zorgen in de vorm van her
nieuwbare warmte (voornamelijk geothermie en 
biomassa), restwarmte en warmtepompen.
Een combinatie hiervan kan worden toegepast 
in grootschalige warmtenetten, terwijl voor 
de individuele gebruiker een warmtepomp een 
goede optie is. Zoals gezegd is het verduurzamen 
van warmte nog het grootste vraagteken in de 
energietransitie, daarom zal er worden terugge
rekend vanuit de vraag (die in de toekomst flink 
zal dalen door het optimaliseren van processen 
in de industrie en isoleren van de gebouwde 
omgeving).

Op dit moment wordt er al 14 PJ aan hernieuw
bare warmte gebruikt in Brabant. Een groot deel 
hiervan komt uit het stoken van houtkachels 
[16]. Verder is een aanzienlijk deel warmte uit 
afvalverbrandingsinstallaties en warmte van 
biomassaketels. Biomassa zal later op worden 
ingegaan. Beide andere bronnen worden gelijk 
gehouden. De meest logische opties zijn het 
gebruik van natuurlijke warmte (geothermie) en 
restwarmte. Aangezien deze bronnen vele malen

kleiner zijn dan de totale vraag, zal de rest moe
ten worden aangevuld met de elektrificatie van 
deze warmtevraag door middel van warmtepom
pen. Aangezien dit vele malen efficiënter is dan 
conventionele bronnen van warmte (e.g. gas
ketels) zal hierdoor de totale energievraag ook 
sterk afnemen. Daarnaast zal de warmtevraag in 
de gebouwde omgeving en industrie verder af
nemen door verbeterde isolatie en processen. In 
dit basis scenario wordt uitgegaan van een invul
ling van de warmtevraag door non-elektrische 
bronnen als geothermie en restwarmte. Idealiter 
worden deze warmtebronnen (inclusief warm
te van een biomassa installatie inclusief WKK) 
gekoppeld in een warmtenet. De haalbaarheid 
van dergelijke warmtenetten is erg afhankelijk 
van hoe de locatie van het aanbod op die van de 
vraag aansluit. Op dit moment wordt er jaarlijks 
3,1 PJ aan warmte geleverd via warmtenetten in 
Brabant (Amernet 2,7 PJ, Eindhoven 0,2 PJ, Hel
mond 0,2 PJ) [22]. De warmte die hier geleverd 
wordt is afkomstig uit biomassa en steenkool. 
Beide vallen niet binnen het WWS-scenario.
Om hier toch binnen te vallen zullen de meeste 
warmtenetten moeten worden aangesloten op 
geothermie en restwarmte en biomassa alleen 
worden gebruikt als absolute reststroom waar 
geen ander gebruik voor mogelijk is. Aangezien 
er verwacht wordt dat de Amercentrale voor 
2030 zal sluiten is aangenomen dat de levering 
van warmte aan de huidige warmtenetten volle
dig door geothermie en restwarmte zal gebeuren.

GEOTHERMIE
Geothermie wordt gezien als een ideale bron 
voor duurzame warmte. Niet alleen is het een 
stabiele bron (in tegenstelling tot zon en wind) 
maar ook de ruimtelijke inpassing is gering. Het 
grote probleem is echter dat er relatief weinig 
bekend is over de warmte in onze bodem en dat 
het boren hiernaar al snel kostbaar wordt. Om 
volledige zekerheid te creëren van de potentie 
van geothermie zouden op alle specifieke plek
ken proefboringen moeten worden gedaan. Ook 
is de locatie van het aanbod aan geothermische 
warmte ten opzichte van een grote warmte
vraag erg belangrijk. Aangezien het over grote 
afstanden transporteren van warmte kostbaar
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is en verliezen met zich mee brengt moeten de 
geothermische bronnen in de buurt van grote 
warmteverbruikers als kassengebieden of steden 
zijn.

Dit basis scenario gaat uit van de berekenin
gen van POSAD met de bekende geothermische 
potentie en hoe deze aansluit op de warmtevraag 
binnen een straal van 1,5km. In optimistischere 
scenario’s zal de warmtevraag leidend zijn in 
plaats van het gebied gebonden aanbod, omdat 
het gebied gebonden aanbod lastig te voorspel
len is zonder proefboringen. Daarnaast zou bij 
een grote warmtevraag transport relatief minder 
verlieslijdend zijn. POSAD gaat uit van een mini
maal scenario waarin aanbod en vraag op elkaar 
zijn afgestemd waarbij de totale potentie van 
geothermie 15PJ. Er wordt aangenomen dat de 
helft hiervan in 2030 benut kan zijn en de andere 
helft in 2050.

RESTWARMTE
Restwarmte biedt kansen, maar zeker ook be
dreigingen, voor de energietransitie. Natuurlijk 
moet warmte van industrieën zo efficiënt mo
gelijk worden benut en zouden hier dus bijvoor
beeld kassen of woningen van kunnen worden 
verwarmd. Aan de andere kant, als er restwarm
te vereist is voor de verwarming van kassen of 
huizen, creëert dit een ‘lock-in’ effect die be
sparing in de weg kan staan. Zo is het huidige 
warmtenet dat gebruik maakt van de restwarmte 
van de kool en biomassa gestookte Amercentrale 
in Breda en Tilburg een probleem bij het sluiten 
van deze centrale. De meest geschikte locatie 
voor een extra warmtenet zou bij het industrie
gebied Moerdijk zijn (door de grote hoeveelheid 
restwarmte van o.a. de Shell). Deze zou eventu
eel kunnen worden gekoppeld met het bestaande 
net in Tilburg en Breda. De verwachte opbrengst 
is 2 PJ op de korte termijn met uitzicht tot 5 PJ 
[23].

WARMTEPOMPEN
In dit scenario zal alleen volgens de huidige 
trends en beleid warmtepompen worden ge
bruikt. Er wordt hier dus bijvoorbeeld nog geen 
rekening gehouden met het recent verschenen

manifest voor de grootschalige implementatie 
van warmtepompen [24]. Ondanks dat warmte
pompen een van de meest veelbelovende tech
nieken zijn voor niet-fossiele warmte is er nog 
een grote onduidelijkheid over hoe de ontwikke
ling precies zal verlopen. Op dit moment zijn er 
nog een heel aantal concurrerende technieken. 
Iedere techniek is optimaal voor een specifiek 
klimaat en warmtevraag. Opties zijn een volledig 
elektrische warmtepomp (op de lucht of bodem 
aangesloten), een hybride warmtepomp of een 
ventilatiewarmtepomp. Ook de efficiëntie hangt 
af van het type en gebruik. Vaak zijn warmte
pompen enorm efficiënt met een rendement tot 
wel 600Ŵ. Aangezien dit rendement voor een 
groot deel af hangt van het verschil in tempera
tuur van de bron (lucht of bodem) ten opzichte 
van het doel zijn deze in de winter bijvoorbeeld 
minder efficiënt. Gemiddeld kan ik Nederland 
voor de gebouwde omgeving op dit moment al 
een rendement van 400^0 worden gehaald.

Bij warmtepompen wordt dit standaard uitge
drukt in de seasonal Coëfficiënt of Performance 
(SCOP), welke in dit geval 4 bedraagt. In 2014 
werd een range in SCOP van 2,5 tot 5,1 gevonden. 
Aangezien we hieruit gaan van de grootschali
ge implementatie richting 2030, de 2,5 als niet 
geoptimaliseerd systeem werd gepresenteerd, en 
nieuwe generaties warmtepompen met een veel 
hogere SCOP worden gerapporteerd nemen wij 
hier de waarde van 4 aan [25]]. In de industrie 
zijn er vooral veel mogelijkheden om warmte
pompen te gebruiken om laagwaardige rest
warmte opnieuw te upgraden naar hoogwaar
dige warmte. Opnieuw hangt de COP af van het 
verschil in temperatuur, wat binnen industriële 
processen erg uiteen kan lopen. Verschillende 
onderzoeken van RVO gaan echter wel uit van 
een nuttige toepassing bij COP’s van 4 of hoger 
[26]-[28].

In dit scenario wordt uitgegaan van een autono
me groei in de toepassing van warmtepompen 
onder het huidige beleid. We kijken hierin voor
namelijk naar het gebruik van warmtepompen in 
de gebouwde omgeving, aangezien de industrie 
nog verder weg is van een elektrificatie transitie.
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De groei in de gebouwde omgeving resulteert 
volgens schattingen in een besparing van onge
veer U/o per jaar aan energieverbruik [29].

BIOMASSA

Voor biomassa wordt in alle scenario’s uitgegaan 
van een gebruik van alleen absolute reststromen. 
Het grootschalig bijstoken van biomassa (hout
snippers) in bijvoorbeeld energiecentrales is dan 
ook controversieel, aangezien hier veel hout voor 
gebruikt wordt dat niet uit reststromen afkom
stig is. Binnen de ambitie van deze studie zijn 
dus alleen reststromen wenselijk. Wij gaan uit 
van het minimaal potentieel aan biomassa zoals 
gegeven in POSAD van 14 PJ in 2050 bij volledige 
benutting. Dit is een conservatieve aanname, 
temeer omdat die uitgaat van een grote beschik
baarheid van mest en andere afvalproducten uit 
de landbouw. Bij radicale veranderingen in hoe
veelheid landbouw en veehouderij zouden deze 
stromen, en daarmee de beschikbaarheid van 
biomassa, verminderen. De opbrengst van deze 
installaties is voornamelijk biogas, dit omzetten 
naar elektriciteit is een inefficiënt proces. Daar
om wordt er aangenomen dat dit biogas gebruikt 
wordt om warmte op te wekken. De reststromen 
zullen volledig benut worden waarbij de eerste 
helft in de periode tot 2030 en de tweede helft in 
2050.

ZONNEPANELEN OP 
DAKEN

Daken zijn geschikt voor het plaatsen van zon
nepanelen zonder dat dit met andere gebieds- 
bestemmingen conflicteert. Daarom hebben 
zonnepanelen op daken in dit plan de hoogste 
prioriteit. In het conservatieve scenario nemen 
we de aannames van POSAD en ECN voor zon op 
daken in Brabant over. Die baseren zich op ge
gevens over de gemiddelde opbrengst van sys
temen uit 2011 of eerder en komen op circa S.7% 
voor het totale systeem25. Dat komt neer op 8 
W/ m2.

Verder wordt er in de POSAD studie ook vanuit 
gegaan dat in de toekomst slechts i8V van het 
dakoppervlak benut zal worden voor zonnecel
len. In 2030 hebben wij daarvan de helft geno
men.

Al met al leidt dit tot 0,15 GW (4,6 PJ/jaar) in 
2030 en 0,3 GW (9,1 PJ/jaar) in 2050. Daarmee le
vert zon op daken in het conservatieve scenario 
helaas geen bijdrage aan de 9 gigawatt challenge.

(Overigens zijn er al systemen in de handel die 
22V efficiënt zijn en daarom is de opbrengst 
per vierkante meter in het innovatieve scena
rio aanzienlijk hoger. Ook zal het naarmate de 
prijs daalt interessant worden om meer daken 
van zonnepanelen te voorzien en in 2050 zal 
het grootste deel van de daken zijn vervangen. 
Daarmee is 18V van het dakoppervlak erg con
servatief. Maar daarover meer in het innovatieve 
scenario.)

ZONNE-AKKERS

Als daken voorzien zijn van zonnepanelen is de 
volgende vraag: is er plaats voor zonnepanelen 
in de meer dan 95V van het Brabantse landschap 
dat niet bebouwd is?

Uit de analyse naar deze ruimtelijke inpassing 
die hierna wordt besproken komt naar voren dat 
er inderdaad mogelijkheden zijn om functies te 
combineren op een manier die recht doet aan het 
karakter van het landschap. In dit conservatieve 
scenario gebruiken we daarbij statische installa
ties en houden we de schattingen van POSAD en 
ECN aan. In het innovatieve scenario zullen de 
zonnepanelen langs 1 as met de zon meebewe
gen en in het disruptieve scenario zullen ze als 
heuse zonnebloemen de zon volgen.

Uit de analyse van H+N+S komt naar voren dat 
er vooral kansen liggen in het gebied dat nu de 
bestemming “verstedelijking afweegbaar” heeft. 
Het gaat in totaal om ongeveer 190 km2. Dat 
is dus een gebied vergelijkbaar met de huidige
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daken in Brabant. In 2030 zou daarvan wellicht 
250h benut kunnen worden (48 km2) en in 2050 
50^0 (95 km2).

Drijvende zonnepanelen op 100^0 van drinkwa- 
terbekkens (6 km2) en 25^0 water recreatie (5 
km2) zouden daar nog 11 km2 aan kunnen toe
voegen.

Dan is er nog een deel van de ruimte bestemd als 
Natuurnetwek Brabant (NNB) die hier momen
teel nog niet aan besteed is. Hiervan kan wellicht 
25^0 (10 km2) worden benut in 2030 en 2050.

Het totaal is dan 69 km2 in 2030 en 116 km2 in 
2050.

POSAD gaat er daarbij vanuit dat voor al deze 
oppervlakken de opbrengst in 2030 en 2050 circa 
8 W/ml zal bedragen.

Daarmee komt het totale vermogen op 0,5 GW 
in 2030 (17 PJ/jaar) en 0,9 GJ in 2050 (29 PJ/jaar). 
Dat is net als zon op daken een relatief beperkte 
bijdrage in dit conservatieve scenario maar ook 
hier zullen we zien dat de opbrengst in het inno
vatieve scenario direct al veel beter is.

WIND

Bij wind op land is uitgegaan van het aantal 
windmolens zoals opgegeven door HNS in stra
tegieën 1, 3, 4 en 5 (355 grote molens en 33 dorps- 
molens). De helft daarvan wordt in dit scenario 
gerealiseerd in 2030. Het gaat om grote molens 
van 4 megawatt en “kleine” molens van 3 me
gawatt. De capaciteitsfactor van deze molens is 
op basis van aannames van het PBL gesteld op 
29^131]. Dus een molen van 4 MW levert gemid
deld 1.2 MW.

In totaal levert wind op land daarmee 0,2 GW (7 
PJ/jaar) in 2030 en 0,4 GW (14 PJ/jaar) in 2050.

Bij wind op zee is uitgegaan van de recente stu
die die PBL in 2018 uitbracht over wind genaamd 
“De Toekomst van de Noordzee”[32]. Daarbij 
worden vier scenario’s geschetst met in 2030 
tussen de 4,5 en 15 gigawatt geïnstalleerd ver
mogen. Uitgaande van een capaciteitsfactor van 
48^026 levert dat een energiestroom op van 0,3 
GW (9 PJ/jaar) tot 1 GW (31 PJ/jaar). In het door 
ons gekozen optimistische scenario “Snel Voor
uit” van PBLis de opbrengst 0,7 GW (22 PJ/jaar) 
in 2030 en 1,4 GW (44 PJ/jaar) in 2050.

C O 2 - B E S PA RING

De besparing in CO2 loopt voor op het percen
tage duurzame energie. In dit scenario wordt 
er 31^ van de energie duurzaam opgewekt. 
Echter op het gebied van CO2 besparing wordt 
al bijna aan de doelstelling van 50^0 voldaan. 
Zoals gezegd moet er hier wel rekening mee 
worden gehouden dat alleen de CO2 besparing 
ten behoeve van het energieverbruik is meege
rekend (dus CO2 afkomstig van het gebruik van 
elektriciteit, warmte en brandstoffen). Andere 
bronnen van CO2-uitstoot en broeikasgassen 
zijn buiten de scope van deze studie gelaten. De 
positieve inschatting van CO2-besparing komt 
voornamelijk omdat al een aanzienlijk deel van 
de elektriciteitsvraag duurzaam wordt opgewekt 
en ‘grijze stroom’ relatief veel uitstoot veroor
zaakt in verhouding tot warmte of brandstoffen. 
Vanuit klimaatperspectief is het daarom enorm 
belangrijk dit deel van de vraag zo snel mogelijk 
te verduurzamen.

Verder is er naast de besparingen bij de opwek
king van warmte en elektriciteit ook een opval
lende stijging van de CO2-uitstoot in het geval 
van brandstoffen. Dit is volledig te verklaren 
door de groei tussen 1990 en 2015. In dit scena
rio blijft het brandstofverbruik in 2030 namelijk 
gelijk aan dat in 2015.
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SAMENVATTING
Anders dan in het conservatieve 
scenario worden in het innovatieve 
scenario zogenaamde leercurves ge
bruikt om de ontwikkeling van tech
nologie te voorspellen in plaats van 
om aan te nemen dat de technologie 
in 2050 hetzelfde zal zijn als nu. Een 
voorbeeld van een model dat hier 
gebruik van maakt is het Spark-City 
model dat de TU/e speciaal voor Ne
derland ontwikkelde en waarmee de 
adoptie van elektrische voertuigen 
kan worden ingeschat. Ook wordt 
er rekening gehouden met de snel
le ontwikkeling op het gebied van 
lucht-warmtepompen die ook bij 
bestaande bouw steeds vaker koste
neffectieve verduurzamingsmogelijk- 
heden zal bieden. Het resultaat van de 
grotere adoptie van elektrische auto’s 
en warmtepompen is een flinke ener
giebesparing van 9 GW nu naar 7 GW 
in 2030 en 5 GW in 2050. Daarmee is 
de opgave om in 2030 circa 3,5 GW uit 
duurzame energie te halen.

Een groot verschil met het conser
vatieve scenario zit vervolgens in de 
ontwikkeling van zonnepanelen. In dit 
scenario wordt ervan uitgegaan dat de 
beste systemen die momenteel door 
consumenten worden aangeschaft in 
2030 gemiddeld zullen zijn en dat er 
daarna nog een lichtere verdere ont
wikkeling zal plaatsvinden. Ook wordt 
er op basis van onlangs verschenen 
studies vanuit gegaan dat er meer da- 
koppervlak geschikt is voor zonnepa
nelen dan tot voorkort werd gedacht.

In het innovatieve scenario wordt 
dit geschikte oppervlak in 2030 voor 
de helft benut en in 2050 helemaal. 
Deze combinatie van betere panelen 
en meer dakoppervlak leidt ertoe dat 
Brabant in 2030 1,3 GW uit zon op da
ken haalt en in 2050 4 GW. Vervolgens 
wordt voorgesteld om zonne-akkers 
te voorzien van zonnepanelen die 
meedraaien en hierdoor zowel es
thetisch fraaier als efficiënter zijn.
De zonne-akkers blijven bovendien 
bruikbaar als grasland. Dit levert 1 GW 
op in 2030 en 2,7 GW in 2050.

De windmolens die geplaatst worden 
zijn in het innovatieve scenario iets 
hoger, krachtiger en moderner. Er 
wordt ervan uitgegaan dat de huidige 
state-of-the-art in 2030 mainstream 
is. De helft van de door HNS bepaal
de windmolens zullen in 2030 zijn 
geplaatst en de tweede helft in 2050. 
Daarmee neemt de productie van wind 
op land in Brabant toe naar 0,3 GW in 
2030 en 0,6 GW in 2050. Duurzame 
opwekking van wind in Brabant dus 
een stuk minder dan de opwekking 
met zon.

Dit betekent dat er binnen Brabant in 
2030 circa 2,5 GW kan worden opge
wekt en dat er als resterende ener
giebehoefte, slechts 1GW elders moet 
worden opgewekt om de ambitie te 
halen. Dit zou kunnen via wind op zee 
of door ervoor te zorgen dat er in de 
periode tot 2030, meer windturbines 
binnen Brabant worden geplaatst.
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HET INNOVATIEVE SCENARIO IN CIJFERS

Energiestromen in Brabant 
in gigawaţţļGW^

Nu
Innovatief

toekomstbeeld
2015 2030 2050

Benodigde energiestroom 8,8 7,6 5,2
Gebouwde omgeving 3,3 2,8 2,2
Vervoer 2,6 2,2 0,8
Industrie 2,2 2,1 1,9
Landbouw 0,7 0,5 0,3

Zonne-energie (Opgesteld vermorgen GWp) 0,0 2.3 (17) 6.6 (49.7)
Op daken 0,0 1.3 (9.5) 4.0 (29.9)
Op zonne-akkers 0,0 1.0 (7.5) 2.7 (19.9)

Windenergie (Opgesteld vermorgen GWp) 0,0 0.6 (2.8) 1.2 (3.8)
In Brabant 0,0 0.4 (1.4) 0.9 (3.2)
Op Noordzee 0,0 0.2 (0.4) 0.3 (0.6)

Hernieuwbare warmte 0,4 0,8 1,3
Geothermie 0,0 0,2 0,5
Restwarmte 0,1 0,1 0,2
Biovergisters (biogas) en biomassa 0,3 0,4 0,7

Percentage duurzame energie 8% 50% 191/

CO2 besparing t.o.v. 1990 (21 Mton) 0% 77% 213/
Gebouwde omgeving (8,8 Mton) 67 81/0 96/
Vervoer (4,1 Mton) -397 -8/ 100/
Industrie (6,6 Mton) 970 88/ 89/
Landbouw (1,8 Mton) 3170 76/ 79/
CO2 besparing die Brabant exporteert

0 Mt 1.7 Mt 20.3 Mt

Toelichting bij de tabel:
- Er is gekozen voor 2015 (i.p.v. bv. 2017) omdat daarvoor uitgesplitste cijfers per provincing beschikbaar zijn.
- Negatieve percentages bij CO2 uitstoot geven aan dat er meer wordt uitgestoten dan in 1990.
- Energiestromen zijn uitgedrukt in gigawatt gemiddeld vermogen.
- Het geïnstalleerd piekvermogen staat in haakjes achter het gemiddeld vermogen.
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BESPARING

GEBOUWDE OMGEVING
Ook in dit scenario wordt in eerste instantie ge
keken naar de ‘traditionele’ besparingsmethodes 
als isolatie en efficiëntieverbeteringen in appa
raten (zuinige vaatwasser, ledverlichting, etc.) 
Pas in tweede instantie, na bepaling van de to
tale warmtevraag, zal de besparing door middel 
van de elektrificatie van de warmtevraag (lees; 
de invoering van warmtepompen) bepaald wor
den. Op dit moment is dit verschil nog miniem 
aangezien de besparing door isolatie in 2015 een 
factor 3 groter was dan die door installaties. In de 
energieverkenning wordt een besparing van on
geveer ïZo per jaar voorspeld, wat overeenkomt 
met de besparing door isolatie in 2015 [33]. Naast 
verbeterde isolatie van bestaande gebouwen 
komt deze besparing voor een groot deel uit de 
sloop van oude gebouwen, grootschalige renova
tie en nieuwbouw.

De energieverkenning verwacht dat warmte
pompen voor huishoudens hierbij in 2030 al 
ongeveer 14PJ aan elektriciteit verbruiken. Dit 
zou met het huidige rendement neer komen op 
56PJ aan warmte (in heel Nederland) wat onge
veer één-zesde deel van de huidige warmtevraag 
zou beteken. In andere woorden, de gemiddelde 
besparing van ïZo per jaar die op dit moment 
voornamelijk door isolatie wordt geboekt zal 
meer en meer door warmtepompen geboekt 
worden. Aangezien de besparing door warmte
pompen apart wordt meegenomen, wordt ook 
in dit scenario aangenomen dat de besparing 
niet meer bedraagt dan het in POSAD berekende 
220Zo, wat neer komt op 0,8Zo per jaar gemiddeld. 
Dit klinkt niet overdreven veel, let wel op, voor 
zulke waardes moet al worden aangenomen dat 
alle nieuwbouw vanaf 2020 energieneutraal is 
en bestaande woningen minimaal energielabel 
B krijgen [34]. Deze factor komt uit op een ver
bruik van 2,9 GW (92 PJ) in 2030 en 2,5 GW (79 
PJ) in 2050.

INDUSTRIE
Ook in dit innovatie scenario kan er niet worden 
uitgegaan van een effectieve besparing van de

industrie. Dit wordt echter gecompenseerd door 
de grote warmtevraag van de industrie deels in 
de besparing van warmtepompen te verwerken. 
Om de huidige trend van energiebesparing die 
gelijk op loopt met autonome groei [35] is er een 
extra transitie nodig. De huidige middelen als 
het ETS en de wet milieubeheer die bedrijven 
verplicht energiebesparende maatregelen door 
te voeren bij een terugverdientijd van 5 jaar zijn 
niet voldoende om deze trend te breken [36].
Zo’n transitie binnen de sector valt niet binnen 
de scope van dit scenario, apart van de algemene 
door warmtepompen gerealiseerde besparingen.

LAND- EN TUINBOUW
Ook in dit innovatie scenario blijft de besparing 
in de land - en tuinbouw gering. Er wordt hier in 
tegenstelling tot het conservatieve scenario uit
gegaan van de energieverkenning. Het verschil 
ten opzichte van POSAD, waar in het conserva
tieve scenario vanuit wordt gegaan, is echter zo 
gering dat het in PJ uitgedrukt alleen achter de 
komma te lezen is. De aanname is een besparing 
van 0,30Zo [35].Dit komt neer op een besparing 
van 1 PJ in 2030 en 2,3 PJ in 2050.

VERVOER

Onze prognose vanuit het SparkCity model wordt 
door veel organisaties in Nederland als uitgans- 
punt gebruikt [37]. We gebruiken het ook in dit 
50Z scenario. Met het SparkCity model schatten 
we in dat er in 2030 circa 3 miljoen EV’s op de 
markt zullen zijn, waarvan circa 500 duizend 
plug-in hybriden. Dat is circa 30Z van de perso
nenvoertuigen.

Voor Brabant zou dat neerkomen op circa 530 
duizend EV’s die samen 4,9 PJ gebruiken.

Daarnaast is het totale energieverbruik van 
vervoer is Brabant circa 60Z hoger dan puur 
het verbruik van personenvervoer. Dit ener
gieverbruik komt voornamelijk voor rekening 
van grote vrachtwagens. Hoeveel daarvan over
schakelen op elektrisch hangt in sterke mate af



2 - HET INNOVATIEVE TOEKOMSTBEELD 83

van de beschikbaarheid van laadinfrastructuur 
maar uit onze berekeningen blijkt dat de busi
ness case van elektrische vrachtwagens erg goed 
is. Hoewel de TU/e vooroploopt in de wereld in 
het maken van deze berekeningen kunnen wij 
de elektrificering van vrachtvervoer slechts zeer 
globaal inschatten. Wij nemen in dit rapport 
aan dat de elektrificatie van zware vrachtwagens 
gelijke tred zal houden met die van personen
vervoer. Dat betekent dat vrachtvervoer circa 2,9 
PJ energie zal verbruiken.

Het totale verbruik van alle elektrische voertui
gen samen is 7,9 PJ. Ten opzichte van allemaal 
auto’s op fossiele brandstof levert dit in dit 
scenario in 2030 een beparing op van 19 PJ.

In 2050 verwachten we dat alle voertuigen 
elektrisch aangedreven zullen worden. In dit 
scenario gaan we echter nog niet uit van een 
vergaande vorm van autodelen. Alle voertuigen 
elektrisch betekent dat hun energieverbruik 
oploopt tot 26 PJ. Tegelijkertijd besparen ze 
daarmee ten opzichte van uitsluitend verbran
dingsmotoren 45 PJ 1.

WARMTE

De warmtevraag in dit scenario is iets verder 
gedaald. In de opwekking van hernieuwbare 
warmte zitten enkele aannames die gelijk staan 
aan het conservatieve scenario. Dit komt voor
namelijk door grote technische onzekerheid (op 
het gebied van geothermie) en gewenste terug
houdendheid (op het gebied van biomassa en 
restwarmte.)

GEOTHERMIE
Op het gebied van geothermie is er gewoon nog 
te weinig specifiek onderzoek naar de bodem 
gedaan om echt een goede inschatting te kun
nen maken. Daarom wordt er in dit scenario nog 
uitgegaan van de bekende voorraden waar ook 
POSAD mee gerekend heeft. Dit houdt in dat de 
bekende geothermische potentie die aansluit op

een warmtevraag binnen een straal van 1,5km 
is meegenomen. Dit aanbod kan met zekerheid 
potentieel rendabel gewonnen worden.

POSAD gaat uit van een minimaal scenario waar
in aanbod en vraag op elkaar zijn afgestemd 
waarbij de totale potentie van geothermie 15,4PJ. 
Er wordt aangenomen dat de helft hiervan in 
2030 benut kan zijn en de andere helft in 2050.

Op grotere schaal is er voorspeld dat de Bra
bantse bodem een vele malen hogere potentie 
heeft voor geothermie. En bij genoeg technische 
ontwikkelingen op het gebied van dieper boren 
en onderzoek d.m.v. proefboringen kan deze 
ook gewonnen worden. In dit geval zal niet het 
aanbod maar de warmtevraag als leidend worden 
gezien, aangezien een grote vraag veel schaal
voordelen biedt. Meer hierover in het disruptieve 
scenario.

RESTWARMTE
Ook deze bron is gelijkgesteld aan het conserva
tieve scenario. Naast het duurzaam opvangen van 
de warmtevraag van het Amernet, is er nog enige 
potentie die zonder te veel ‘lock-in’ effecten te 
creëren benut zou kunnen worden. De meest ge
schikte locatie voor een extra warmtenet zou bij 
het industriegebied Moerdijk zijn (door de grote 
hoeveelheid restwarmte van o.a. de Shell). Deze 
zou eventueel kunnen worden gekoppeld met het 
bestaande net in Tilburg en Breda. De verwachte 
opbrengst is 2 PJ op de korte termijn met uitzicht 
tot 5 PJ [23].

WARMTEPOMPEN
Warmtepompen zijn op dit moment al redelijk 
gunstig. Voor een redelijk geïsoleerd huis is de 
gemiddelde terugverdientijd ongeveer 10-15 jaar 
[38M40] ten opzichte van een gasgestookte ke
tel, dit terwijl de verwachte levensduur langer is 
(25 t.o.v. 15 jaar). De TCO begint in veel gevallen 
dus al gunstig uit te pakken, zelfs met het hui
dige goedkope Groningse gas meegerekend. Ook 
technisch is er meer dan genoeg mogelijk. Het

1. Hierbij is een ruwe schatting gemaakt van de technologische verbeteringen in verbrandingsmotoren die anders in de periode tot 2050

gerealiseerd zouden zijn. Vergeleken met de huidige verbrandingsmotoren zou de besparing nog hoger uitvallen.
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technisch potentieel is vooral afhankelijk van 
de warmtevraag en isolatie, aangezien warmte
pompen veel minder efficiënt worden bij oude, 
slecht geïsoleerde woningen. In totaal is er voor 
de gebouwde omgeving een technisch potentieel 
van 740ïo. In dit scenario wordt er terug gerekend 
vanuit het doel (500Zo van de energie duurzaam) 
aangezien dit ruim binnen de 740Zo ligt [29]. 
Daarnaast wordt een deel van de warmtevraag al 
opgevangen door andere bronnen.

BIOMASSA

Voor biomassa wordt in alle scenario’s uitgegaan 
van een gebruik van alleen absolute reststro
men. Het grootschalig bijstoken van biomassa 
(houtsnippers) in bijvoorbeeld energiecentrales 
is dan ook controversieel, aangezien hier veel 
hout voor gebruikt wordt dat niet uit reststro
men afkomstig is. Binnen de ambitie van deze 
studie zijn dus alleen reststromen wenselijk. Wij 
gaan uit van het minimaal potentieel aan bio
massa zoals gegeven in POSAD van 14 PJ in 2050 
bij volledige benutting. De opbrengst van deze 
installaties is voornamelijk biogas, dit omzetten 
naar warmte en energie is een inefficiënt proces. 
De aanname is dat dit biogas gebruikt wordt bij 
vervoer of andere machines die minder geschikt 
zijn voor elektrificering.

ZONNEPANELEN OP 
DAKEN

In het innovatieve scenario spelen zonnepane
len op daken een belangrijke rol in de 9 gigawatt 
challenge. We gaan er namelijk vanuit dat de 
techniek niet stil blijft staan maar zich verder 
ontwikkeld langs de lijnen die nu al met een 
redelijke grote mate van waarschijnlijkheid zijn 
te voorzien. Daarom wordt ervan uit gegaan dat 
zonnesystemen in 2030 gemiddeld 170Zo efficiënt 
zijn en dat de efficiency blijft stijgen tot 270Zo in 
2050. Dat komt neer op 20 WZm2 in 2030 en 31 
WZm2 in 2050.

Zo innovatief is dit overigens ook weer niet want 
in 2017 boden verschillende installateurs al sys
temen aan met een efficiency van 230Zo27 en zijn

er in het laboratorium al (dure) cellen die 46Z 
efficiënt zijn28. Het grote verschil met de meeste 
scenario’s is dat wij er in dit innovatieve scena
rio vanuit gaan dat de techniek niet stil blijft 
staan maar zich verder ontwikkeld en dat dit 
te voorspellen is met zogenaamde leercurves29. 
Leercurves zijn omstreden vanuit het idee dat de 
toekomst niet voorspeld kan worden, Maar wie 
geen leercurves gebruikt doet eigenlijk ook een 
voorspelling - namelijk dat de technologie zich 
niet verder zal ontwikkelen - en dit is niet rea
listisch.

Met die hogere efficiency, gecombineerd met 
dalende kosten wordt het aantrekkelijk om meer 
dakoppervlak van zonnepanelen te voorzien.
Een studie van PBL met DNV-GL naar het po
tentieel van zonnepanelen op daken constateert 
dat in Utrecht circa 670Zo van het dakoppervlak 
geschikt te maken is30. Een gedetailleerde studie 
uit maart 2018 door Object Vision (gelieerd aan 
de Vrije Universiteit) en MapGear in opdracht 
van Deloitte constateert dat er in heel Nederland 
892 km2 geschikt dakoppervlak is. Ervan uit
gaande dat Brabant per inwoner een gemiddelde 
hoeveelheid dak heeft is dat naar rato liefst 130 
km2. Dat is 3,5 maal wat er in het conservatieve 
scenario wordt verondersteld. Aangezien dit het 
geschikte oppervlak op dit moment is (na lichte 
modificaties waar nodig) lijkt ons dit geen over
dreven innovatief scenario voor 2050. Voor 2030 
veronderstellen wij de helft hiervan.

Dit komt neer op 1,3 GW (40 PJ/jaar) in 2030 en 
4,0 GW (126 PJ) in 2050. De 9 gigawatt challenge 
indachtig is dat een flinke bijdrage.

Er is echter ook een factor die de adoptie wellicht 
gaat dempen en die in fase twee goed bekeken 
moet worden. Als een eindgebruiker namelijk 
meer energie levert dan hij gebruikt dan zal 
daarvoor een veel lager tarief krijgen dan wat hij 
betaalt. Dit geldt nog sterker als de zogenaam
de saldering wordt afgeschaft. Door slim laden 
van elektrische auto’s, thuis- of buurtbatterijen 
en postcoderoos regelingen kan de hoeveelheid 
energie die lokaal kan worden gebruikt sterk 
toenemen maar het berekenen van het poten
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tieel van deze energiestromen vraagt een dyna
misch model in de tijd dat we pas in fase twee 
zullen maken. Anderzijds is het ook mogelijk dat 
er binnen afzienbare tijd een meer realistische 
CO2 belasting wordt geïntroduceerd en die zou 
het economisch potentieel van zon weer sterk 
doen toenemen. Tenslotte is in de realiteit elke 
lokale situatie uniek waarbij bijvoorbeeld zaken 
als de stand van het dak, het energiegebruik 
onder het dak van de specifieke gebruikers en de 
interesse voor duurzame energie van de gebrui
kers een grote rol spelen. Al met al betreffen de 
hier genoemde energiestromen dus vooral het 
ruimtelijk potentieel. De economische haalbaar
heid zal in fase twee verder worden bekeken.

ZONNE-AKKERS

In het innovatieve scenario nemen we onze as
sumpties over voortschrijdende efficiency zoals 
genoemd bij zon op daken. Verder plaatsen we 
de rijen panelen die in het vrije veld staan vier 
meter uit elkaar zodat er een trekker tussendoor 
kan rijden. Dit betekent echter wel dat de rijen 
voldoende hoog moeten zijn.

Figure 4 Een zogenaamde single axis tracker die gedurende de dag 
zijn stand bijstelt op basis van de zonrichting.
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Hoewel er nog geen betrouwbare schattingen 
zijn over hoeveel dit richting 2030 en 2050 zal 
kosten is het duidelijk dat het meerkosten met 
zich mee zal brengen. Daar staat echter tegen
over dat de opbrengst per zonnepaneel circa 300A 
hoger zal zijn31 en dat de grond ook als weide
grond gebruikt kan worden, al zal het gras iets 
minder snel groeien. Bovendien is het esthetisch 
wellicht aantrekkelijker om alle zonnepanelen 
op een weide zich continu naar de zon te zien 
toekeren terwijl de koeien of schapen er tussen
door scharrelen.

Figure 5 De opbrengst van een zonnepaneel dat de zon volgt is
meer over de dag uitgespreid en op de Nederlandse breedtegraad 

ongeveer 300Zo hoger.

Op basis van het oppervlak zoals beschreven in 
het conservatieve scenario hebben we in 2030 69 
km2 tot onze beschikking en in 2050 116 km2. 
Helaas kan slechts circa 650A van dit oppervlak 
aan zonnepanelen worden berekenend als we 
enerzijds onderlinge beschaduwing van systemen 
willen voorkomen en we anderzijds meervoudig 
gebruik mogelijk willen maken met trekkers die 
tussen de zonnepanelen door kunnen rijden.

Verder nemen we wat betreft efficiency de aan
names over zoals beschreven onder zonnepane
len op daken. En omdat het grootste deel van het 
gebied voorzien zal worden van solar trackers die 
250A meer opbrengst opbrengen verhogen wij de 
opbrengst met gemiddeld 150A.

Dit zorgt ervoor dat de productie van zonne-ak- 
kers in ons innovatieve scenario als volgt is: 1 
GW in 2030 (31 PJ) en 2,65 GW in 2050 (84 PJ). 
Doordat wij de zonnepanelen wat verder uit el
kaar zetten is het verschil met het conservatieve 
scenario minder extreem dan bij zon op daken 
maar het blijft een factor 3 in 2050.

Net als bij zon op daken gaat het hierbij wel voor
al om het ruimtelijk potentieel. Het economisch 
potentieel hangt mede af van de vraag of er op 
afzienbare termijn een CO2 belasting ingevoerd 
zal worden en hoe de marktprijzen voor elektri
citeit zich zullen ontwikkelen. Zo zou de renta
biliteit van zonne-akkers bemoeilijkt kunnen 
worden als de massale inzet van zon ervoor zorgt 
dat de waarde van elektriciteit op het moment
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dat er veel zon opgewekt wordt laag (of zelfs 
negatief wordt)32. Ook hier hopen we met het 
model dat we in fase 2 ontwikkelen meer inzicht 
in te kunnen geven. Al met al zijn zonne-akkers 
economisch gezien een veel lastiger proposi
tie dan zon op daken waarvan de stroom lokaal 
(zonder er energiebelasting over te betalen) kan 
worden toegepast.

WIND

Bij wind op land is uitgegaan van het aantal 
windmolens zoals opgegeven door HNS in stra
tegieën 1, 3, 4 en 5 (355 grote molens en 33 dorps- 
molens). De helft daarvan wordt in dit scenario 
gerealiseerd in 2030. Bij de grote molens hebben 
wij echter niet gekozen voor 4 megawatt molens 
maar voor nieuwe 7,6 megawatt molens omdat 
deze qua hoogte en bladdiameter nauwelijks van 
de 4 megawatt molens verschillen terwijl hun 
opbrengst volgens POSAD veel hoger is. Voor 
2050 gaan wij uit van 8,5 megawatt molens. Bij 
de kleine molens gaan we ervan uit dat een “up
grade” van 3 naar 4 megawatt mogelijk is maar 
dit heeft geen invloed op de afgeronde getallen. 
De capaciteitsfactor van deze molens is op basis 
van aannames van het PBL gesteld op 290Zo[3i]. 
Dus een molen van 7,6 MW levert gemiddeld 2.2 
MW.

In totaal levert wind op land daarmee 0,4 GW (13 
PJ/jaar) in 2030 en 0,9 GW (29 PJ/jaar) in 2050.

Bij wind op zee hebben wij een probleem. Econo
misch gezien is wind op zee rendabel. Ruimtelijk 
gezien is wind op zee overvloedig, zeker als er 
rekening wordt gehouden met de toenemende 
opbrengst van windmolenparken (zie deel 1).

Maar uitgaande van de opdrachtformulering 
kijken we eerst naar de energie die opgewekt kan 
worden binnen Brabant en dan is er in het inno
vatieve scenario nauwelijks wind op zee nodig.
In de realiteit moet onder ogen worden gezien 
dat het innovatieve scenario ambitieus is. Ten 
eerste omdat er vele institutionele en men
tale barrières moeten worden doorbroken en

ten tweede omdat het economische model de 
prijs van CO2 nog geen onderdeel maakt van de 
vergelijking. Daarom willen we hier de opmer
king meegeven dat het bij de uitwerking van dit 
scenario in fase twee verstandig is om wel dege
lijk vol in te zetten op wind op zee.

C O 2 - B E S PA RING

Ook in dit scenario loopt de besparing in CO2 
voor op het gebruik van duurzame energie. In 
2030 lijdt dit tot een mooie besparing van 770Zo, 
waarmee de doelstellingen ruimschoots gehaald 
worden. In 2050 zou deze besparing over de 
1000Zo gaan. Dit is economisch gerekend als Bra
bant alle overtollige elektriciteit zou verkopen, 
de besparing ten opzichte van grijze stroom. Als 
alle provincies even doortastend te werk zou
den gaan is dit natuurlijk niet mogelijk. Zoals 
eerder genoemd wordt dit ook veroorzaakt om
dat opslag niet is meegenomen in deze studie. 
Daarnaast moet er rekening gehouden worden 
met andere bronnen van CO2-uitstoot en andere 
schadelijke stoffen die ook buiten de scope van 
deze studie liggen.
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SAMENVATTING
In het disruptieve scenario ligt de 
nadruk op het adopteren van baan
brekende technologie op het gebied 
van zon en wind. Warmtepompen en 
elektrische auto’s worden direct ge
adopteerd ais dit geld bespaart. De 
gebouwde omgeving en industrie ma
ken doortastend werk van energie
besparende maatregelen. Het is geen 
duur scenario maar wei een radicaie 
trendbreuk met business as usual. Het 
vraagt ook om ongewoon integraal en 
soms directief beleid.

Het energieverbruik neemt sterk af 
door het omarmen van energiebespa
ring, warmtepompen (of geothermie/ 
restwarmte) en elektrische auto’s.
Ook de industrie heeft hier een radica
le trendbreuk en zet vol in op bespa
ring en elektrificatie. We gaan van 9 
GW nu naar 6,2 GW in 2030 en 4,2 GW 
in 2050.

Nieuwe daken worden steeds va
ker aangelegd met het oog op een 
maximale energieopbrengst, waar
bij zonnepanelen niet bovenop maar 
in-plaats-van dakpannen worden 
toegepast. Dit levert in 2030 al een 
vermogen van 2,7 GW en in 2050 (als 
de meeste daken zijn vervangen) zelfs 
6,7 GW. Zon op daken heeft dus de po
tentie de grootste energiebron van

Brabant te worden. Maar het vereist 
wel bouwverordeningen en financi- 
ele regelingen die een modernise- 
ringsslag in de sector teweegbrengen. 
Zonne-akkers worden ingevuld met

panelen die als zonnebloemen in twee 
richtingen met de zon meedraaien.
Dit levert 1,2 GW in 2030 en 2,9 GW 
in 2050. Het zou ook een interessante 
nieuwe vorm van bedrijvigheid kun
nen opleveren.

Windmolens worden deels vervangen 
door windvliegers. Deze technologie 
staat vergeleken met windmolens nog 
in de kinderschoenen maar er zijn 
geen fundamentele bottlenecks rich
ting commercialisering en Nederland 
loopt in de wereld voorop.
Deze technologie kan in potentie meer 
wind leveren voor lagere kosten en op 
een onopvallender manier. Daarmee 
neemt de output van wind op land toe 
tot 0,8 GW in 2030 en 1,8 GW in 2050. 
De grootste potentie van deze techno
logie ligt in offshore wind omdat het 
fundament (hetmeest problematische 
onderdeel van offshore windmolens) 
met deze technologie vele malen 
goedkoper is. Toch laten we deze optie 
even weg omdat het gezien de doel
stellingen van de provincie overkill 
zou zijn.

Zowel de opwekking van duurzame 
elektriciteit als de CO2 besparingen 
schieten in dit scenario over de 1000A 
heen! Maar dat lukt alleen omdat Bra
bant veel duurzame elektriciteit ex
porteert aan andere gebieden die an
ders grijze stroom zouden gebruiken. 
Dat is natuurlijk niet langer mogelijk 
als die gebieden hun stroom ook ver
duurzamen.



Dit scenario wijst daarmee op het 
belang van het opslaan van energie 
overtollige duurzame energie voor als 
de zon niet schijnt en de wind niet 
waait. Flexibiliteit, batterijen en sei- 
zoensopslag worden in dit scenario 
dus snel urgent terwijl ze nog lang niet 
rijp zijn voor massale commerciële 
toepassingen.

Ook maakt het scenario duidelijk 
dat elektriciteit de quick win aan het 
worden is bij duurzaamheid en dat de 
aandacht zich in toenemende mate 
zal moeten richten op lastige vraag
stukken. Naast opslag gaat het daarbij 
onder meer om vliegverkeer, scheeps
verkeer, landbouw en energie-inten- 
sieve industrie.

Al met al geeft dit scenario aan dat 
er voor Brabant enorme kansen zijn, 
maar ook dat Brabant meer zal moeten 
doen dan het versneld invoeren van 
zon, wind en elektrische auto’s als zij 
daar het voortouw in wil nemen. De 
kennis van de kennisinstellingen zal 
ongewoon snel moeten worden ver
taald in oplossingen door het bedrijfs
leven op basis van ongewoon effec
tieve stimulering door de overheid. 
Daarbij gaat het niet alleen om nieuwe 
technologie maar ook om gedragsver
andering en het wegnemen van insti
tutionele blokkades in bijvoorbeeld 
regelgeving. Daarmee is dit niet het 
meest waarschijnlijke scenario. Maar 
het laat wel zien wat er kán: als Bra
bant erin slaagt om te ontsnappen aan 
business as usual is de beloning groot.
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HET DISRUPTIEVE SCENARIO IN CIJFERS

Energiestromen in Brabant 
in gigawaţţļGW^

Nu
Disruptief

toekomstbeeld
2015 2030 2050

Benodigde energiestroom 8,8 6,3 4,3
Gebouwde omgeving 3,3 2,7 2,2
Vervoer 2,6 1,2 0,2
Industrie 2,2 1,8 1,4
Landbouw 0,7 0,6 0,5

Zonne-energie (Opgesteld vermorgen GWp) 0,0 3.9 (28.9) 9.7 (72.5)
Op daken 0,0 2.7 (20.1) 6.7 (50.4)
Op zonne-akkers 0,0 1.2 (8.8) 2.9 (22.1)

Windenergie (Opgesteld vermorgen GWp) 0,0 0.8 (1.6) 1.8 (3.1)
In Brabant 0,0 0.8 (1.6) 1.8 (3.1)
Op Noordzee 0,0 0.0 (0.0) 0.0 (0.0)

Hernieuwbare warmte 0,4 0,9 1,2
Geothermie 0,0 0,4 0,4
Restwarmte 0,1 0,1 0,2
Biovergisters (biogas) en biomassa 0,3 0,4 0,7

Percentage duurzame energie 8% 94% 315/

CO2 besparing t.o.v. 1990 (21 Mton) 0% 130% 329/
Gebouwdeomgeving (8,8 Mton) 6/ 87/ 96/
Vervoer (4,1 Mton) -39/ 49/0 100/
Industrie (6,6 Mton) 970 96/ 97/
Landbouw (1,8 Mton)
CO2 besparing die Brabant exporteert

31/0 93/ 93/
0 Mt 9.2 Mt 48.6 Mt

Toelichting bij de tabel:
- Er is gekozen voor 2015 (i.p.v. bv. 2017) omdat daarvoor uitgesplitste cijfers per provincing beschikbaar zijn.
- Negatieve percentages bij CO2 uitstoot geven aan dat er meer wordt uitgestoten dan in 1990.
- Energiestromen zijn uitgedrukt in gigawatt gemiddeld vermogen.
- Het geïnstalleerd piekvermogen staat in haakjes achter het gemiddeld vermogen.
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BESPARING

GEBOUWDE OMGEVING
Het innovatieve scenario gaat uit van een bespa
ring van ongeveer o,8/ per jaar (inclusief auto
nome ontwikkeling en exclusief warmtepompen) 
in de gebouwde omgeving. Aannames hierbij zijn 
dat alle nieuwbouw in 2020 energieneutraal is en 
alle bestaande bouw wordt gerenoveerd tot ener- 
gielabel B. Met het oog op verdere technologi
sche ontwikkelingen als het volledig integreren 
en optimaliseren van energiegebruik van appa
raten en installaties in de gebouwde omgeving 
(zie bijvoorbeeld Team Virtue van de TU/e [43] 
wordt er geschat dat in het disruptieve scenario 
een besparing van 1/0 per jaar aannemelijk is.

INDUSTRIE
De huidige studies en prognoses binnen de in
dustriesector zijn nog niet genoeg om de doel
stellingen van het klimaatakkoord van Parijs 
te halen. Zelfs de afspraken en verschillende 
convenanten en emissiehandel systemen waar 
de industrie aan gebonden is zijn niet genoeg. 
Aangezien de industrie zich dit zelf ook heeft 
gerealiseerd heeft het topconsortia voor Kennis 
en Innovatie (TKI) van de topsector energie een 
studie laten uitvoeren om ook binnen de indus
trie een transitie op gang te krijgen. Hierbij 
hebben ze een ambitieus doel geformuleerd van 
een besparing tot 2/ per jaar [44]. Een groot deel 
van de verwachtte besparing ligt in het winnen 
van hernieuwbare warmte en efficiënter warm- 
tegebruik door middel van WKO/WKK of warm- 
tenetten [44M46]. Aangezien een deel van de 
besparing uit warmtepompen komt en een deel 
uit procesoptimalisatie en efficiëntieverbete- 
ringen, wordt de als doel gezette besparing door 
deze besparingen opgedeeld. De besparing zon
der warmtepompen wordt dus aangenomen op 
1/0 per jaar. Dit doortrekken over de komende 35 
jaar en rekening houdend met de autonome groei 
wordt er dus echt een enorme slag gemaakt.

LAND- EN TUINBOUW
De land - en tuinbouw is een enigszins aparte 
sector. De energievraag is hier bijna volledig toe 
te schrijven op verwarming voor de glastuin

bouw sector. Zeker aangezien mobiele werktui
gen door het CBS mee worden genomen onder 
de noemer Verkeer en Vervoer. Door de enorme 
warmtevraag zijn tuinders vaak zelf gas gaan 
stoken, met elektriciteit en warmte als product. 
Hierdoor is sinds 2006 is de tuinbouw netto een 
exporteur van elektriciteit [47]. Op besparings- 
gebied is er dus weinig te halen behalve duur
zame warmte. Aangezien de warmtevraag apart 
wordt behandeld is er in het disruptieve scenario 
geen verandering ten opzichte van het innova
tieve scenario.

VERVOER

Volgens onze gedetailleerde berekeningen zul
len elektrische voertuigen in 2021 voor 50/ van 
de Nederlanders goedkoper zijn dan voertuigen 
met verbrandingsmotoren. Als consumenten dit 
goed in de gaten zouden krijgen (bijvoorbeeld 
door onafhankelijke en geïndividualiseerde total 
cost of ownership voorlichting die wordt geor
ganiseerd door de overheid), als producenten 
voldoende productiecapaciteit zouden realise
ren, en als de uitrol van laadinfrastructuur goed 
wordt gefaciliteerd voor mensen die geen eigen 
parkeerplaats hebben kan de vervanging van 
verbrandingsmotoren dus nog aanzienlijk snel
ler gaan.

Daarbovenop komt dat het naar onze inschat
ting vanaf circa 2022 zo zal zijn dat zelfrijdende 
auto’s aanzienlijk veiliger zijn dan menselijke 
chauffeurs. Ervan uitgaande dat de wetgeving 
hierop wordt aangepast zou dit de weg vrijmaken 
voor het massale gebruik van deelauto’s. Auto
nome auto’s maken de deelauto namelijk stuk
ken aantrekkelijker.

Bij de huidige deelauto’s moet iemand lopen 
naar een parkeerplaats die vaak verder is dan 
waar de eigen auto geparkeerd staat. Ook moet 
de deelauto in de meeste scenario’s uiteindelijk 
weer naar deze plek worden teruggebracht en 
moet de gebruiker de auto betalen totdat deze is
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teruggebracht naar de plek waarop deze is afge
haald. Steeds is de kans aanwezig dat alle deel
auto’s zijn uitgeleend.

Deze bezwaren kunnen deels worden ondervan
gen bij een massaal gebruik van deelauto’s en de 
introductie van mechanismen als car2go waarbij 
de auto overal kan worden achtergelaten. Helaas 
is er geen duidelijk pad naar de situatie waarin 
mensen massaal zijn overgeschakeld op deelau
to’s en dus verloopt de adoptie moeizaam. Met 
autonome auto’s wordt de situatie geheel an
ders. Dit zijn in feite taxi’s zonder chauffeur. Ze 
kunnen je oppikken en afzetten waar je wilt en 
vervolgens gaan ze zelf op zoek naar een nieuwe 
passagier of rijden ze terug naar hun beginplek. 
Bovendien rijden ze zelf zodat je onderweg iets 
anders kunt doen. Dit is veel comfortabeler dan 
de huidige deelauto concepten. Bovendien is de 
bezettingsgraad in deze scenario’s veel groter 
wat de kosten aanzienlijk lager maakt dan van 
de huidige deelauto’s. Qua kosten is het verschil 
met eigen autobezit enorm. De verwachting is 
dat zelfrijdende deelauto’s een factor vijf tot tien 
goedkoper worden dat het bezit van een auto33.

Doordat we onze meeste ritten alleen maken 
kunnen de meeste van deze auto’s veel kleiner 
en lichter zijn wat het energieverbruik van de 
autovloot sterk zal reduceren. Voor vrachtver
voer zal de reductie op de motor geringer zijn 
maar doordat autonoom rijdende trucks vlak 
achter elkaar kunnen rijden zal er een flinke 
reductie in luchtweerstand worden geboekt. Bo
vendien gaan we er in dit optimistische scena
rio ook vanuit dat er slimmer gebruik gemaakt 
wordt van schepen, treinen en stadsdistributie.

Al met al is het goed voorstelbaar dat in 2030 de 
autovloot met een derde is teruggelopen en dat 
van de overblijvende voertuigen ruim de helft 
elektrisch is. Dat zou lijden tot een energiever
bruik van 8.6 PJ.

Voor 2050 is het voorstelbaar dat ritten van meer 
dan 200 km worden afgelegd met hyperloops die 
de snelheid van vliegtuigen combineren met het 
gemak van de trein en die naadloos aansluiten

bij het massale gebruik van deelauto’s. Dat zou 
zomaar kunnen leiden tot een elektrische vloot 
waarvan het aantal personenauto’s met een 
factor vijf is afgenomen en waarvan het energie
verbruik slechts 5 PJ is.

Overigens is er ook een ontwikkelpad voorstel
baar dat vanuit stadsinrichting en energiever
bruik veel minder gunstig is. Dat zou ontstaan als 
mensen met zelfrijdende auto’s nog veel meer 
gaan rijden dan nu terwijl ze vanuit statusover- 
wegingen helemaal niet in kleinere auto’s gaan 
rijden. In dat geval nemen energieverbruik en 
congestie alleen maar toe. Het is dus zaak met 
goed beleid deze transitie zo te benutten dat het 
gewenste scenario een self fulfilling prophesy 
wordt. Om deze reden is onderzoek naar de in
passing van autonoom rijden van cruciaal belang 
de komende jaren.

WARMTE

In dit scenario zijn we in 2050 volledig “van het 
gas los” en in 2030 zijn we al flink onderweg. In 
plaats daarvan gebruiken we geothermie en rest
warmte uit andere industrieën.

GEOTHERMIE
De technische potentie van geothermie is enorm. 
De huidige maximaal scenario’s in onderzoeken 
naar de potentie van geothermie zijn vaak geli
miteerd. Aangezien het precieze geothermisch 
potentieel van een locatie alleen is vast te stellen 
met proefboringen is dit voor het grootste ge
deelte van Nederland nog onbekend. Wel heeft 
TNO om aan te tonen wat deze potentie is een 
schatting gemaakt, waaruit blijkt dat er in heel 
Nederland tot een diepte van maximaal 3km er 
in totaal 85 000 PJ potentieel rendabel windbare 
aardwarmte is. Er is zelfs een toekomstscenario 
geschetst met een nationaal warmtenet verge
lijkbaar aan het huidige gasnet, waarin 
de warmte geleverd wordt door geothermie en 
restwarmte. In zo’n grootschalig warmtenet zijn 
de mogelijke ‘lock-in’ effecten van restwarmte 
minder en de relatieve verliezen van transport 
minder. Aangezien dit potentieel zo hoog is zou
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bij juist beleid en kostendaling het gebruik van 
geothermie enorm kunnen stijgen. Daarom gaan 
we in dit scenario uit van de warmtevraag in 
plaats van het aanbod. Bij grote gebruiksclus- 
ters is het relatief voordeliger om geothermie te 
gebruiken. Een voorbeeld hiervan zou zijn een 
grootschalig netwerk via het industriegebied aan 
de Moerdijk, de kassengebieden voornamelijk in 
West-Brabant en de Brabantse stedenrij. In dit 
scenario wordt ervan uitgegaan dat een derde 
van de totale warmtevraag binnen deze gebieden 
valt en via warmtenetten geleverd kan worden in 
2050.

RESTWARMTE
Om te voorkomen dat er meer ‘lock-in’ effecten 
worden gecreëerd, zal de restwarmte niet verder 
groeien dan de in het innovatieve scenario ge
noemde aantallen. Echter, bij de grootschalige 
implementatie van warmtenetten op basis van 
geothermie zou de connectie met eventuele rest- 
warmtebronnen snel gemaakt zijn.

WARMTEPOMPEN
In dit scenario zal de volledige warmtevraag uit
gesplitst worden over warmtenetten (geother
mie en restwarmte) en warmtepompen. Zoals 
gezegd wordt ervan uit gegaan dat één derde 
van de totale vraag via warmtenetten geleverd 
kan worden, dit betekent dat de resterende 
twee-derde door warmtepompen opgewekt zal 
worden. Het rendement van de warmtepompen 
blijft gelijk over alle scenario’s.

BIOMASSA

Voor biomassa geldt hetzelfde als voor rest
warmte. Om te voorkomen dat er meer ‘lock-in’ 
effecten worden gecreëerd voor voornamelijk de 
land -en tuinbouwsector zal deze niet toenemen 
ten opzichte van het innovatieve scenario waarin 
wordt uitgegaan van de door POSAD berekende 
absolute reststromen.

ZONNEPANELEN OP 
DAKEN

In het disruptieve scenario gaan we er niet langer 
vanuit dat zonnepanelen bovenop de dakpannen 
worden gelegd. In ons disruptieve scenario wor
den de dakpannen weggelaten en zijn zonnepa
nelen (en zonneboilers) een integraal onderdeel 
geworden van het dak. Dat is esthetisch fraaier 
en eigenlijk voor de hand liggend want zonnepa
nelen zijn er op gemaakt om decennia lang geen 
druppel vocht toe te laten. En ergens is het ook 
wel elegant en logisch dat het oppervlak dat ons 
beschermt tegen de negatieve effecten van weer 
en wind meteen gebruikt wordt om er de vruch
ten van te plukken.

Het idee is niet nieuw en verschillende firma’s 
bieden al zogenaamde building integrated pho- 
tovoltaics of BIPV aan. Technisch zijn de uitda
gingen beperkt tot het uitwerken van details en 
het opschalen van productie zodat prijsdaling 
mogelijk is. Economisch zijn de vooruitzichten 
goed omdat het aanbrengen van zonnepanelen 
bovenop dakpannen simpelweg veel complexer 
is en meer arbeid en materiaal vraagt dan het 
weglaten van dakpannen. Een logische volgende 
stap is dat het dak in zijn geheel op het zuiden 
wordt gericht, inclusief een overhang die balkon 
en ramen droog houdt. Gevels op het zuiden, 
parkeerterreinen en kassen waarbij warmte en 
CO2 belangrijker is dan zonlicht zijn ook goede 
kandidaten voor een solar upgrade. En misschien 
wel het belangrijkst voor de doorsnee Neder
lander: het is goed voor de portemonnee om 
het dak op deze wijze optimaal als energiebron 
in te schakelen. De grootste disruptie betreft 
misschien wel de architectenen installatiebran
che die eraan zal moeten wennen dat ze nieuwe 
daken intekenen en installeren.

Wij hebben geen schattingen kunnen vinden van 
de hoeveelheid oppervlak en de opbrengst die dit 
op zou leveren. Dit dient nader te worden onder
zocht. Voor nu schatten wij dat het beschikbaar 
oppervlak nog eens met 8o07o kan toenemen.
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Verder schatten wij in dat in een disruptief 
scenario in 2030 een kwart van het extra poten
tieel dat dit oplevert zou kunnen worden gere
aliseerd (46Zo van het uiteindelijke potentieel) 
en in 2050 de helft (780Zo van het uiteindelijke 
potentieel)34.

Verder gaan we er in het disruptieve scenario 
vanuit dat een combinatie van meerlaagse films, 
quantum dots en perovskyte zal leiden tot hoge
re opbrengsten dan we in het innovatieve scena
rio veronderstelden. Omdat deze ontwikkelingen 
eerst op gang moeten komen is de impact be
perkt maar we veronderstellen nu 220Zo efficiency 
gemiddeld in 2030 en 32Z in 2050.

Samen zorgt dit voor 2,7 GW (84 PJ) in 2030 en 
6,7 GW (212 PJ) in 2050. Dit is bijna driemaal het 
huidige elektriciteitsgebruik van Brabant en 70Z
van de 9 gigawatt challenge (het complete ener
giegebruik van Brabant).

ZONNE-AKKERS OP 
LAND EN TER ZEE

Een optie die naarmate de zonnecellen zelf 
goedkoper worden interessanter wordt is de 
toepassing van zogenaamde bifaciale systemen 
waarbij er aan twee kanten van het zonnepaneel 
lichtgevoelige cellen zitten. Deze panelen worden 
vaak rechtopstaand vastgezet en nemen zo rela
tief weinig oppervlak weg. Ze zijn ook uitermate 
geschikt als erfscheiding in plaats van een muur 
of hek.

Maar de ultieme oplossing voor zonnepanelen die 
een plek in het landschap moeten krijgen is wel
licht de het paneel dat zich als een zonnebloem 
gedurende de dag langs twee assen optimaal op 
de zon oriënteert. Deze oplossing wordt door veel 
mensen esthetisch fraaier gevonden. Het werkt 
minder massief en roept associaties op met de 
schilderijen van van Gogh. Ook zijn zij meer nog 
dan andere oplossingen in geschikt voor gebie
den waar de grond ook nog een tweede functie

Figure 6. Deze constructie heet de Sun Flower.
Hij is ontwikkeld met hulp van de bekende regisseur James Cameron en het ontwerp is open source.
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heeft. Zo ligt de combinatie met weidegrond 
(waar Brabant voor maar liefst 30^ uit bestaat) 
voor de hand. En juist in gebieden waar de grond 
relatief veel waarde heeft zoals in het dichtbe
volkte Nederland is dat een belangrijk pluspunt.

Op de Brabantse breedtegraad zou een dergelij
ke zonnebloem circa 30^ extra energie kunnen 
leveren[42]. De vraag of dit rendabel is hangt 
sterk af van de prijs van het systeem en daarover 
lopen de schattingen in de literatuur sterk uit- 
een[42], [48M51]. Relatief recente grootschalige 
systemen in Spanje rapporteren een meerprijs 
van circa 11^52] wat een aantrekkelijke terug- 
verdientijd op zou leveren maar een recente 
meta-studie gaat uit van meerkosten tot 26Ŵ 
wat het economisch voordeel grotendeels teniet 
zou doen[53].

Al met al lijkt het in ieder geval waarschijnlijk 
dat er in ieder geval geen grote malus is voor een 
langs twee assen bewegende “zonnebloem”. Dat 
geldt helemaal als provinciaal beleid deze toe
passing met het oog op de esthetiek aanmoedigt

met bijvoorbeeld aantrekkelijke financierings- 
voorwaarden of als voorkeurscriterium richting 
gebiedsontwikkelaars. In ieder geval lijkt het 
interessant om niet alleen te sturen op ener
getische of economische meerwaarde maar ook 
op landschappelijke inpassing, zeker gezien het 
feit dat deze oplossing zich dermate dicht bij een 
economisch tipping point bevindt.

Qua opbrengst per vierkante meter verwachten 
wij van deze systemen een soortgelijke op
brengst als van single tracker systemen omdat 
we ze nog iets verder uit elkaar plaatsen zodat de 
grotere opbrengst per vierkante meter gecom
penseerd wordt door het kleinere aantal vier
kante meters. Dit levert een “luchtiger” effect 
in het landschap op. Doordat de efficiency in het 
disruptieve scenario licht hoger is komt de out
put ook licht hoger uit.

De opbrengst van zonne-akkers is in het disrup- 
tieve scenario als volgt: 1,2 GW in 2030 (37 GJ) en 
2,9 GW in 2050 (93 GJ).

Figure 7. Dual tracking systems geven een wat opener gevoel dan aansluitende rijen panelen. Overigens zouden ze ook iets speelser over het 
landschap kunnen worden verdeeld en allemaal een iets andere stand kunnen hebben zonder dat dit de winstgevendheid noemenswaard

beinvloed.
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WIND

Er is een grens aan de hoeveelheid energie die je 
met gewone windmolens op kunt wekken in een 
dichtbevolkt land als Nederland en zonder de 
molens nog prominenter terug te laten komen 
in het landschap is die grens in het innovatieve 
scenario voor Brabant bereikt. Maar er is nog wel 
degelijk een manier om meer energie uit wind te 
halen in Brabant. Die manier heet airborne wind 
energy.

Figuur 8 Deze artist impression geeft een gevoel van de visuele 
impact van windvleugels. De vleugel linksboven heeft hetzelfde 

piekvermogen als de molen maar levert over het jaar dubbel zoveel 
energie.

Airborne wind energy houdt in dat de wind 
niet langer geoogst met propellors op een to
ren maar met vleugels die aan een touw op de 
grond vast zitten. Vooralsnog wordt de wind 
daarbij geoogst op een hoogte van 300 tot 500 
meter: beneden vliegroutes maar hoog genoeg 
om veel meer wind te vangen dan er vlak boven

het oppervlak waait. Deze technologie staat nog 
in de kinderschoenen maar er zijn geen funda
mentele problemen bekend. Wat dat betreft laat 
het zich vergelijken met de stand der techniek 
in windmolens circa 25 jaar geleden. In een plan 
dat een voorspelling doet tot en met 2050 dus 
zeker relevant. Nederland is koploper op het 
gebied van airborne wind energy met de firma’s 
Ampyx Power en Kite Power, beide spin-offs van 
de vakgroep van Wubbo Ockels aan de TU Delft. 
Beiden hebben ze intussen miljoenen opgehaald 
maar Ampyx Power is verder met de commercia
lisering.

Met airborne wind energy of AWE kan een relatief 
kleine vleugel toch meer energie oogsten. In het 
plaatje is dit op schaal weergegeven.

Met zulke windvogels kan Brabant boven hetzelf
de oppervlak circa tweemaal zoveel wind produ
ceren terwijl de visuele impact en waarschijnlijk 
de prijs afnemen35. Het is al met al niet zeker 
dat deze technologie binnen afzienbare tijd zijn 
potentie bereikt maar in het disruptieve scenario 
leek het ons goed hier rekening mee te houden. 
Daarmee neemt de productie van wind op land 
toe tot 0,8 GW in 2030 en 1,8 GW in 2050.

Figuur 9 Artist impression door Ampyx Power van een zwerm “windvogels”.
Doordat het fundament nauwelijks boven de zeespiegel uitsteekt is de constructie vergeleken met een windmolen veel goedkoper.
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Op zee is het potentiële vermogen van AWE 
praktisch ongelimiteerd. AWE zou zelfs toege
past kunnen worden in diepe zee en is daarbij 
veel goedkoper dan drijvende windmolens. Het 
punt waarop de windkracht wordt tegengehou
den is namelijk geen as op 135 meter hoogte 
boven de zeespiegel maar een touw op slechts 
enkele meters boven de zeespiegel.

Het belang daarvan is vooral dat het een con
stante bron van energie mogelijk maakt om 
zonnecellen te complementeren. Alle energie
systemen die overwegen op duurzame energie 
werken kennen een opslagprobleem. Bij locaties 
verder van de evenaar zoals Brabant komt daar 
het probleem van seizoensopslag bij. En vooral 
met zon is dit probleem groot omdat de grootste 
energiebehoefte in de winter optreedt terwijl de 
zon vooral in de zomer schijnt. Met wind is dit 
probleem veel minder. Met airborne wind wordt 
de constantere wind op grotere hoogte geoogst 
waardoor het opslagprobleem wederom met 
rond een factor twee afneemt.

Op termijn is het zelfs mogelijk dat de met AWE 
de landen rond de Noordzee overvloedige wind
energie gaan exporteren, analoog aan hoe Noor
wegen nu waterkracht exporteert.

OPSLAG

In de fase twee van dit project zal gekeken wor
den hoe Brabant ook voorbij de 500Zo duurzame 
energie in 2030 een stabiel elektriciteitsnet kan 
garanderen. Dat betekent dat we per kwartier 
vraag en aanbod zullen matchen zoals in de 
studies van Mark Z. Jacobson het geval is. In 
aanvulling op diens studies zullen we ook de 
locatie incalculeren zodat duidelijk wordt of het 
huidige elektriciteitsnet het scenario ook aankan 
en zodat duidelijk wordt hoeveel seizoensopslag 
nodig is in verschillende scenario’s qua export 
en import van energie en qua mix van zon, wind 
en geothermie.
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CONCLUSIES EN

We denken soms dat de transitie naar 
duurzame energie iets onprettigs is 
wat we nu eenmaal moeten doen om 
klimaatverandering tegen te beper
ken. Maar dan vergeten we dat de 
energietransitie ook een kans is. Een 
kans om onszelf praktisch oneindig 
van overvloedige engoedkope energie 
te voorzien.

Vaak wordt het benodigde oppervlak 
daarbij als struikelblok gepositioneerd 
maar dit rapport laat zien dat er bin
nen Brabant meer dan voldoende op
pervlak aanwezig isom alle benodigde 
duurzame energie mee op te wekken. 
Als uitgangspunt is gehanteerd dat bij 
vormen van duurzame energieopwek
king, zoveel mogelijk wordt aange
sloten bij het ‘gebieds-DNA’ van Bra
bant. Duurzame energie kan worden 
ingezet als mogelijkheid om de ver
schillende bestaande gebiedskenmer- 
ken van Brabant, teverduidelijken of 
te benadrukken. Hierbij is per gebied 
een aparte afweging gemaakt welke 
opstelling van bijvoorbeeld wind of 
zon, het beste aan kan sluiten bij de 
aanwezige karakteristieken.

Er zijn drie toekomstbeelden doorge
rekend en in de tabel weergegeven.

In het conservatievescenario worden 
toonaangevende rapporten gevolgd en 
valt de duurzame opbrengst in Bra
bant tegen. Dit conservatieve scenario 
is echter onrealistisch pessimistisch 
omdat het er (conservatief) vanuit 
gaat dat duurzame technologie de ko
mende decennia niet verbetert.

AANBEVELINGEN

In het innovatieve scenario gaan we er 
kort gezegd vanuit dat de modernste 
technologie die in 2018 in de winkel 
ligt in 2030 gemiddeld zal zijn. Dat 
leidt onder meer tot een grotere adop
tie van elektrische auto’s en warmte
pompen waardoor er 1,3 gigawatt op 
de energiebehoefte wordt bespaard. 
Verder blijkt de helft van de Brabant
se daken en van terrein geschikt als 
zone-akker maar liefst 2,3 gigawatt 
te kunnen opleveren. Gecombineerd 
met wind en hernieuwbare warmte 
wordt daarmee het doel van 50oA her
nieuwbare energie gehaald en wordt 
de CO2-uitstoot zelfs met 770A gere
duceerd.

Het disruptieve scenario en extra
polaties naar 2050 laten zien dat het 
opwekken van voldoende energie met 
het oppervlak dat beschikbaar is, sim
pelweg niet het probleem is. Maar dat 
wil niet zeggen dat de energietransitie 
een eenvoudige opgave wordt!

Het innovatieve scenario vraagt om 
sterk soms zelfs directief beleid ge
richt op het doorbreken van insti
tutionele blokkades. Bijvoorbeeld 
in ruimtelijke ordening, financie
ringsconstructies, regelgeving en in
stallatiebranche. Ook zal in Brabant 
kennis sneller dan gebruikelijk is van 
kenniscentra naar de praktijk moeten 
worden vertaald.

Verder is er in de tabel sprake van 
meer dan 1000A duurzame energie en 
CO2 reductie: wat is daar aan de hand? 
Deze cijfers zijn theoretisch mogelijk



als Brabant duurzame energie gaat ex
porteren maar ze zijn niet realistisch 
en wijzen op drie zaken die in dit rap
port niet zijn meegenomen:

1. Er is alleen gekeken naar het ener
giesysteem en wegtransport. In wer
kelijkheid zijn er meer bronnen van 
broeikasgas die zich niet zo makkelijk 
laten terugdringen. Denk aan vlieg
verkeer en landbouw en sommige 
zware industrieën waarvan het ener
gieverbruik en de uitstoot onbekend 
zijn.

2. Er wordt nog geen rekening gehou
den met flexibiliteit en opslag. En dat 
moet wel. Want wat doen we als de 
zon niet schijnt en de wind niet waait? 
De onbalans tussen dag en nacht moet 
worden opgevangen met slim ladende 
elektrische auto’s en thuisbatterijen. 
Het potentieel van geothermie moet 
(met proefboringen) worden vastge
steld zodat er een vaste energiestroom 
naar warmte kan. En zelfs dan zal er 
waarschijnlijk nog dure seizoensop- 
slag nodig zijn zodra we meer dan 50oA 
van al onze duurzame energie (en het 
overgrote deel van onze elektriciteit) 
uit duurzame energie gaan halen.

3. Lokale omstandigheden en coalities 
kunnen de weg van droom naar daad 
in de weg staan. Of op zijn Engels:
“the devil is in the details”.

Daarom is het goed dat er een vervolg
onderzoek op dit rapport komt. Hierin 
worden onder meer deze drie zaken 
meer in detail uitgewerkt



Energiestromen in Brabant 
in gigawatt (GW) Nu

Conservatief
toekomstbeeld

Innovatief
toekomstbeeld

Disruptief
toekomstbeeld

2015 2030 2050 2030 2050 2030 2050
Benodigde energiestroom 8,8 8,2 6,5 7,6 5,2 6,3 4,3

Gebouwde omgeving 3,3 2,8 2,3 2,8 2,2 2,7 2,2
Vervoer 2,6 2,6 1,7 2,2 0,8 1,2 0,2
Industrie 2,2 2,1 2,0 2,1 1,9 1,8 1,4
Landbouw 0,7 0,6 0,5 0,5 0,3 0,6 0,5

Zonne-energie (Opgesteld vermorgen GWp) 0,0 0.7(5.2) 1.2(9.1) 2.3 (17) 6.6 (49.7) 3.9 (28.9) 9.7 (72.5)
Op daken 0,0 0.1 (1.1) 0.3 (2.2) 1.3 (9.5) 4.0 (29.9) 2.7 (20.1) 6.7 (50.4)
Op zonne-akkers 0,0 0.5 (4.1) 0.9(6.9) 1.0 (7.5) 2.7 (19.9) 1.2 (8.8) 2.9 (22.1)

Windenergie (Opgesteld vermorgen GWp) 0,0 0.9 (2.2) 1.8 (4.4) 0.6 (2.8) 1.2(3.8) 0.8 (1.6) 1.8 (3.1)
In Brabant 0,0 0.2 (0.8) 0.4 (1.5) 0.4 (1.4) 0.9(3.2) 0.8(1.6) 1.8(3.1)
Op Noordzee 0,0 0.7 (1.4) 1.4 (2.9) 0.2 (0.4) 0.3 (0.6) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0)

Hernieuwbare warmte 0,4 0,8 1,3 0,8 1,3 0,9 1,2
Geothermie 0,0 0,2 0,5 0,2 0,5 0,4 0,4
Restwarmte 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2
Biovergisters (biogas) en biomassa 0,3 0,4 0,7 0,4 0,7 0,4 0,7

Percentage duurzame energie 8% 3^ 76^0 50% 1910Zo 94% 315^0

CO2 besparing t.o.v. 1990 (21 Mton) 0% 48% 90^0 77% 2130Zo 130% 329^0
Gebouwde omgeving (8,8 Mton) 60zá 670zá 89^0 810zá 96^0 870zá 96^0
Vervoer (4,1 Mton) -390zá -380zá 34^0 -80zá 1000Zo 490zá 100^0
Industrie (6,6 Mton) 90zá 700zá 83^0 880zá 89^0 960zá 97^0
Landbouw (1,8 Mton) 310zá 420zá 67^0 760zá 79^0 930zá 93%
CO2 besparing die Brabant exporteert 0 Mt 0 Mt 0 Mt 1.7 Mt 20.3 Mt 9.2 Mt 48.6 Mt

Toelichting bij de tabel:
- Er is gekozen voor 2015 (i.p.v. bv. 2017) omdat daarvoor uitgesplitste cijfers per provincing beschikbaar zijn.
- Negatieve percentages bij CO2 uitstoot geven aan dat er meer wordt uitgestoten dan in 1990.
- Energiestromen zijn uitgedrukt in gigawatt gemiddeld vermogen.
- Het geïnstalleerd piekvermogen staat in haakjes achter het gemiddeld vermogen.
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EINDNOTEN

1 Om heel precies te zijn komt dit verschil voort uit het gebruik van de zogenaamde long scale die 
machten van een miljoen gebruikt en de short scale die machten van duizend gebruikt. Continen
taal Europa gebruikt vooral de long scale en de meeste Engelstalige landen (waaronder de US en 
UK) gebruiken de short scale.

2 Een getrainde wielrenner kan gedurende circa tien seconden die duizend watt leveren. Geoefende 
wielrenners kunnen een uur lang ongeveer 400 watt leveren. Een gemiddelde gezonde volwassene 
levert tussen de 50 en 150 watt als hij of zij zich een uur lang stevig inspant.

3 Dat komt omdat het leven op aarde lang geleden al zonlicht heeft omgezet in energie en een klein 
deel daarvan graven we nu op als energie. In zeker zin is fossiele energie een soort spaarpot met 
ingeblikte zonnestralen uit het verleden. Alleen maken we de spaarpot een miljoen keer sneller 
leeg dan zij is volgestopt.

4 Die optimale omstandigheden zijn gedefinieerd als een plek waar het zonnepaneel 1000 WZm2 
energie opvangt.

5 Huishoudens in Brabant (en de meeste andere provincies) gebruiken ongeveer 3600 kWh per jaar. 
3600 kWh is 3600 kW gedurende een uur. Een jaar heeft 24 *365 = 8760 uur. Dat is dus gemiddeld 
3600 Z 8760 = 0.41 kWh per uur ofwel 0.41 kW ofwel 410 W.

6 Eerlijkheidshalve moet worden gezegd dat de paardenkracht een concurrent is voor de watt maar 
die raakt zelfs in de Verenigde Staten steeds meer in onbruik.

7 In Nederland ontvangt een vierkante meter vlak liggend vlak gemiddeld 100 W vermogen aan 
zonnestralen (oftewel 876 kWh/jaar oftewel 3,15 GJ/jaar). Vermenigvuldigd met het oppervlak van 
Brabant van 5081 km2 levert dit ruim 500 gigawatt (oftewel 16023 PJ). Dat is hetzelfde als 500 flin
ke kolencentrales.

8 Het oppervlak van Nederland is 41 543 km2 maar “ons” Nederlandse deel van de Noordzee is maar 
liefst 57 000 km2. Er zijn 2.5 miljoen Brabanders op 17 miljoen Nederlanders dus zo bezien is 14.5^0 
van de Noordzee van Brabant. Dat is 8300 km2. De hoeveelheid zonvermogen dat daarop valt is bij 
100 WZm2 832 GW. Dat is nog eens 64^ meer dan de 508 GW die op het oppervlak van Brabant zelf 
valt.

9 Strikt genomen zal de zon over circa een miljard jaar uitdijen waarbij de aarde onleefbaar wordt om 
dan vervolgens weer in te krimpen en als minder felle sterk nog enige miljarden jaren verder te 
branden. Maar een miljard jaar is 500 duizend keer de tijd sinds het begin van onze jaartelling.

10 Dit is uitgaande van een oriëntatie op het zuiden en gebruik makend van vacuum buizen. Bij vlak
ke plaat collectoren (en oriëntatie op het zuiden) ligt de efficiency rond de 52^0.

11 De beste zonnepanelen die consumenten nu gewoon geoffreerd krijgen op de Nederlandse markt 
hebben een efficientie van ruim 22Ŵ (Bijvoorbeeld Sunpower X22.) De beste omvormers om hier 
wisselstroom van te maken zijn 98^0 efficient. Vermenigvuldigd is dat 21.5^0. Het record voor

12 Hoewel goede voedselgewassen tot 2Ŵ van hun energie om kunnen zetten is een flink deel van die 
energie nodig voor de groei van de plant zelf. Van wat overblijft valt het grootste deel weg als de 
energie benodigd voor oogsten en verwerking wordt verrekend. De netto opbrengst van koolzaad 
in Europa ligt volgens van Duren et al tussen de minus 0.02 en 0.11Ŵ [4] en wij hebben de gemid
delde waarde genomen.

13 Op plekken met wolkeloze hemels en intense zonnestraling wordt ook met concentrated solar 
power of CSP gewerkt. Hierbij kunnen spiegels zonnestralen bundelen waarna temperaturen van 
meer dan duizend graden kunnen worden bereikt. Het voordeel is dat deze warmte kan worden 
opgeslagen voordat zij in elektriciteit wordt omgezet. Dit is in het Nederlandse klimaat waarbij er 
vaak wolken voor de zon zitten echter niet efficiënt en kosteneffectief.



106 BRABANT OP 1 0 00/. WIND, WATER EN ZON

14 Om precies te zijn stelt de wet van Swanson dat de prijs 200h afneemt voor elke verdubbeling van 
verkocht vermogen aan zonnepanelen. Intussen is deze waarde iets naar boven bijgesteld. De wet 
van Moore stelde oorspronkelijk dat het aantal transistoren op een chip elke twee jaar zou verdub
belen en is met succes gebruikt om de snelle ontwikkelingen op het gebied van computers mee te 
voorspellen. Ook bij computers gaat het intussen iets sneller dan oorspronkelijk door Moore was 
voorspeld.

15 Nucleaire energie is een onderwerp dat zelfs in de wetenschappelijke literatuur verhitte discussies 
oplevert. Gesteld kan worden dat nucleaire energie in theorie goedkoop kan zijn maar dat er in de 
praktijk de afgelopen vijftig jaar geen sprake geweest van prijsdalingen^] en dat nuclear op dit 
moment overal waar controleerbare gegevens beschikbaar zijn duidelijk duurder is dan fossiele 
energie. Dit leidt soms tot grote ophef [6]. Ook is de prijs van voltooide nucleaire centrales gemid
deld 270^ van de prijs waarmee de activiteiten werden aangevangen[7] en worden veel nucleaire 
centrales vanwege prijsoverschrijdingen niet opgeleverd [8]. Economisch gezien heeft nucleair het 
tij dus niet mee. Een punt wat echter vaak gemaakt wordt is dat het met het oog op klimaatver
andering niet verstandig is om nucleaire centrales uit te faseren voordat dit met kolencentrales is 
gebeurd.

16 Hier grijpt een groot aantal onzekerheden in elkaar. Bijvoorbeeld de prijsontwikkeling van zon, 
wind en opslag. Maar ook de mate waarin de apparatuur voor het produceren van chemische op
slag (bijvoorbeeld waterstof) kan worden ingezet en dus terugverdiend, wat weer afhangt van de 
mate van waarin windmolens en zonnepanelen overtollige energie leveren wat weer afhangt van 
locatie en gebruik (na demand-response). Ook de mix van zon en wind en de opslag die daarbij 
hoort is van belang. En de eventuele aanwezigheid van zogenaamde supergrids. Al met al weten we 
zeker dat zon en wind goedkoop worden maar is het nog onmogelijk om precies te bepalen welke 
verhouding financieel optimaal is.

17 De GLOBIOM rapportage van Ecofys is op dit gebied de meeste gezaghebbend publicatie in Europa
[9]. Het laat bijvoorbeeld zien dat palmolie tot veel meer CO2-uitstoot leidt dan fossiele olie. Ook 
koolzaad en soja leidt tot meer CO2-uitstoot.

18 Hoewel goede voedselgewassen tot 2Ŵ van hun energie om kunnen zetten is een flink deel van die 
energie nodig voor de groei van de plant zelf. Van wat overblijft valt het grootste deel weg als de 
energie benodigd voor oogsten en verwerking wordt verrekend. De netto opbrengst van koolzaad 
in Europa ligt volgens van Duren et al tussen de -0,02 en 0,11^ [4] en wij hebben gerekend met de 
gemiddeld waardes uit dit rapport.

19 Financieel Dagblad, 31 januari 2018: https://fd.nl/ondernemen/1239762/pbl-waar- 
schuwt-voor-ruimtegebrek-op-noordzee.

20 60 GW wind levert uitgaande van een capaciteitsfactor van 50^0 946 PJ per jaar terwijl ons huidige 
elektriciteitsverbruik in Nederland ongeveer 430 PJ is. De capaciteitsfactor is nog vrij conservatief 
want grote molens in nieuwe parken op de Noordzee komen tegenwoordig al regelmatig boven de 
60Ŵ uit.

21 https://www.cbs.nV-/media/imported/documents/2015/05/2015-elektriciteit-in-nederland.pdf
22 Daarbij maakt het bij personenauto’s overigens weinig uit of die brandstofauto op diesel of ben

zine rijdt. Het misverstand dat de diesel veel zuiniger is komt waarschijnlijk vooral omdat een 
diesel duidelijk minder liters brandstof gebruikt. Per liter bevat diesel echter meer energie en er 
komt per liter die verbrand wordt ook meer CO2 vrij. Een VW Golf op benzine gebruikt in de reali
teit bijvoorbeeld ongeveer 0,68 kWh/km (7,7 V100km) en een VW Golf op diesel 0,65 kWh/km (6,1 
V100km). De well-to-wheel CO2-uitstoot van benzine is daarmee 210 gram/km en van diesel 196 
gram/km. Het grootste deel van de Europese diesels maakt echter gebruik van illegaal verklaarde 
software die ervoor zorgt dat in het laboratorium de uitstootnormen qua fijnstof en stikstofoxiden 
worden gehaald terwijl buiten het laboratorium de normen sterk worden overschreden. Ervan uit



REFERENTIES 107

gaande dat deze software de komende jaren wordt uitgefaseerd zal het energieverbruik van diesels 
licht toenemen. Zonder deze software stoten de huidige personenauto’s op diesel eerder meer dan 
minder CO2 uit dan benzineauto’s. Overigens zijn vrachtwagens op diesel wel iets zuiniger dan 
hun tegenhangers op benzine.

23 Allereerst is het niet noodzakelijk dat een vrachtwagen 1000 kilometer of meer achter elkaar kan 
rijden. De meeste vrachtauto’s rijden slechts 200-400 kilometer op een dag en zelfs als er lange 
afstanden achter elkaar worden afgelegd moet er elke 4,5 uur een pauze van minimaal 45 minu
ten worden ingelast. Een batterij waarmee 500 of 600 kilometer ver gereden kan worden is dus in 
vrijwel alle gevallen voldoende, mits er voldoende snelladers beschikbaar zijn. Dergelijke batte
rijen wegen tegenwoordig 4 tot 8 ton. Rekening houdend met de circa 2 ton lichtere aandrijflijn en 
1 ton extra gewicht die in Europa is toegestaan is het verschil voor een vrachtwagen van 44 ton te 
overzien, zeker als je bedenkt dat vracht meestal beperkt wordt door het volume en niet door het 
gewicht. En qua prijs is het binnenkort duidelijk goedkoper om een elektrische vrachtwagen te 
rijden. De TU/e berekeningen leidden in 2017 even tot gefronste wenkbrauwen maar kwamen in 
een ander licht te staan toen Elon Musk eind 2017 zijn Tesla Semi truck aankondigde met een 30^ 
lagere total cost of ownership dan een diesel truck en een range van 800 kilometer. Zie ook [13].

24 In 2017 waren er volgens het CBS vrijwel precies 10 miljoen motorvoertuigen op de weg (822 dui
zend personenauto’s) waarvan 1,6 miljoen in Brabant. We schatten dat dit bij een business as usual 
groei neerkomt op ongeveer 1,75 miljoen voertuigen in 2030. Tien procent daarvan is 175 duizend 
elektrische voertuigen.

25 Zie [30] pagina 33: beschikbaar dakoppervlak 3687 hectare die 9,1 PJ levert ofwel 7,82 WZm2. In
straling op daken (zuid, oost, west en plat gemixt) is in Nederland rond de 1000 kWhZm2 (pagina 
32) ofwel 114 WZm2. Als we ervan uitgaan dat daken soms beter zijn dan een plat vlak maar vaak 
ook slechter moeten we daar bijvoorbeeld 15^0 vanaf trekken. Wordt de effectieve instraling 100 
W. De efficiency is dan te berekenen als 7,82/100=7,82^0. Wellicht wordt er daarbij ook rekening 
gehouden met flinke conversieverliezen van gelijkstroom naar wisselstroom op basis van oudere 
omvormers hoewel dat in 2050 een vreemde aanname lijkt.

26 De opbrengst van de windmolens konden wij niet direct uit de PBL studie achterhalen. Als wij het 
reverse engineeren op basis van besparing op finaal energiegebruik fluctueert de capaciteitsfactor 
in grote mate (zelfs als we even voorbij gaan aan de typefout die het heeft over 004 besparing in 
het scenario “Snel Voorruit”) en op de website stelt het PBL bij deze publicatie “Het achtergrond
document met meer informatie over onderliggende gegevens, aannames en onderbouwing van de 
veronderstelde ontwikkelingen in de Noordzeesectoren verschijnt in februari 2018.” zonder ver
wijzing naar dit document. Wij zijn daarom uitgegaan van het PBL rapport “Achtergronddocument 
Klimaat en energie” van deels dezelfde auteurs uit 2016[32] waarin voor wind op zee wordt uitge
gaan van 4200 vollasturen (ofwel een capaciteitsfactor van 48^0) voor 2030 en 2050.

27 Bijvoorbeeld de Sunpower X22 panelen van 360 Wattpiek voor een paneel van 1,5m2 (dat is 2404 
efficiënt) in combinatie met een omvormer die 97^ efficiënt is. Samen 2304.

28 De theoretische maximum efficiency van relatief traditionele eenlaags cellen is circa 3304 en meer- 
laags cellen hebben in het laboratorium nu al een efficiecy 4604. Zonnepanelen verklaren is een 
complexe materie (dit is waar Einstein ruim een eeuw geleden zijn Nobelprijs voor kreeg, niet voor 
de relativiteitstheorie) en de theoretische maximum haalbare efficiency is nog niet duidelijk. Zie 
ook: https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_cell_efficiency

29 Dit is door ons in detail beschreven in [2] op pagina 2-5.
30 Zie [41]. Op pagina 1 staat: “Alle daken van woningen en utiliteitsgebouwen bij elkaar in Nederland 

hebben een oppervlak van ongeveer 600 km2. Indien rekening wordt gehouden met obstakels en 
hellingen van daken, is ruim 400 km2 dakoppervlak theoretisch beschikbaar voor het plaatsen van 
zonnepanelen.” Op pagina 6 staat dit in detail uitgesplits.
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31 Dit paper [42] bespreekt een opstelling in Chelyabinsk en dat heeft een ruwweg vergelijkbare 
breedtegraad. Verbetering met een single axis tracker is ongeveer 320Zo. Met een dual tracker 400Zo.

32 Deze problematiek wordt helder beschreven in het in 2018 verschenen boek “Taming the Sun” van 
Varun Sivaram. Het beschrijft kort gezegd hoe meer innovatie in opslag nodig is om de prijs van 
zon op peil te houden en dat innovatie nodig is om de dalende waarde van zonnestroom het hoofd 
te bieden.

33 Dit komt allereerst omdat de auto met meerdere personen kan worden gedeeld. De inschatting is 
dat bij massaal gebruik van deelauto’s een deelauto 5 tot 10 auto’s die individueel in bezit zijn kan 
vervangen. Daar komt nog bij dat we onze meeste ritten alleen maken (de gemiddelde bezettings
graad in de file is 1.04 persoon). Doordat een deelauto per rit kan worden gekozen zal dit logi
scherwijze leiden tot een vloot met voor het merendeel kleine, energiezuinige en goedkope auto’s. 
Dit doet de kosten verder afnemen.

34 Zoals gezegd is hier meer onderzoek nodig. De simpele berekening nu is als volgt: neem de 130 
km2 van het innovieve scenario en voeg 800Zo toe ^ 235 km2. Dan de uitwerking voor 2030 (2050 
werkt analoog). Neem het oppervlak dat in 2030 in het innovatieve scenario al van zonnepanelen 
voorzien is: 130 km2 * 500Zo ^ 65 km2. Trek dat van het nieuwe totaal af: 170 km2. Neem daar een 
kwart van: 42.5 km. Totaal 172.5 km.

35 In theorie is het zelfs mogelijk om ook de hogere luchtlagen aan te spreken waarmee de potentie 
ineens met sprongen toeneemt maar daarvoor liggen de commercieel uitgewerkte ontwerpen nog 
niet op de plank.
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