
 

1 

 

 

STAPPENPLAN VOOR DUURZAME ENERGIEPRODUCTIE  

Eerste drie hoofdstukken, conceptversie 15-11-2012 

 

Thijl Ankersmit 

Kees van Gelder 
 

PvdA-Werkgroep Duurzaam, themagroep Duurzame Energie  

 

Hoofdstuk 1.  Doel en opzet          1 

Hoofdstuk 2.  Aandeel van duurzame energie; huidige situatie      3 

Hoofdstuk 3.  Groeipotentieel van de verschillende vormen van energie-opwekking  13 

 

Verwijzingen zijn per hoofdstuk genummerd, de corresponderende noten zijn onderaan de pagina weergegeven. 

 

1. Doel en opzet 

Binnen de Europese Unie zijn in 2009 bindende afspraken gemaakt over het aandeel hernieuwbare energie dat 

de lidstaten in 2020 moeten hebben gerealiseerd.
1)

  De achtergronden van deze afspraken  zijn duidelijk: de 

noodzaak van CO2-reductie en van reductie van andere vormen van energiegerelateerde vervuiling en milieu-

aantasting, slinkende voorraden fossiele brandstoffen in kombinatie met stijgende prijzen, bezwaren tegen 

import van energie uit landen met instabiele of Europa onwelgevallige regimes, de moeizame 

onderhandelingen over klimaatafspraken op mondiaal niveau.  

De meest algemene afspraak voor 2020 in EU-verband houdt in dat in dat jaar de EU-landen gezamenlijk 20 

procent van hun energiebehoefte dekken met hernieuwbare energie. Dit percentage verschilt echter per land, 

afhankelijk van de mogelijkheden die het land biedt. Voor Nederland is de doelstelling aanzienlijk bescheidener 

dan het overall-percentage, namelijk 14 procent hernieuwbare energie in 2020 (in het Regeeraccoord 

VVD/PvdA verhoogd naar 16%).  Iedere serieuze politieke partij in Nederland onderschrijft weliswaar die 

doelstelling, maar dit betekent allerminst dat het dan ook gaat lukken. Bovendien is de vraag niet alleen of de 

doelstelling wordt gehaald, maar ook op welke manier. Welke vormen van hernieuwbare energie verdienen 

een krachtige stimulans, welke bieden minder toekomstperspectief? Moet de oplossing vooral worden gezocht 

in het terugdringen van de energieconsumptie of in uitbreiding van de produktie van hernieuwbare energie?  

Over de gewenste “mix” van maatregelen zijn de politieke partijen het zeker niet eens – als ze er al een 

duidelijk en goed onderbouwd oordeel over hebben. Vooralsnog lijkt het erop dat de noodzaak van die 14 

______________ 
1)  Bron: Publicatieblad van de Europese Unie 5.6.2009 – Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 

      ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en  

      Richtlijn 2003/30/EG.  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:nl:PDF . 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:nl:PDF
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danwel 16 procent hernieuwbare energie in den brede vroom wordt beaamd, maar dat er te weinig gebeurt, 

en zeker ook te weinig doordacht en planmatig, om dat doel ook werkelijk te bereiken; het Planbureau voor de 

Leefomgeving verwacht een gerealiseerd percentage tussen de 7 en 10 procent.
2)

 In dat geval bestaat er een 

levensgroot risico dat in het zicht van 2020 de Nederlandse overheid haar toevlucht neemt tot een 

administratieve truc om die 14/16 procent zogenaamd toch te halen. Helaas bieden de EU-afspraken daartoe 

een opening. In hoofdstuk 2 wordt hier nader op ingegaan.   

De auteurs van dit rapport zijn lid van de Partij van de Arbeid en van de aan die partij gerelateerde  

Themagroep Duurzame Energie. Die laatste vormt een onderdeel van de PvdA-Werkgroep Duurzaam.
3)

 De 

algemene taak van de Themagroep Energie is “Duurzame energie op de agenda en in het partijprogramma van 

de PvdA krijgen en houden. Stimuleren dat er wordt nagedacht over energietransitie binnen de partij, de 

keuzes die we daarin kunnen maken en de maatschappelijke, ecologische en economische gevolgen daarvan.” 

In de meest algemene zin is dit ook de primaire doelstelling van het voorliggende rapport. De inhoud is echter 

openbaar, dus ook andere politieke partijen, geïnteresseerde burgers en organisaties/bedrijven kunnen er 

kennis van nemen. De auteurs hopen hiermee een relevante bijdrage te leveren aan de maatschappelijke 

discussie over en de realisatie van een transitie naar een duurzame energievoorziening in de komende 

decennia.  

Dit stuk wil op basis van wetenschappelijke inzichten, ervaringsfeiten en statistische gegevens goed 

onderbouwde en coherente aanbevelingen doen voor het realiseren van tenminste 16  procent “echte” 

hernieuwbare energie in 2020, waarvan een zo groot mogelijk gedeelte tevens als ‘duurzaam’ kan worden 

aangemerkt. Vervolgens worden streefwaarden voorgesteld voor 2030, 2040 en 2050, en ook daarbij wordt 

aangegeven langs welke wegen die, voor zover nu te overzien, het beste kunnen worden gerealiseerd. 

Welhaast vanzelfsprekend zijn onze aanbevelingen globaler naarmate ze betrekking hebben op een verder in 

de toekomst gelegen tijdstip. Op basis van jaarlijkse monitoring van de daadwerkelijke ontwikkelingen zullen 

onze aanbevelingen en vooruitberekeningen waarschijnlijk ook geregeld moeten worden bijgesteld. Wij 

hebben dan ook het voornemen om regelmatig een update van dit stuk of van onderdelen daarvan te 

publiceren. 

Vormen van energie op basis van fossiele brandstoffen komen in dit stuk zijdelings aan de orde. Veel 

gedetailleerder wordt hierop ingegaan in een ander stuk van de Themagroep Duurzame Energie 
4)

.          

Ratio en ideologie zijn geen begrippen die elkaar in de weg zitten. Bij het opstellen van dit stuk is weliswaar 

gestreefd naar een hoog rationaliteitsgehalte en naar onderbouwde en voor de lezer controleerbare 

uitspraken, maar daaronder liggen natuurlijk ideeën over het soort samenleving dat we willen nastreven, over 

de mate waarin we in ons handelen  rekening moeten houden met volgende generaties enzovoorts – kortom 

over de waarden die ons denken en handelen mede richting geven.  Gezien de politieke achtergrond en het 

interessegebied van de auteurs spreekt het wel vanzelf dat dit rapport is samengesteld vanuit een sociaal-

democratische  en “groene” ideologie. Die komt bijvoorbeeld tot uiting in de voorkeur voor vormen van 

energieproductie die niet alleen ‘hernieuwbaar’ maar ook ‘duurzaam’ zijn, en in het zoeken naar oplossingen 

en beleidsmaatregelen op het gebied van energiebesparing die ook ten goede komen aan burgers met modale 

en submodale inkomens. Op een meer concreet niveau zal de lezer meer verwijzingen naar en commentaar op 

stukken van de PvdA tegenkomen dan van andere politieke partijen. 

 

______________ 
2)  pagina 8 van: Planbureau voor de Leefomgeving i.s.m. ECN; auteurs M. Verdonk en W. Wetzels – Referentieraming energie en emissies:  

     actualisatie 2012. Energie en emissies in de jaren 2012, 2020 en 2030. Den Haag 2012. 

    http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/PBL_2012_Referentieraming-energie-en-emissies-2012_500278001.pdf  
3)  website: http://pvdaduurzaam.nl. 
4)  t.z.t. verwijzing toevoegen naar stuk van Kees en Ko. 

http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/PBL_2012_Referentieraming-energie-en-emissies-2012_500278001.pdf
http://pvdaduurzaam.nl/
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Het logische startpunt voor een verkenning van toekomstige mogelijkheden op het gebied van verduurzaming 

van de energieproductie en reductie van de energieconsumptie is de actuele situatie. Hoeveel hernieuwbare / 

duurzame energie wordt er nu geproduceerd, wat zijn daarbij de belangrijkste en minder belangrijke bronnen, 

hoe verhoudt deze hoeveelheid zich tot de totale energieproductie in Nederland, hoe staat het met de 

energieconsumptie op dit moment? Zo’n kwantitatief overzicht van de stand van zaken is het onderwerp van 

hoofdstuk 2. Daarbij wordt ook achteromgekeken tot 1990.  Groei of afname van bepaalde vormen van 

energie-opwekking in de periode 1990-2011 kunnen een indicatie geven voor te verwachten ontwikkelingen en 

voor het groeipotentieel van energiebronnen.  De ontwikkeling van de energieconsumptie gedurende die 

periode is evenzeer van belang.     

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de vraag in hoeverre zowel min of meer “gevestigde” als nog in een  

experimenteel stadium verkerende vormen van hernieuwbare energie groeipotentieel hebben. Per soort 

hernieuwbare energieproduktie wordt geïnventariseerd in welke mate deze het in zich heeft om de komende 

jaren een belangrijke of belangrijker rol te gaan spelen binnen het geheel van hernieuwbare energie. Daarbij 

zal o.a. blijken dat vormen van hernieuwbare energie die nu nog dominant zijn, volgens onze analyse in de 

toekomst zullen worden overvleugeld door vormen die op dit moment slechts een bescheiden rolletje spelen. 

Mede op basis van de inzichten uit hoofdstuk 3 wordt in hoofdstuk 4 een begin gemaakt met concrete 

scenario’s voor de komende decennia. Anders dan in de voorgaande hoofdstukken worden hierin ook 

aanbevelingen gedaan voor beleidsmaatregelen waarmee gewenste ontwikkelingen kunnen worden 

gestimuleerd en ongewenste kunnen worden afgeremd. Daarmee hebben deze hoofdstukken een meer 

‘politiek’ karakter. 

Hoofdstuk 4 heeft betrekking op het scenario tot 2020, hoofdstuk 5 op de periode 2020 tot 2030, hoofdstuk 6 

op 2030 tot 2040 en hoofdstuk 7 op het decennium tot 2050.  De periode tot 2020 komt het meest uitgebreid 

aan de orde; maatregelen om de doelstellingen voor dat jaar te halen (en op een goede manier!) hebben een 

hoge urgentie.     

 

2. Aandeel van duurzame energie; huidige situatie  

In dit hoofdstuk wordt een beeld gegeven van de mate waarin de verschillende vormen van duurzame energie 

feitelijk bijdragen aan de energievoorziening in Nederland, en hoe dat aandeel zich sinds 1990 heeft 

ontwikkeld. Daarbij wordt ook gekeken naar de ontwikkeling van de energieconsumptie.   

Sinds 2003 is het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verantwoordelijk voor de monitoring van het aandeel 

van hernieuwbare energie in Nederland. Daarbij wordt samengewerkt met een reeks van instanties en worden 

ook gegevens uit andere dan CBS-bron gebruikt. Voor deze notitie is vooral gebruik gemaakt van de jaarlijkse 

CBS-publikatie Hernieuwbare energie in Nederland 20… (meest recent: 2011).
5)  

2.1  Complicatie 1: welke meetmethode? 

Als men het aandeel van duurzame energie wil vaststellen, is een eerste complicatie dat er (minstens) drie 

verschillende methoden worden gehanteerd om dit te berekenen. De als ‘bruto eindverbruikmethode’ 

bekendstaande berekeningswijze is voor ons de meest relevante. Deze wordt in toenemende mate  
 

______________ 
5)  Centraal Bureau voor de Statistiek – Hernieuwbare energie in Nederland 2011; DenHaag/Heerlen 2012. 

      http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/industrie-energie/publicaties/publicaties/archief/2012/2012-hernieuwbare-energie-in-

nederland-2011-pub.htm. 

 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/industrie-energie/publicaties/publicaties/archief/2012/2012-hernieuwbare-energie-in-nederland-2011-pub.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/industrie-energie/publicaties/publicaties/archief/2012/2012-hernieuwbare-energie-in-nederland-2011-pub.htm
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gehanteerd, en vormt ook de basis voor de in EU-verband gemaakte afspraken over het aandeel van 

hernieuwbare energie in 2020 (voor de EU-landen in totaliteit 20 procent, voor Nederland 14 procent). In dit 

hoofdstuk is dan ook gebruik gemaakt van deze berekeningswijze. Zie voor een uitgebreide behandeling van de 

drie methoden: Agentschap NL - Protocol Monitoring Hernieuwbare Energie (2010).
6)  

In het navolgende wordt 

volstaan met een beknopte weergave van de belangrijkste kenmerken van de bruto eindverbruikmethode. 

Uitgangspunt voor deze methode om het aandeel van hernieuwbare energie te meten is het finale 

(energetische) energiegebruik in een land. Dit is de energie die is geleverd aan de vijf eindverbruiksectoren 

(industrie, diensten, huishoudens, transport en landbouw). Elektriciteitsopwekking door de 

eindverbruiksectoren zelf (bijv. zonnepanelen op het dak van een woonhuis) wordt daarbij “verplaatst” naar de 

energiesector. Een positief aspect van deze methode is dat hierin alleen het energetisch verbruik van 

energiedragers in beschouwing wordt genomen, en dus bijvoorbeeld niet olie of biomassa voor het maken van 

plastics. 

Het gaat om het bruto eindverbruik, d.w.z. inclusief het verbruik van elektriciteit en warmte door de 

energiesector voor het produceren van elektriciteit en warmte, en inclusief het verlies aan elektriciteit en 

warmte tijdens distributie en transmissie. 

Omdat bij waterkracht en windenergie de energie-opbrengst van jaar op jaar sterk kan fluctueren door de 

grillen van het klimaat, wordt de opbrengst van deze bronnen “genormaliseerd” op basis van gegevens uit 

voorgaande jaren over de opbrengst in verhouding tot het geïnstalleerde vermogen. Bij zonne-energie wordt 

deze methode (nog?) niet toegepast. 

Voor elektriciteit is het eindverbruik van hernieuwbare energie gelijkgesteld aan de bruto binnenlandse 

productie. Voor verwarming is het gelijk aan het eindverbruik van hernieuwbare energie plus de verkochte 

warmte uit hernieuwbare bronnen. Voor vervoer gaat het om de biobrandstoffen die geleverd zijn op de 

nationale markt (al dan niet gemengd in gewone benzine/diesel). Leveringen aan vliegtuigen tellen wel mee, 

leveringen aan de internationale scheepvaart niet. 

Bij de bruto eindverbruikmethode telt alleen op Nederlands grondgebied geproduceerde energie mee. Daarop 

bestaat (tot op heden) één uitzondering: bij bio-transportbrandstoffen gaat het niet om de productie, maar om 

de verkochte hoeveelheden op de binnenlandse markt ongeacht de herkomst. Overigens is de productie van 

biodiesel in Nederland veel groter dan het binnenlands gebruik; het is een exportproduct.  

Wij vinden het van het grootste belang dat (met die ene uitzondering) ook in de toekomst wordt vastgehouden 

aan het principe dat alleen op Nederlands grondgebied geproduceerde energie in de berekeningen wordt 

meegenomen.  

Helaas biedt de Europese Richtlijn ‘Energie  uit hernieuwbare bronnen’ (2009) hiervoor in beginsel een 

ontsnappingsmogelijkheid. Import van groene stroom die is geregistreerd via het systeem van Garanties van 

Oorsprong mag worden meegeteld voor het realiseren van het doel van het importerende land als het 

exporterende land daar expliciet door middel van een schriftelijke verklaring mee instemt. Voor het 

exporterende land is de consequentie van een dergelijke verklaring dat de geëxporteerde stroom niet mag 

worden meegerekend bij het bepalen van het eigen percentage gerealiseerde hernieuwbare energie. In 

Nederland telt tot op heden geïmporteerde elektriciteit niet mee voor de realisatie van de nationale 

doelstellingen – eenvoudig omdat de landen waarvan wij groene stroom betrekken geen toestemming hebben 

gegeven om het volume geëxporteerde groene stroom van hun eigen doelstelling af te trekken en in ons land 

bij de doelstelling op te tellen.
7) 

  

Uit een brief van 24 mei 2012 van de (dan demissionaire) minister van economische zaken, landbouw en  

 

______________ 
6)  Agentschap NL – Protocol Monitoring Hernieuwbare Energie, Update 2010; Methodiek voor het berekenen en registreren van de  

      bijdrage van hernieuwbare energiebronnen; mei 2010. 

      http://www.agentschapnl.nl/sites/default/files/bijlagen/Protocol%20Monitoring%20hernieuwbare%20energie2010.pdf. 

7)  Bron: AgentschapNL - Protocol monitoring hernieuwbare energie 2010,  Hoofdstuk 1 en paragraaf 6.4. zie noot 6 voor hyperlink. 

http://www.agentschapnl.nl/sites/default/files/bijlagen/Protocol%20Monitoring%20hernieuwbare%20energie2010.pdf
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innovatie aan de Voorzitter van de Tweede Kamer over ‘Stimulering duurzame energieproductie’ 
8)

  blijkt echter 

dat deze mogelijkheid serieus wordt overwogen. Citaat: “In deze brief informeer ik uw Kamer over de 

mogelijkheden voor import van hernieuwbare energie. Hiermee geef ik invulling aan mijn toezegging in het 

Energierapport 2011 en het Algemeen Overleg op 22 juni 2011. Nu het kabinet demissionair geworden is, is de 

insteek primair om uw Kamer te informeren over de mogelijkheden van import. Het is aan een volgend kabinet 

om te besluiten in hoeverre van deze mogelijkheden gebruik wordt gemaakt.” (….) “ Nederland mag 

afspraken maken over de statistische overdracht van een bepaalde gespecificeerde hoeveelheid 

hernieuwbare energie van een bepaalde lidstaat naar Nederland of vice versa. Dit zal in de regel in 

ruil voor een (financiële) vergoeding geschieden. Bij statistische overdracht is er in feite sprake van 

een boekhoudkundige exercitie.” 

Een ‘boekhoudkundige exercitie’ - wat ons betreft mag het gerust een ‘boekhoudkundige truc’ heten. 

Voor regeringspartner PvdA dient het ons inziens onbespreekbaar te zijn om de afgesproken 14 (thans 16) 

procent hernieuwbare energie in 2020 mede op deze wijze te realiseren. 

Dit houdt zeker niet in dat wij tegenstander zijn van uitwisseling van hernieuwbare energie met andere landen, 

in tegendeel. Maar Nederland dient op het eigen grondgebied (inclusief de daartoe behorende zeeën) een 

zodanige hoeveelheid duurzame energie op te wekken dat deze rekenkundig voldoende is om te voorzien in een 

afgesproken aandeel hernieuwbare energie. Dat die energie de facto voor een bepaald percentage afkomstig is 

uit het buitenland is geen probleem zolang daar een export vanuit Nederland van eenzelfde (of groter) 

percentage tegenoverstaat.  

 

2.2  Complicatie 2: hernieuwbare of duurzame energie? 

Een tweede complicatie bij het vaststellen van de hoeveelheid ‘groene’ energie: duurzame energie is niet 

identiek aan hernieuwbare energie. De EU en de Nederlandse overheid hanteren alleen de laatstgenoemde 

term; politici lijken veelal te vergeten dat het om verschillende begrippen gaat. Bij hernieuwbare energie gaat 

het om energie uit bronnen die nimmer uitgeput zullen raken; wind, zon, stromend water, aardwarmte, 

gewassen e.d.. Duurzame energie is ook altijd hernieuwbaar, maar moet aan bijkomende eisen voldoen. Heel 

algemeen geformuleerd: deze energie mag geen schadelijke neveneffecten hebben voor het milieu, voor de 

ecologie en voor het welbevinden van de bevolking – ook niet dat van toekomstige generaties.
9)

  

Om tot cijfermatige gegevens te komen over duurzame energie (naast gegevens over hernieuwbare energie), is 

een meer operationele definitie van duurzame energie vereist. Over een dergelijke definitie bestaat tot op 

heden geen communis opinio. Wij hebben het begrip als volgt geoperationaliseerd.  

Het verschil met hernieuwbare energie heeft uitsluitend betrekking op energie die wordt gewonnen uit 

biomassa (inclusief biobrandstof voor vervoermiddelen). Een redelijke beslissing lijkt om alle vormen van 

energiewinning door verbranding van biomassa en ook de productie van biobrandstof als niet-duurzaam aan te 

merken – wat nog niet wil zeggen dat ze dienen te worden uitgebannen. Alleen uit biomassa verkregen energie 

in de vorm van brandbare gassen  (via vergisting) wordt in deze notitie beschouwd als duurzaam. Om het in de 

vorm van een sommetje uit te drukken: duurzame energie is hernieuwbare energie minus energie verkregen 

door verbranding van biomassa en minus vloeibare biobrandstof voor motoren.  

Overigens worden in de tabellen steeds zowel cijfers voor (op deze wijze gedefinieerde) duurzame energie als 

voor hernieuwbare energie vermeld. 

 

______________ 
8)  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/32774/kst-31239-137.html. 

9)  Zie ook de opvattingen van het ‘Groene Panel’ van de NRC over het duurzaamheidsbegrip in de NRC van 19-10-2012. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/32774/kst-31239-137.html
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De beslissing om energie uit verbranding van biomassa en uit biomassa gewonnen brandstof voor vervoer niet 

als duurzaam aan te merken, vraagt om enige adstructie. 

Een populaire opvatting is dat energie uit biomassa CO2-neutraal is omdat de hoeveelheid CO2 die bij de 

omzetting in energie vrijkomt gelijk is aan de CO2-besparing die wordt verkregen bij de “oogst” (letterlijk of 

figuurlijk) van de biomassa. Echter deze biomassa wordt vaak over grote afstanden vervoerd, wat dus gepaard 

gaat met een fors verbruik van bijvoorbeeld dieselolie en een navenante uitstoot van CO2. De hoeveelheid 

binnen onze landsgrenzen gewonnen en winbare biomassa is nu al aanzienlijk geringer dan het verbruik ervan 

voor de opwekking van energie en de produktie van brandstof voor diesel- en benzinemotoren. In deze situatie 

is import dus noodzakelijk, wat forse vervoersafstanden impliceert. En zelfs als geïmporteerde biomassa wel 

CO2-neutraal zou zijn, is er een CO2-probleem. Bij export van biomassa uit bijvoorbeeld Brazilië wordt daar 

weliswaar CO2 bespaard, maar evenzogoed komt die bij verbranding in Nederland in de atmosfeer. CO2-

neutraliteit op mondiaal niveau kan dus samengaan met grote verschillen in concentratie tussen gebieden 

onderling.  

Een ander probleem vormt de concurrentie van als brandstof bedoelde gewassen met voedingsgewassen. Vaak 

gaat het dan zelfs om hetzelfde soort gewas; maïs en suikerriet zijn zowel belangrijke voedingsgewassen als de 

belangrijkste grondstoffen voor biobrandstof. Er wordt wel veel geroepen dat de produktie van biomassa niet 

ten koste mag gaan van het landbouwareaal dat voor voeding wordt benut, maar dit voorbehoud staat haaks 

op de feitelijke situatie. 

Een samenleving zal altijd een zekere hoeveelheid biomassa produceren, ook als men die hoeveelheid niet 

kunstmatig verhoogt. Daar “moet je wat mee”. Verbranden is dan de domste optie. Verbranding van biomassa 

vindt voor een belangrijk deel plaats in de vorm van bijstoken in kolencentrales; de meest milieu-onvriendelijke 

centrales die er zijn. Veel beter is het om biomassa te benutten als grondstof voor nieuwe produkten en 

materialen, bijvoorbeeld biologisch afbreekbaar verpakkingsmateriaal, en als meststof. Daarnaast is de winning 

op bescheiden schaal van gas door vergisting (van bijvoorbeeld dierlijke mest) een acceptabele oplossing voor 

het wegwerken van biomassa. Alleen deze laatste vorm van energiewinning uit biomassa is voldoende 

milieuvriendelijk om als “duurzaam” te worden aangemerkt. 

In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op het potentieel van biomassa voor de toekomstige energievoorziening. 

 

2.3  Petajoules, Terajoules, Kilowatt-uur… 

Hoeveelheden warmte worden veelal in (peta, tera enz.)joules weergegeven, hoeveelheden elektriciteit in 

(duizenden, miljoenen enz.) kilowatt-uur. Echter alle vormen van energie zijn in joules uit te drukken. Daarmee 

worden ze gemakkelijk onderling vergelijkbaar. In de tabellen in deze notitie zijn hoeveelheden elektriciteit 

steeds omgerekend naar joules. Zeer grote hoeveelheden energie, met name alle opgewekte en verbruikte 

energie inclusief die uit niet-hernieuwbare bronnen, zijn weergegeven in Petajoules (PJ). In tabellen waarin 

(ook) kleinere hoeveelheden energie voorkomen, is als eenheid voor energie de Terajoule (TJ) gehanteerd.  

1 PJ = 1000 TJ. Elektriciteitsgegevens, veelal gepubliceerd in miljoenen kWh, zijn ook omgerekend naar TJ’s.  

1 miljoen kWh = 3,6 TJ,   1 TJ = 277 778 kWh.  

De gepresenteerde cijfers wekken de indruk van grote nauwkeurigheid. Dat is bedrieglijk; het CBS berekent de 

cijfers zo nauwkeurig mogelijk, maar in feite is er steeds sprake van een mogelijke foutmarge. De grootte van 

die marge verschilt sterk per energiebron. In de CBS-publicatie wordt hier voor iedere bron op ingegaan, maar 

in dit stuk laten we mogelijke foutmarges buiten beschouwing; mede omdat de gepubliceerde cijfers een 

realiteit op zich vormen – dit zijn de gegevens waarop wetenschappelijke instellingen hun conclusies en 

adviezen formuleren, en op basis waarvan beleid wordt gemaakt – ook als die cijfers er af en toe misschien  

behoorlijk naast zitten.   
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2.4  Bronnen van hernieuwbare en duurzame energie in 2011 

In tabel 2.1 wordt voor het jaar 2011 een  gedetailleerd beeld gegeven van de bronnen van hernieuwbare 

energie en van duurzame energie volgens de bovengenoemde interpretatie. Dit zijn de meest actuele gegevens 

die beschikbaar zijn; ze hebben nog een voorlopig karakter. 

In totaal werd 92 619 TJ  hernieuwbare energie geproduceerd, waarvan 32 593 TJ ook het etiket ‘duurzaam’ 

verdient. Het merendeel is dus weliswaar hernieuwbaar maar niet duurzaam. Binnen het totaal aan hernieuw-

bare energie levert het totaal van vormen van energie uit biomassa de grootste bijdrage. Binnen biomassa zijn 

de vier technieken met de grootste opbrengst: afvalverbrandingsinstallaties, meestoken van biomassa in 

centrales, houtkachels van huishoudens, en biobrandstoffen voor het wegverkeer. Dit zijn dus alle vier vormen 

van energie-opwekking die weliswaar hernieuwbaar zijn maar helaas niet duurzaam. De belangrijkste vorm van 

energie uit biomassa die wel als duurzaam is aan te merken,  is de co-vergisting van mest tot biogas. 

Naast energie uit biomassa neemt windenergie een belangrijke plaats in; in 2011 werd ruim 18 procent van de 

hernieuwbare en ruim 52 procent van de duurzame energie opgewekt door windturbines. Daarbij vergeleken is 

de bijdrage van energie uit zonnestraling (nog) zeer bescheiden.   

Bij geothermische energie is de rol van ondiepe bodemwarmte vooralsnog vele malen groter dan van diepe 

bodemwarmte. Overigens is in technische zin ondiepe bodemwarmte meer vergelijkbaar met aerothermische 

energie dan met diepe bodemwarmte oftewel aardwarmte. Het aandeel van aerothermische energie (warmte 

onttrokken aan de buitenlucht d.m.v. een warmtepomp) was in 2011 slechts een fractie kleiner dan dat van 

ondiepe bodemwarmte.  

Tabel 2.1.  Bruto eindverbruik van hernieuwbare en van duurzame energie naar bron/techniek in 2011* 

___________________________________________________________________________________________ 

      Hernieuwbare energie Duurzame energie 
1)

 

      TJ %  TJ % 

Biomassa:  Afvalverbrandingsinstallaties, biogeen afval 13 718   14,8 

    Meestoken biomassa in centrales  12 389   13,4 

    Houtketels voor warmte bij bedrijven   2 778     3,0 

    Houtkachels huishoudens   12 347   13,3 

    Houtskool verbruik        270     0,3 

    Overige biomassaverbranding    5 514     6,0 

    Stortgas         569     0,6       569     1,7 

    Biogas uit rioolwaterzuiveringsinstallaties   1 931     2,1    1 931     5,9 

    Biogas, co-vergisting van mest    3 900     4,2    3 900   12,0 

    Overig biogas      2 334     2,5    2 334     7,2 

    Biobrandstoffen voor het wegverkeer 13 009   14,0 

Zonne-energie:  als  elektriciteit        323     0,3       323     1,0 

              als warmte      1 041     1,1    1 041     3,2 

Windenergie     17 010   18,4  17 010   52,2 

Waterkracht          358     0,4       358     1,1 

Geothermische energie:  diepe bodemwarmte       316     0,3       316     1,0 

              ondiepe bodemwarmte   2 499     2,7    2 499     7,7 

Aerothermische energie      2 312     2,5    2 312     7,1 

 

Totaal      92 619 100  32 593 100 

___________________________________________________________________________________________ 
1)   Gedefinieerd als hernieuwbare energie exclusief verbranding van biomassa en biobrandstoffen. 

Bron: eigen bewerking op basis van CBS – Hernieuwbare energie in Nederland 2011, tabel 2.6.2. Het betreft voorlopige cijfers. 
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2.5  Ontwikkelingen in de periode 1990-2011: algemeen beeld 

Alle verdere tabellen in dit hoofdstuk hebben betrekking op de ontwikkeling van het aandeel van hernieuwbare 

respectievelijk duurzame energie in de periode 1990-2011.  Differentiaties naar bron zijn daarbij wat globaler 

dan in tabel 2.1. 

Zoals blijkt uit tabel 2.2 was in 2011  4,3 procent van de in Nederland verbruikte energie hernieuwbaar, maar 

slechts 1,5 procent ook duurzaam. Wel gaat de groei van het aandeel duurzame energie door de jaren heen 

wat sneller dan de groei van het aandeel totale hernieuwbare energie - zie de indexcijfers. In 2011 werd ruim 

vier maal zoveel duurzame energie verbruikt als in 2000, tegen ruim drie maal zoveel hernieuwbare energie. 

De totale energieconsumptie blijft sinds het jaar 2000 op een ongeveer gelijk niveau; rond de 2100 - 2300 

Petajoule.  Fluctuaties zijn vooral het gevolg van schommelingen in het weer en in de economische situatie. 

 

Tabel 2.2.  Bruto eindverbruik van totale energie, van hernieuwbare en van duurzame energie sinds 1990 

___________________________________________________________________________________________ 

     1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 

Totaal  eindverbruik van 

energie (PJ)  1 819 2 035 2 140 2 230 2 164 2 170 2 196 2 102 2 306 2 165 

idem indexcijfers 
2) 

       85       95    100    104    101    101    103      98    108    101 

Eindverbruik hernieuwbare 

energie (PJ)       20,9      24,1      29,4      51,6      57,3      68,5      76,4      88,1      86,4      92,6 

idem indexcijfers 
2) 

         71      82    100    176    195    233    260    300    294    315 

 idem aandeel in %             1,1        1,2        1,4        2,3        2,6        3,2        3,5        4,2        3,7        4,3 

Eindverbruik duurzame  

energie 
1) 

(PJ)         2,7        5,4        7,6      13,4      16,1     19,6      24,7     28,8     30,7      32,6 

idem indexcijfers 
2) 

      36      71    100    176    212    258    325    379    404    429 

idem aandeel in %              0,1        0,3        0,4        0,6        0,7        0,9        1,1        1,4        1,3        1,5 

___________________________________________________________________________________________ 
1)   Duurzame energie gedefinieerd als hernieuwbare energie exclusief verbranding van biomassa en biobrandstoffen.  
2)   Het jaar 2000  is gesteld op 100. 

Bron: eigen bewerking op basis van CBS – Hernieuwbare energie in Nederland 2011 tabel 2.1.1, en eigen tabel 2.3. Cijfers voor 2011 zijn 

voorlopig. 

 

2.6  Ontwikkelingen in het aandeel van elektriciteit, warmte en vervoer  

Geproduceerde en gebruikte energie kan worden onderscheiden naar drie categorieën energievorm: 

Elektriciteit, Warmte en Vervoer. In tabel 2.3 is het eindverbruik van deze drie energievormen weergegeven 

voor zowel alle energie als voor hernieuwbare als voor duurzame energie.  

In alle onderscheiden jaren bestaat van het totale energiegebruik, dus inclusief het verbruik van niet-

hernieuwbare energie, ruim de helft uit warmte. Vervoer (exclusief daarvoor aangewende elektriciteit, dus 

alleen brandstof voor verbrandingsmotoren) komt op de tweede plaats (29 procent in 2011), elektriciteit is 

hekkesluiter (20 procent in 2011).  

Binnen de hernieuwbare energie speelt ‘vervoer’ (d.w.z. biobrandstoffen) pas sinds 2006 een rol van enige 

betekenis. Tot op heden is het aandeel uit 2007 (19 %) niet meer overtroffen. Het wat “springerige” verloop 

houdt verband met specifieke regelgeving voor bijmengen van biobrandstof en prijsontwikkelingen op de 
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aardoliemarkt. Anders dan bij het totale energiegebruik is binnen de hernieuwbare energie de laatste paar jaar 

het aandeel van elektriciteit  het grootst, dat van warmte enige procenten lager. Maar tot en met 2000 bestond 

de hernieuwbare energie nog grotendeels uit warmte. 

Binnen de duurzame energie speelt vervoer geen rol; de voor vervoer benutte duurzame elektriciteit en 

waterstof zijn niet als zodanig te onderscheiden. Vanaf 2005  bestaat duurzame energie zoals in dit stuk 

gedefinieerd voor ongeveer twee-derde uit elektriciteit en voor een-derde uit warmte. In 1990 lagen deze 

verhoudingen nog omgekeerd. Duurzame energie is tegenwoordig dus vooral energie in de vorm van 

elektriciteit – een volstrekt ander beeld dan bij het totale energiegebruik. 

 



 

10 

 

Tabel 2.3.  Totale, hernieuwbare en duurzame energie (bruto) naar energievorm sinds 1990 

___________________________________________________________________________________________ 

     1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 

Totaal eindgebruik  PJ (dus TJ maal duizend!) 

Elektriciteit        292      332      391      427      433      442      447      426      435      439 

Warmte     1 083   1 237   1 212   1 210   1 123   1 117   1 133   1 089   1 270   1 102 

Vervoer 
1)

       444      466      537      593      608      611      616      587      601      624 

Totaal     1 819   2 035   2 140   2 230   2 164   2 170   2 196   2 102   2 306   2 165 

 

   % 

Elektriciteit         16        16        18        19        20        20        20        20        19        20 

Warmte          60        61        57        54        52        51        52        52        55        51 

Vervoer 
1)

         24        23        25        27        28        28        28        28        26        29 

Totaal        100      100      100      100      100      100      100      100      100      100 

Hernieuwbare energie TJ 

Elektriciteit     2 920   5 152 10 343 26 809  28 318  26 352 33 163 38 722 42 196 43 038  

Warmte   17 967 18 914 19 032 24 692 27 176 29 117 31 174 33 740 34 607 36 573 

Vervoer 
1)

           -          -          -      101   1 766 13 031 12 048 15 606   9 577 13 009 

Totaal   20 887 24 066 29 375 51 602 57 260 68 500 76 385 88 068 86 380 92 619 

 

   % 

Elektriciteit         14        21        35         52        49        38        43        44        49        46 

Warmte          86        79        65        48        47        43        41        38        40        40 

Vervoer 
1)

           -          -          -          0          3        19        16        18        11        14 

Totaal        100      100      100      100      100      100      100      100      100      100 

Duurzame energie 
2)

 TJ 

Elektriciteit         857   2 477   4 172   8 924 10 994  13 788 17 330 20 016 20 542 21 467 

Warmte     1 809   2 944   3 413     4 466   5 097   5 856   7 354   8 775 10 202   11 127 

Vervoer 
1)

            -          -          -          -          -          -          -          -          -          - 

Totaal     2 666      5 421   7 585  13 390  16 091 19 644 24 684 28 791 30 744 32 593 

    % 

Elektriciteit          32        46        55        67        68        70        70        70        67        66 

Warmte          68        54        45        33        32        30        30        30        33        34 

Vervoer 
1)

           -          -          -          -          -          -          -          -          -          - 

Totaal        100      100      100      100      100      100      100      100      100      100 

___________________________________________________________________________________________ 

1)   Uitsluitend brandstoffen; voor vervoer benutte stroom zit in ‘Elektriciteit’. 
2)   Gedefinieerd als hernieuwbare energie exclusief verbranding van biomassa en biobrandstoffen.  

Bron: eigen bewerking op basis van CBS – Hernieuwbare energie in Nederland 2011, tabellen 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1, 2.4.1. Cijfers voor 2011 zijn 

voorlopig. Elektriciteit in kWh is omgerekend naar PJ en TJ. 
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2.7  Ontwikkelingen in de bronnen van hernieuwbare en van duurzame elektriciteit en warmte  

Bij ‘vervoer’ is de bron duidelijk: biomassa, omgezet in biobrandstoffen. Hernieuwbare en duurzame 

elektriciteit en warmte daarentegen kunnen op verschillende manieren worden opgewekt. In tabel 2.4 worden 

de bronnen van hernieuwbare en van duurzame elektriciteit weergegeven, tabel 2.5 geeft gelijksoortige 

informatie voor warmte.  

In het navolgende genoemde percentages zijn deels niet als zodanig in de tabellen opgenomen maar berekend 

vanuit de absolute waarden (in TJ). De in beide tabellen opgenomen indexcijfers hebben het jaar 2006 als 

referentiepunt.  

 

In 1990 was maar liefst 83 procent van de hernieuwbare elektriciteit afkomstig van biomassa. In absolute zin is 

de hoeveelheid stroom uit biomassa nadien weliswaar gestegen tot ruim het tienvoudige, maar het aandeel is 

teruggelopen tot 59 procent in 2011.  Van die elektriciteit uit biomassa was in 1990 slechts 14  procent 

duurzaam (349 TJ). Dit aandeel zakte aanvankelijk nog, tot 6 procent in 2005. Sindsdien vertoont het weer een 

stijgende lijn. In 2011 was met 3773 TJ  15 procent van de stroom uit biomassa duurzaam, oftewel  9 procent 

van alle hernieuwbare elektriciteit en 18 procent van alle duurzame elektriciteit.  

Andere  bronnen van hernieuwbare (en bovendien duurzame!) elektriciteit zijn veel sterker gegroeid dan 

biomassa. Dat geldt zowel voor zonne- als windstroom.  

Van die twee is windstroom veruit de belangrijkste; in 2011 leverden windturbines met 17 010 TJ  40 procent 

van alle hernieuwbare elektriciteit, oftewel 79 procent van alleen de duurzame elektriciteitsproduktie. Binnen 

de windstroom is het aandeel van windturbines op zee nog bescheiden. De groei van windenergie op zee gaat 

veel meer schoksgewijs dan die van windenergie op land; als een nieuw windpark op zee in gebruik wordt 

genomen, betekent dat een plotselinge stijging. Op land zijn de windturbineprojecten kleinschaliger. 

Het actuele aandeel van zonne-energie ligt in dezelfde orde van grootte als dat van waterkracht, maar er is een 

belangrijk verschil. De elektriciteitsproduktie van waterkrachtcentrales ligt al sinds 1990 tussen de 300 en 370 

TJ, terwijl de produktie van zonnestroom van jaar op jaar zeer snel toeneemt. Ongetwijfeld zal in 2012 het 

aandeel van zonnestroom dat van waterkrachtstroom ruimschoots gepasseerd zijn.  

Het aandeel van hernieuwbare elektriciteit binnen het totale elektriciteitsverbruik is tussen 1990 en 2011 

gestegen van 1,0 naar 9,8 procent, het aandeel van duurzame elektriciteit (dus zonder verbranding van  

biomassa maar inclusief vergassing daarvan) van 0,3 naar 4,9 procent. Dit is dus heel wat gunstiger dan voor 

het totale energieverbruik, waar, zoals eerder opgemerkt, het aandeel van hernieuwbare resp. duurzame 

energie in 2011 niet verder kwam dan 4,3 en 1,5 procent. 
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Tabel 2.4.  Produktie in Nederland van hernieuwbare en van duurzame elektriciteit 
1)

  sinds 1990 naar bron 

___________________________________________________________________________________________ 

     1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 

     TJ 
 

Biomassa      2 412   3 661   7 276 19 008 18 688 14 468  18 536 22 064 25 409  25 344 

      waarvan duurzaam 
2)

      349      986   1 105    1 123   1 364   1 904    2 704   3 359   3 755   3 773 

Zonne-energie            0          4        29      122      126      130      137      166      216      324 

Windenergie        202   1 130   2 678   7 319   9 144 11 398 14 130 16 132 16 211 17 010 

      waarvan op zee            -           -           -           -      227    1 091   1 976   2 588   2 754   2 675 

Waterkracht        306      353      360      360       360      356      360      360      364      360 

 

Totaal hernieuwbaar   2 920   5 152 10 343 26 809 28 318 26 352 33 163 38 722 42 196 43 038 

Totaal duurzaam 
2)

        857   2 477   4 172   8 924 10 994 13 788 17 330 20 016  20 542 21 467 

    Indexcijfers; 2006 = 100 
 

Biomassa           13        20        39      102      100        77        99      118      136      136 

      waarvan duurzaam 
2)

        26        72        81        82      100      140      198      246      275      277 

Zonne-energie           0          3        23        97      100      103      109      131      171      257 

Windenergie            2        12        29        80      100      125      155      176      177      186 

      waarvan op zee           -          -          -          -      100         481      871   1 141   1 214   1 179 

Waterkracht          85        98      100      100      100      99      100      100      101      100 

 

Totaal hernieuwbaar        10        18        37        95      100        93      117      137      149      152 

Totaal duurzaam 
2) 

           8        23        38        81      100      125      158      182      187      195 

      in % van totaal bruto elektriciteitsverbruik 
 

Totaal hernieuwbaar        1,0        1,5        2,6        6,3        6,5        6,0        7,4        9,1        9,7        9,8 

Totaal duurzaam 
2)

         0,3        0,7        1,0        2,1        2,5        3,1        3,9        4,7        4,7        4,9 

___________________________________________________________________________________________ 
1)   Bruto hernieuwbare productie, met normalisatie voor windenergie en waterkracht volgens de EU-Richtlijn Hernieuwbare Energie. 
2)   ‘Duurzaam’ gedefinieerd als de totale hernieuwbare elektriciteit exclusief verbranding van biomassa en biobrandstoffen.  

    Biobrandstoffen is in deze tabel echter niet van toepassing (wordt niet omgezet in elektriciteit). 

Bron: eigen bewerking op basis van CBS – Hernieuwbare energie in Nederland 2011, tabel 2.2.1. Produktie in kWh is omgerekend naar TJ. 

Cijfers voor 2011 zijn voorlopig. 

 

Bij de productie van warmte is de situatie wat betreft het aandeel van hernieuwbare en van duurzame energie 

aanzienlijk ongunstiger dan bij de productie van elektriciteit. Zoals blijkt uit tabel 2.5, was in 2011 slechts 3,3 

procent van alle warmte hernieuwbaar en slechts 1 procent duurzaam. 

Binnen de hernieuwbare bronnen domineert wederom biomassa - zelfs nog sterker dan bij de produktie van 

hernieuwbare elektriciteit. Maar ook hier loopt het aandeel van deze bron wel wat terug.  De als duurzaam aan 

te merken warmte uit biomassa kent een snellere groei dan de warmte uit biomassa in totaliteit. In 2011 werd  

bijna vijduizend TJ duurzame biomassa-warmte geproduceerd; bijna drie maal zoveel als in 1990.   

Binnen de duurzame warmte levert geothermische energie (ondiepe en diepe bodemwarmte tezamen) na 

biomassa de grootste bijdrage, op de voet gevolgd door aerothermische energie. Beide vormen van 

warmteproduktie zitten sterk in de lift; in vijf jaar tijds is de warmte-opbrengst toegenomen met een factor 3,4 

respectievelijk 3,8 (zie indexcijfers waarbij 2006 = 100). De opbrengst van zonnewarmte neemt in een veel 

gematigder tempo toe. In 2010 en 2011 bedroeg de opbrengst een dikke duizend TJ; niet veel, maar toch 
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aanzienlijk meer dan de elektriciteitsproduktie op basis van zonne-energie. Over enkele jaren zullen de rollen 

echter omgekeerd zijn. 

 

Tabel 2.5.  Produktie in Nederland van hernieuwbare en van duurzame warmte 
1)

 sinds 1990 naar bron 

___________________________________________________________________________________________ 

     1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 

     TJ 
 

Biomassa   17 880 18 670 18 338 22 888 24 936 26 297 27 517 29 276 29 243 30 405 

      waarvan duurzaam 
2)

   1 722   2 700   2 719   2 662   2 857   3 036   3 697   4 311   4 838   4 959 

Zonne-energie         87      193      446      764      793      823      858      932   1 001   1 041 

Geothermische energie          0        33      157      622      835   1 123   1 555   1 946   2 442   2 815 

Aerothermische energie          .        18        91      418      613      875   1 244   1 586   1 921   2 312 

 

Totaal hernieuwbaar 17 967 18 914 19 032 24 692 27 176 29 117 31 174 33 740 34 607 36 573 

Totaal duurzaam 
2)

    1 809   2 944   3 413     4 466   5 097   5 856   7 354   8 775 10 202   11 127 

     Indexcijfers; 2006 = 100 
 

Biomassa          72        75        74        92      100      105      110      117      117      122 

      waarvan duurzaam 
2)

        60        95        95        93      100      106      129      151      169      174 

Zonne-energie         11        24        56        96      100      104      108      118      126      131 

Geothermische energie          0          4        19        74      100      134      186      233      292      337 

Aerothermische energie          0          3        15        68      100      143      203      259      313      377 

 

Totaal hernieuwbaar        66        70        70        91      100      107      115      124      127      135 

Totaal duurzaam 
2)

         35        58         67        88      100      115      144      172      200      218 

     in % van totaal warmtegebruik (eindgebruik) 
 

Totaal hernieuwbaar        1,7        1,5        1,6        2,0        2,4        2,6        2,8        3,1        2,7        3,3 

Totaal duurzaam 
2)

         0,2        0,2        0,3        0,4        0,5        0,5        0,7        0,8        0,8        1,0 

___________________________________________________________________________________________ 
1)   Voor zover deze warmte ook werkelijk wordt benut; restwarmte die in de atmosfeer verdwijnt e.d. wordt dus niet meegerekend. 
2)   ‘Duurzaam’ gedefinieerd als de totale hernieuwbare  benutte warmte exclusief verbranding van biomassa en biobrandstoffen.  

    Biobrandstoffen is in deze tabel echter niet van toepassing (wordt niet omgezet in warmte). 

Bron: eigen bewerking op basis van CBS – Hernieuwbare energie in Nederland 2011, tabel 2.3.1. Cijfers voor 2011 zijn voorlopig. 

 

 

3. Groeipotentieel van de verschillende vormen van energie-opwekking  

 

In hoofdstuk 2 is een beeld gegeven van de mate waarin de verschillende vormen van hernieuwbare en van 

duurzame energie een bijdrage leveren aan de totale energievoorziening in Nederland, en hoe die bijdrage zich 

sinds 1990 heeft ontwikkeld. 

In dit hoofdstuk wordt in algemene zin verkend wat het groeipotentieel is van deze vormen van energie-

opwekking; in de verdere hoofdstukken wordt dit nader uitgewerkt voor concrete jaren, met de nadruk op 

2020.  

Een belangrijk verschil met de hoofdstukken 4 en verder is ook, dat in dit hoofdstuk de ontwikkeling van het 

energieverbruik buiten beschouwing blijft. Mede daarom worden hier ook geen uitspraken gedaan over het 

toekomstige  aandeel van de verschillende vormen van hernieuwbare en duurzame energie-opwekking binnen 



 

14 

 

de totale energieproduktie.  Ook wordt in dit hoofdstuk nog niet ingegaan op standpunten van de PvdA en 

andere politieke partijen. Wel worden waar van toepassing regeringsstandspunten gememoreerd, en 

conclusies uit publicaties van het Planbureau voor de Leefomgeving.   

De verschillende vormen van energie-opwekking komen gerangschikt naar hun kwantitatieve betekenis in 2011 

aan de orde (zie tabel 2.1). Biomassa is thans de belangrijkste bron van hernieuwbare energie, en opent dus de 

rij. Vervolgens wordt ingegaan op: windenergie, zonne-energie, ondiepe bodemwarmte, aerothermische 

warmte, waterkracht, diepe bodemwarmte, en tenslotte nieuwe vormen van duurzame energie die nu nog 

geen rol van enige betekenis spelen. 

 

3.1  Potentieel van biomassa 

Zoals is weergegeven in tabel 2.1, zijn er veel manieren om energie uit biomassa te winnen. De meeste daarvan 

zijn weliswaar hernieuwbaar, maar verre van duurzaam (zie hoofdstuk 2.2). De meest sprekende voorbeelden 

daarvan zijn wel de produktie van biobrandstof voor motoren en het meestoken van biomassa in 

kolencentrales.  

Over biotransportbrandstof kunnen we kort zijn. Deze brandstoffen doen een grote aanslag op  de 

wereldvoedselvoorziening. Ook produceren ze CO2 die maar zeer gedeeltelijk wordt gekompenseerd door de 

besparing bij de winning. In feite hebben dergelijke brandstoffen nauwelijks bestaansrecht, mede gezien de 

vooralsnog ruime beschikbaarheid van aardolie voor de produktie van “traditionele” transportbrandstoffen. 

Dat laatste geldt zeker als voor het wegverkeer elektriciteit en waterstof een rol van betekenis gaan spelen.   Op 

basis van EU-afspraken is Nederland echter verplicht tot bijmenging van biobrandstof.  

Bijstoken van biomassa in kolencentrales heeft op termijn geen toekomst vanwege het feit dat kolencentrales 

zullen moeten verdwijnen uit onze energievoorziening; ook kolencentrales met CO2-opslag zijn geen adequaat  

antwoord op de behoefte aan schonere energie. Ook alle andere vormen van verbranding van biomassa komen 

naar onze mening niet in aanmerking voor het vervullen van een belangrijke rol in de toekomstige 

energievoorziening. In een (ook door de overheid gewenste) “biobased economy” dient biomassa waar 

mogelijk op een meer intelligente wijze te worden benut, zoals voor (vee)voedsel, meststof en nieuwe 

produkten en materialen (recycling).  

Daar komt bij dat nu al een aanzienlijk deel van de voor energie-opwekking benutte biomassa wordt 

geïmporteerd. Bij een verdere uitbreiding van energiewinning uit biomassa zou dus zwaar moeten worden 

geleund op import, met alle onwenselijke gevolgen vandien zoals extra CO2-belasting door transport en 

afhankelijkheid van onbetrouwbare buitenlandse regimes.  De politieke besluitvorming zou ons inziens dan ook 

veeleer moeten zijn gericht op terugdringing van de energieproduktie door verbranding van biomassa dan op 

uitbreiding. Hetzelfde geldt voor de produktie van brandstof voor motoren. De produktie van gas uit biomassa 

kan nog groeien, maar voor alle vormen van energie uit biomassa tezamen zien wij geen groeipotentieel. 

Technisch kan het wel, maar de nadelen overheersen – dus doe het niet.  

Deze conclusie is een andere dan die uit het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) ‘Naar een 

schone economie in 2050: routes verkend’ (2011).
1)  

Daarin wordt het belang voor de energievoorziening 

richting 2050 van de produktie van groen gas en transportbiobrandstof als enige aangeduid als ‘zeer groot’ (blz. 

37); voor bijstoken van biomassa voor de opwekking van elektriciteit ziet ook het PBL minder toekomst.  

 

 

______________ 
1)  Planbureau voor de Leefomgeving i.s.m. ECN – Verkenning van routes naar een schone economie in 2050. Hoe Nederland  

      klimaatneutraal kan worden. Den Haag, 2011. 

      http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/PBL-2011-Routekaart-energie-2050-500083014.pdf. 

http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/PBL-2011-Routekaart-energie-2050-500083014.pdf
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Het uitgangspunt van dit rapport is echter een ander dan het onze; “In deze studie richten we ons nadrukkelijk 

op de vermindering van broeikasgasemissies en gaan we niet in op alle overige voors en tegens van de 

technieken. Zo blijft de risicokant van kernenergie buiten beschouwing.”(blz. 21)  Men kan vraagtekens 

plaatsen bij het nut van een dergelijke beperkte scope. Het gevaar bestaat dat op basis hiervan 

beleidsbeslissingen worden genomen waarin alle andere overwegingen grotendeels buiten beschouwing 

blijven – overwegingen als: maatschappelijk draagvlak, overlast/risico’s, gevolgen voor de werkgelegenheid, 

voor ‘Nederland kennisland’ en voor het landschap. 

Het PBL onderkent wel dat het zonder grootschalige import van biomassa niet gaat lukken om het aandeel bio-

energie verder te vergroten : “Zonder de inzet van biomassa is het vrijwel onmogelijk om de CO2-uitstoot met 

zo’n 80 procent te verminderen. Zeer waarschijnlijk zal het in Nederland nodig zijn om biomassa te importeren. 

De onzekerheid over het toekomstige duurzame mondiale aanbod van biomassa is echter groot.“ (blz. 13) ”Er 

moet (…) rekening worden gehouden met het feit dat landen die veel biomassa produceren, deze zelf relatief 

veel zullen gaan gebruiken.” (blz. 24). Dat laatste zou in onze optiek alleen maar zijn toe te juichen; de 

energieverkwisting en vervuiling door het transport zou daarmee binnen de perken blijven. 

Nogmaals: import van biomassa is sowieso ongewenst en ook volledig in strijd met het uitgangspunt dat een 

land in beginsel in z’n hernieuwbare energieproduktie moet kunnen voorzien op basis van de opbrengsten van 

het eigen grondgebied. Voor de toekomst zien wij als wenselijke ontwikkeling een ongeveer gelijkblijvende 

energieproduktie op basis van biomassa, waarbij  een verschuiving optreedt van verbranding en 

transportbrandstof naar vergisting/vergassing. Een dergelijke verschuiving is al enige jaren waarneembaar 

(tabel 2.3 voor transportbrandstof, voorts tabellen 2.4 en 2.5). Ook het regeeraccoord stemt in dit opzicht 

hoopvol. Daarin wordt gesteld dat biomassa zo hoogwaardig mogelijk moet worden ingezet (‘cascadering’) en 

de duurzame productie en herkomst van biomassa moet worden gegarandeerd.
2) 

 

 

3.2  Potentieel van windenergie 

Tussen 2005 en 2009 nam de energie uit wind van jaar op jaar fors toe – van 7,3 PJ  tot 16,1 PJ  vier jaar later. 

De laatste twee jaar is de groei afgevlakt. De windturbines zijn vooral op land te vinden;  in 2011 kwam een 

kleine 16 procent van de windenergie van windparken op zee.
3)

  

 

Eind 2011 bedroeg het geïnstalleerde vermogen van windturbines op land 2088 MW.
4)

  De overheid hanteert 

voor 2020 een streefvermogen van 6000 MW; bijna een verdriedubbeling dus in negen jaar tijds.
5)

 Technisch 

gezien is dat zeker mogelijk. Echter nu al leidt verdere uitbreiding van windturbines op land tot protesten van 

zowel burgers als lokale overheden. En ontegenzeggelijk leidt zo’n forse uitbreiding van het aantal turbines op 

land tot een andere aanblik van het landschap – een aanblik die over het algemeen als negatief wordt ervaren 

(‘aantasting van het landschap’, ‘horizonvervuiling’). Ook speelt geluidshinder voor omwonenden een rol; de 

door de overheid bepaalde grenswaarde van maar liefst 47 decibel op de gevel van woningen staat daarvoor 

garant 
6)

 Naar onze mening heeft een dergelijke uitbreiding van windturbines op land zowel sociaal als 

landschappelijk een zodanig negatieve impact dat het beter is om te streven naar een maximum van 3000 MW 

geïnstalleerd vermogen en de uitbreiding van windenergie vooral op zee te realiseren. 

 

______________ 
2)  Regeeraccoord blz. 10.  http://www.kabinetsformatie2012.nl/actueel/documenten/regeerakkoord.html.) 

3)  Bron: tabel 2.4; weergave daar in TJ. 

4)  Bron: CBS- Hernieuwbare energie in Nederland 2011, hoofdstuk 4. 

5)  Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie - Energierapport 2011, blz. 24. 

6) Bron: Besluit wijziging milieuregels windturbines art. 3.14a.  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2010-749.html. 

http://www.kabinetsformatie2012.nl/actueel/documenten/regeerakkoord.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2010-749.html
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Voor windturbines in windparken op zee is het groeipotentieel enorm. In 2008 verscheen een in opdracht van 

Stichting  Natuur en Milieu uitgevoerde studie waarin het realiseerbare geïnstalleerd vermogen van 

windparken op het Nederlandse deel van de Noordzee is berekend op 77 duizend MW.
7) 

 Voor turbines op zee wordt uitgegaan van een gemiddelde jaaropbrengst per MW vermogen van 3,5 miljoen 

kWh oftewel 0,0126 PJ.
8) 

 Een geïnstalleerd vermogen van 77 duizend MW betekent dus een gemiddelde 

jaaropbrengst van 970 PJ. Ter vergelijking: het totale elektriciteitsverbruik in Nederland in 2011 bedroeg 439 

PJ, het totale energieverbruik 2165 PJ (tabel 2.3). Met andere woorden: zelfs als ‘wind op zee’ de enige bron 

van elektriciteit zou vormen, zou de stroomproduktie meer dan het dubbele zijn van de hoeveelheid die 

binnenslands in 2011 werd verbruikt. Het overschot zou kunnen worden geëxporteerd en/of getransformeerd 

naar warmte. 

Het Planbureau voor de Leefomgeving staat ook positief tegenover een forse uitbreiding van windparken op 

zee, al is hun raming wat voorzichtiger; deze instantie gaat uit van een maximaal te installeren vermogen op 

het Nederlandse deel van de Noordzee van 34 duizend MW (tegen 8 duizend MW op land), wat dus zo’n 430 PJ 

per jaar zou opleveren. 
9)  

Het groeipotentieel van windturbines op land wordt door het PBL aangeduid als 

‘beperkt’, van turbines op zee als ‘groot’. 
10)

  

Toegegeven, tegen een grootschalige uitbreiding  van windenergie op zee vallen wel wat “ja-maars” in te 

brengen, zoals: 

1. Het waait niet altijd, dus heb je andere meer naar behoefte inzetbare vormen van elektriciteitsopwekking 

    nodig als aanvulling.  

Inderdaad is het zeker niet wenselijk om de gehele elektriciteitsproductie afhankelijk te maken van één soort 

energiebron. Echter door een soort ringleiding te leggen in de Noordzee kan uitwisseling plaatsvinden met 

stroom van windparken op zee die tot andere landen behoren. Als het op het Nederlandse deel van de 

Noordzee niet waait, dan wellicht wel op het Engelse of Deense deel. Ook worden de mogelijkheden om 

elektriciteit in een andere vorm tijdelijk op te slaan veelal onderschat. Omzetting in waterstof door electrolyse 

en oppompen van water naar een stuwmeer zijn twee goede mogelijkheden. In beide gevallen kan deze 

energie op een gewenst tijdstip weer worden omgezet in elektriciteit.   

2. De prijs van windenergie op zee is hoger dan die van windenergie op land en ook hoger dan die van  

    conventionele centrales.    

Op dit moment is dat inderdaad het geval, maar de prijs van alle windenergie, zowel op land als op zee, daalt.
11)

 

Tegenover de hogere bouw- en onderhoudskosten op zee staat een ruim anderhalf maal zo grote opbrengst 

per kWh als op land. Bovendien levert plaatsing op zee veel werkgelegenheid op; aanzienlijk meer dan op land. 

Hetzelfde geldt voor hoogwaardige technologische kennis (offshore funderingstechnieken e.d.). Bij een 

voortvarende aanpak van de uitbreiding op zee kan deze bedrijfstak één van de belangrijkste bijdragen gaan 

leveren aan een op duurzaamheid gerichte economie.  

3. Ook windparken op zee leveren horizonvervuiling op. 

Windparken op zee hebben een minimale afstand van 23 km tot de kust. Dat is onvoldoende om geheel achter 

de horizon te verdwijnen, maar slechts bij zeer helder weer zijn ze met het blote oog net waarneembaar. En 

van geluidsoverlast en slagschaduwen, waar bij turbines op land wel over geklaagd wordt, is uiteraard geen 

sprake.  

______________ 
  7)  Office for Metropolitan Architecture – ZEEKRACHT; a strategy for masterplanning the North Sea, 2008; blz. 68. 

  8)  Bron: http://corporatenl.eneco.nl/nieuws_en_media/kenniscentrum. 

  9)  Routekaart…(zie noot 1)  blz. 78-79. 

10)  Routekaart…(zie noot 1)  blz. 36. 

11)  Verwacht wordt dat In 2020  de kosten van windenergie op land zijn gedaald naar 6,4 cent per kWh, op zee naar 8,2 cent/kWh. Voor  

        niet-duurzame stroom wordt dan een marktprijs verwacht tussen 6,8 en 8,4 cent/kWh.  

        Bron: http://corporatenl.eneco.nl/nieuws_en_media/kenniscentrum. 

http://corporatenl.eneco.nl/nieuws_en_media/kenniscentrum
http://corporatenl.eneco.nl/nieuws_en_media/kenniscentrum
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Al met al is het wenselijk en zelfs noodzakelijk dat vanuit de politiek de uitbreiding van windturbines op zee  

krachtig en effectief wordt gestimuleerd – in de eerste plaats omdat het één van de belangrijkste pijlers van 

onze toekomstige energievoorziening kan worden, maar daarnaast ook omdat het een positief effect zal 

hebben op de economische ontwikkeling. Voor windenergie op land zijn op nationaal niveau in de nabije 

toekomst wellicht eerder ontmoedigende dan stimulerende maatregelen gewenst. 

Helaas was de demissionaire regering allerminst doordrongen van de urgentie om op zeer korte termijn met 

beleid te komen voor het realiseren van extra capaciteit op zee, getuige de kabinetsreactie op de adviezen van 

een ‘taskforce windenergie op zee’. “Dit kabinet hanteert geen specifieke doelstelling voor wind op zee. 

Oorzaak is dat wind op zee vooralsnog een zeer dure optie is (…). Als de verwachtingen [over dalende kosten] 

zich daadwerkelijk manifesteren kan windenergie op zee op termijn wel een interessante optie zijn. De 

urgentie voor het treffen van maatregelen is daarmee voor dit kabinet op korte termijn niet aanwezig.” 
12)

   

De ‘taskforce’ had nog als randvoorwaarde meegekregen dat in 2020 6000 MW vermogen op zee zou moeten 

zijn geïnstalleerd; het in 2012 demissionair geworden kabinet heeft dat streefgetal laten vallen. Daarmee kon 

het zich veroorloven, de dringende aanbevelingen van de taskforce naast zich neer te leggen of tenminste te 

temporiseren; een droevig voorbeeld van het tekortschietende energiebeleid van de Nederlandse overheid. 
13)

 

Zeker op het gebied van windenergie keek ‘Rutte-1’ niet verder dan de neus lang is. Rekening houdend met de 

forse doorlooptijd van windparken op zee tussen eerste plan en realisatie zou daar nu alle aandacht op gericht 

moeten zijn. In 2020 reeds is naar verwachting de prijs van de op zee opgewekte stroom al ruimschoots 

concurrerend. 
11)  

 Gelukkig lijkt met het regeeraccoord van oktober 2012 het tij te keren. Daarin wordt over op 

zee opgewekte windenergie het volgende opgemerkt. ”Om de kostprijs van windenergie op zee versneld 

omlaag te brengen zal het kabinet samen met energiebedrijven en de Nederlandse offshore industrie 

initiatieven nemen om de innovatie in deze veelbelovende sector te stimuleren. Met netbeheerders wordt 

verkend hoe de benodigde transportinfrastructuur voor elektriciteitswinning op zee tot stand kan komen.” 
14) 

 

3.3  Potentieel van zonne-energie 

Anders dan windenergie komt zonne-energie niet alleen beschikbaar in de vorm van elektriciteit, maar ook van 

warmte.  In 2011 bedroeg de bruto opbrengst 324 TJ aan elektriciteit en 1041 TJ aan warmte. Weliswaar 

overheerst dus warmte, maar dat gaat veranderen; in vijf jaar tijds (2006-2011) nam de hoeveelheid 

elektriciteit uit zonne-energie met een factor 2,6 toe, de hoeveelheid warmte met een factor 1,3 (tabellen 2.4 

en 2.5).  

In Nederland opgewekte zonnestroom wordt in alle gevallen verkregen middels zonnepanelen, opgebouwd uit  

fotovoltaïsche cellen. Andere systemen zijn alleen effectief in zuidelijker landen. Zonnepanelen hebben het 

voordeel dat ze niet alleen grootschalig maar ook gemakkelijk kleinschalig zijn toe te passen, bijvoorbeeld op 

het niveau van een huishouden. Voorts dalen de prijzen van jaar op jaar, en is sinds juli 2012 een nieuwe 

subsidieregeling van kracht geworden voor particulieren. Verder valt in de komende jaren een sterke 

verbetering van de opbrengst per vierkante meter te verwachten, maar nu al is de aanschaf economisch 

rendabel.  De gevolgen voor de aanblik van de omgeving zijn veel minder ingrijpend dan bij windturbines op 

land. Kortom zonnepanelen hebben veel voordelen. Maar ook een nadeel: evenals bij windenergie is de 

opbrengst weersafhankelijk, en bovendien in de winter, dus juist wanneer de behoefte aan energie groot is, 

aanzienlijk lager dan in de zomer. Desondanks is een verdere sterke groei van deze vorm van energiewinning  

te verwachten. 

______________ 
12)  Bron:http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/documenten-en-

publicaties/kamerstukken/2011/06/10/kabinetsreactie-op-de-adviezen-van-de-taskforce-windenergie-op-zee.html 

13)  Het ‘Eindrapport Taskforce Windenergie op Zee’ van mei 2010 is verstopt in  www.rijksoverheid.nl; titel intikken in Google. 

14)  Regeeraccoord blz. 9.  http://www.kabinetsformatie2012.nl/actueel/documenten/regeerakkoord.html. 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/06/10/kabinetsreactie-op-de-adviezen-van-de-taskforce-windenergie-op-zee.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/06/10/kabinetsreactie-op-de-adviezen-van-de-taskforce-windenergie-op-zee.html
http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.kabinetsformatie2012.nl/actueel/documenten/regeerakkoord.html
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Ook de rechtstreekse winning van zonnewarmte zal voorlopig nog wel toenemen, vooral in de vorm van 

zonneboilers, maar in een aanzienlijk trager tempo dan zonnestroom. Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat deze 

relatief simpele en niet overdreven effectieve techniek op termijn zal worden verdrongen door ondiepe 

bodemwarmte en aerothermische energie. Ook hierbij is in feite sprake van winning van zonnewarmte, maar 

volgens een minder rechtstreeks en meer geavanceerd systeem (zie 3.4 en 3.5).  

Mede gezien het feit dat momenteel zonneboilers niet in aanmerking komen voor subsidiëring door de 

rijksoverheid, verwachten wij dat rond het jaar 2015 de opbrengst van zonnestroom die van “conventionele” 

zonnewarmte gaat overtreffen. 

In het Energierapport 2011 worden noch voor zonnestroom, noch voor zonnewarmte streefwaarden genoemd. 

In het rapport van het PBL ‘Naar een schone economie in 2050: routes verkend’ wordt voor 2050 het potentieel 

aan opgesteld vermogen voor zonnestroom geschat op 93 GW op daken en aan gevels. Daarnaast bestaat de 

mogelijkheid van transparante zonnepanelen op tuinbouwkassen, en grootschalige toepassingen zoals in 

weilanden en langs snelwegen.
15) 

  Nog los van dergelijke toepassingen zou dit een jaaropbrengst betekenen 

van omstreeks 230 PJ; ruim 700 maal de opbrengst in 2011.
16)

  Het groeipotentieel van zonnestroom is dus 

buitengewoon groot. Merkwaardigerwijs kwalificeert het PBL dat potentieel als 'beperkt'; dat die kwalificatie 

ook wordt gebruikt voor zonnewarmte is minder vreemd.
17)

    

Het kabinet ‘Rutte-twee’ wil het kleinschalig opwekken van zonne-energie stimuleren. De regeringsverklaring 

zegt hierover: “Het kleinschalig, duurzaam opwekken van (zonne-)energie waarvoor geen rijkssubsidie wordt 

ontvangen, wordt fiscaal gestimuleerd door invoering van een verlaagd tarief in de eerste schijf van de 

energiebelasting op elektriciteit die afkomstig is van coöperaties van particuliere kleinverbruikers, aan deze 

verbruikers geleverd wordt en in hun nabijheid is opgewekt.”(blz. 9).  

 

3.4  Potentieel van ondiepe bodemwarmte 

Ondiepe bodemwarmte wordt ook warmte/koude-opslag genoemd; gedurende de zomer in de bodem 

opgeslagen zonnewarmte wordt ’s winters gebruikt voor verwarming, de afkoeling van de grond gedurende de 

winter wordt in de zomer benut voor koeling van de woon- of werkruimte. Bij metingen volgens de bruto-

eindverbruikmethode (zie hoofdstuk 2.1) wordt alleen de verwarmingsfunctie in beschouwing genomen. In 

2011 leverde dit 2499 TJ op (tabel 2.1). Daarbij moet worden bedacht dat hier, anders dan bij zonne- en 

windenergie, niet geldt dat de bruto-opbrengst (bijna) gelijk is aan de netto-opbrengst; tegenover de opbrengst 

in warmte staat een kleinere maar niet verwaarloosbare elektriciteitsconsumptie van de in het overgrote deel 

van dit soort installaties aanwezige warmtepomp. 

Het groeipotentieel van deze vorm van duurzame energie wordt door het PBL als ‘groot’ aangeduid, zonder 

nadere kwantificering.
18)   

De techniek is zowel op de schaal van een enkel woonhuis als op dat van een wijkje of 

bedrijf goed bruikbaar.  In hoeverre het op grote schaal aanbrengen van buizen in de grond voor deze vorm van 

warmtewinning nadelige effecten heeft op de bodem, zoals het “doorlekken” van verschillende watervoerende 

aardlagen, is nog niet geheel duidelijk.
19 

 

______________ 
15)  Routekaart…(zie noot 1)  blz. 79-80. 

16)  Berekend op basis van CBS – Hernieuwbare energie in Nederland 2011, tabel 5.2.1. 

17)  Routekaart… (zie noot 1)  blz. 36. 
18)  Routekaart… (zie noot 1)  blz. 75-76. 

19)  Zie bijvoorbeeld  http://www.agentschapnl.nl/onderwerp/wat-bodemenergie; 

http://www.agentschapnl.nl/onderwerp/informatie-en-kennisontwikkeling-bodemenergie. 

http://www.agentschapnl.nl/onderwerp/wat-bodemenergie
http://www.agentschapnl.nl/onderwerp/informatie-en-kennisontwikkeling-bodemenergie
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In twee andere papers van de Werkgroep Duurzame Energie wordt nader ingegaan op de mogelijkheden van  

o.a. ondiepe bodemwarmte.
20) 

  

 

3.5  Potentieel van aerothermische energie 

Aerothermische energie onttrekt de warmte niet aan de grond maar aan de buitenlucht of de luchtafvoer van 

een ventilatiesysteem. Het principe is verder gelijk aan dat van ondiepe bodemwarmte, maar het rendement is, 

door de veelal lagere temperatuur van de lucht, geringer; de warmtepomp vraagt meer elektriciteit om 

eenzelfde hoeveelheid warmte te produceren. Dat lagere rendement heeft te maken met het feit dat de 

luchttemperatuur niet enige maanden “na-ijlt” zoals bij bodemwarmte; als de warmtebehoefte het grootst is, 

is de temperatuur van de buitenlucht per definitie laag. Een ander nadeel is dat de apparatuur visueel en 

auditief storend kan zijn indien deze aan de buitenzijde van het gebouw (bedrijf, woning) wordt aangebracht. 

Toch zijn er ook belangrijke voordelen ten opzichte van ondiepe bodemwarmte. Het gevaar van verstoring of 

vervuiling van aardlagen is niet aanwezig, het installeren is veel simpeler en de aanschafkosten zijn lager. 

Omkeerbare warmtepompen kunnen ook dienen voor koeling.  

In 2011 leverde aerothermische energie slechts een fractie minder warmte op dan ondiepe bodemwarmte, 

namelijk 2312 TJ (tabel 2.1). Maar zoals gezegd gaat dit wel gepaard met een hoger stroomverbruik van de 

warmtepompen. Waarschijnlijk al in 2012 zal de bruto warmte-opbrengst van aerothermische energie die van 

ondiepe aardwarmte gaan overtreffen. Een aanwijzing hiervoor is het feit dat de laatste jaren het jaarlijks 

bijgeplaatst thermisch vermogen van aerothermische installaties ongeveer twee maal zo hoog ligt als bij 

installaties voor ondiepe aardwarmte.
21)   

De komende decennia kan aerothermische energie een sterke groei 

doormaken. Punt van aandacht daarbij moet zijn de visuele inpassing in de gebouwde omgeving en het 

vermijden van geluidsbelasting. Bij bestaande bouw zal dit lastiger zijn dan bij nieuwbouw.  

Naast ondiepe bodemwarmte en warmte uit lucht is er nog een derde variant die gebruik maakt van een 

warmtepomp: warmte uit water oftewel hydrothermische energie. Tot op heden bestaat daarvan één 

voorbeeld in Nederland. In Scheveningen wordt de wijk Duindorp verwarmd met zeewater (bron: website Ecomare). 

Uiteraard is de nabijheid van zee, rivier of meer een voorwaarde voor toepassing.   

 

3.6  Potentieel van waterkracht 

Al sinds het jaar 2000 staat de genormaliseerde opbrengst van waterkrachtcentrales in Nederland op een 

constant niveau van omstreeks 360 TJ (tabel 2.4). Het aantal grote centrales is dan ook gelijk gebleven. Meer 

dan 90 procent van de opbrengst wordt geleverd door drie centrales in de grote rivieren. De niet-

genormaliseerde opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de watertoevoer in de rivieren. Zo bedroeg de 

werkelijke opbrengst in 2011 maar iets meer dan de helft van die in het voorgaande jaar. Deze bron van 

energie kan dus niet dienen als een betrouwbare “ruggegraat” voor een duurzame energievoorziening. 

Daarvoor zijn trouwens ook de genormaliseerde capaciteit en het groeipotentieel te gering – zeker zolang de 

mogelijkheid van waterkracht uit zee buiten beschouwing blijft. Op die laatste mogelijkheid wordt ingegaan in 

paragraaf 3.8. Een bezwaar van de bestaande waterkrachtcentrales is dat ze grote schade aan de visstand 

berokkenen; naar schatting 10 tot 30 % van de vis in de rivieren met dergelijke centrales komt in de turbines 

om het leven.
22)

  

______________ 
20)  ‘Energie in de vorm van warmte en koude’ en ‘Energiebesparing en –opwekking bij gebouwen’. 

21)  CBS – Hernieuwbare energie in Nederland 2011, tabellen 6.3.2 en 7.2. 

22)  Bron: website Ecomare; http://www.ecomare.nl/ecomare-encyclopedie/mens-en-milieu/energie/getijdenenergie/. 

http://www.ecomare.nl/ecomare-encyclopedie/mens-en-milieu/energie/getijdenenergie/
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Een geheel andere toepassing van waterkracht is die als (zeer) tijdelijk opslagmedium. Door op een bepaald  

moment “overtollige” elektriciteit uit windturbines water te laten oppompen in bijvoorbeeld een stuwmeer of 

kunstmatig atol, kan dit water op een geschikt moment via waterturbines weer in elektriciteit worden omgezet 

– waarbij uiteraard een vermogensverlies voor lief moet worden genomen. Hier is echter geen sprake van 

waterkracht als oorspronkelijke vorm van energie, maar veeleer van een “water-accu” voor elektriciteit. 

 

3.7  Potentieel van diepe bodemenergie 

Bij diepe bodemenergie, ook wel aardwarmte genoemd, speelt opwarming van de grond door de zon geen rol 

van betekenis; de gewonnen warmte is afkomstig uit het binnenste van de aarde. Daartoe moet diep worden 

geboord, vaak meer dan een kilometer. Ook is er geen garantie dat de boring succesvol is. De investering in een 

dergelijk systeem is dus kostbaar en risicovol. Een ander nadeel is dat na verloop van tijd de temperatuur van 

het opgepompte water terugloopt; de ondergrondse omgeving moet dan weer een aantal jaren op 

temperatuur komen. En sterker nog dan bij boringen voor ondiepe bodemwarmte bestaat de kans op 

schadelijke verstoring van aardlagen. Tegenover deze nadelen staat de, als alles goed gaat, veel hogere 

temperatuur van het opgepompte waterdan die van ondiepe bodemwarmte. Om dit water van ver boven 100 

graden C. voor verwarmingsdoeleinden te kunnen toepassen, is wel een installatie benodigd waarin de 

temperatuur naar een lager niveau wordt getransformeerd. 

De eerste installatie in Nederland voor het winnen van diepe bodemenergie werd in 2008 in gebruik genomen. 

In 2011 was het aantal gegroeid tot vier, met een gezamenlijke warmteproductie van 316 TJ.
23)   

Door de hoge 

temperatuur van het opgepompte water is het in beginsel ook mogelijk om op deze wijze elektriciteit op te 

wekken. In sommige landen functioneren al dergelijke installaties, in Nederland worden hiervoor 

voorbereidingen getroffen.
24)

  

Over het groeipotentieel van diepe bodemenergie valt op dit moment nog niet veel te zeggen; in theorie is dat 

groot, maar in hoeverre de voordelen opwegen tegen de nadelen is nog onvoldoende in kaart gebracht. Er zijn 

enige installaties in aanbouw en er lopen enige tientallen aanvragen voor dergelijke installaties, dus de 

komende jaren zullen een toename van het aantal en de opbrengst laten zien – en daarmee ook een toename 

van de expertise op dit gebied. 

 

3.8  Potentieel van nieuwe vormen van duurzame energie 

Voor Nederland nieuwe vormen van duurzame energie zijn naast de zojuist genoemde mogelijkheid voor 

elektriciteitsopwekking uit diepe bodemenergie: getijdenenergie, golf-energie, blue energy, en de winning van 

elektriciteit uit levende planten/algen. 

 

Getijdenenergie vergt grote investeringen. Aan zee moet een soort kunstmatig stuwmeer worden aangelegd 

dat bij vloed volloopt en via turbines weer leegloopt. Een groot verschil tussen eb en vloed is een voorwaarde 

voor een rendabele exploitatie. Wat dat betreft is de situatie aan de Nederlandse kusten verre van optimaal. 

De methode heeft ook bezwaren voor het milieu. Vooralsnog verwachten wij voor Nederland niet veel van 

deze vorm van energie-opwekking. 

 

______________ 
23)  CBS – Hernieuwbare energie in Nederland 2011, tabel 6.2.1. 

24)  NRC 11-9-2012 – Duurzame stroom diep uit de grond.  
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Datzelfde geldt voor golfenergie. Vooral voor de Portugese en Deense kust wordt geëxperimenteerd met 

verschillende methoden om golfenergie om te zetten in elektriciteit, maar de daarvoor ontwikkelde technieken 

lijken voorlopig weinig geschikt om een robuuste en omvangrijke elektriciteitsproduktie te verzorgen. 
25)

 

Aanzienlijk méér perspectief biedt ‘blue energy’. Deze techniek voor het opwekken van duurzame elektriciteit 

kan worden toegepast op plaatsen waar rivieren in zee uitmonden en waar dus zoet en zout water op elkaar 

botsen. Daardoor ontstaat een potentiaalverschil dat met behulp van membranen kan worden benut. De 

techniek is nog niet uitgekristalliseerd, maar bij Harlingen is een proefcentrale gebouwd en aan het bedrijf 

Redstack is vergunning verleend voor een eerste commerciële blue energy-centrale bij de Afsluitdijk. Zeker 

voor Nederland met z’n rivieren lijkt deze vorm van elektriciteitsopwekking in de niet al te verre toekomst een 

substantiële bijdrage te kunnen gaan leveren aan een duurzame energievoorziening.    

Een nog in een pril stadium van onderzoek verkerende mogelijkheid is om rechtstreeks elektriciteit te 

“oogsten” uit levende organismen, bijvoorbeeld gras. In Nederland wordt onderzoek hiernaar uitgevoerd door 

de Universiteit Wageningen.
26)

  In beginsel is dit een zeer duurzame toepassing van biomassa, maar niet één 

die op redelijk korte termijn een substantieel aandeel in de energievoorziening zal krijgen. Voortgezet 

onderzoek op dit gebied is echter zeker de moeite waard.  

Naast deze nieuwe vormen van energie-opwekking is voor de komende decennia de perfectionering en verdere 

“uitrol” van de reeds toegepaste vormen van duurzame energie van nog groter belang. Denk hierbij o.a. aan 

zonnecellen met een sterk verhoogde opbrengst per m
2
, nieuwe funderingstechnieken voor windturbines op 

zee en minder onderhoudsgevoeligheid van de turbines zelf, perfectionering van verwarmingssystemen met 

warmtepompen, en expertise-opbouw op het gebied van geothermische energie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 
25)  Zie voor een beschrijving van deze technieken de website van Ecomare; vermeld in noot 22. 

26)  Artikel:  http://resource.wur.nl/organisatie/detail/voedsel-en-stroom-oogsten/. 

http://resource.wur.nl/organisatie/detail/voedsel-en-stroom-oogsten/

