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STELLINGEN	  OVER	  OPSLAG	  VAN	  ENERGIE	  UIT	  ZON	  EN	  WIND	  

Maarten	  de	  Groot	  
	  

1. De	  kans	  is	  groot	  dat	  de	  energietransitie	  in	  de	  EU	  het	  snelst	  verloopt	  als	  energie	  uit	  zon	  en	  wind	  een	  sterk	  
groeiend	  aandeel	  in	  de	  totale	  energievoorziening	  krijgt,	  mogelijk	  tot	  een	  aandeel	  van	  50%	  of	  meer.	  

2. De	  kans	  is	  groot	  dat	  grootschalige	  inzet	  van	  energieopslag	  nodig	  is	  om	  die	  gewenste	  groei	  mogelijk	  te	  
maken.	  	  

3. Het	  ontwikkelen	  van	  opslagfaciliteiten	  verdient	  sterke	  maatschappelijke	  ondersteuning.	  
4. Het	  gaat	  daarbij	  enerzijds	  om	  kleinschalige	  opslagfaciliteiten	  ter	  ondersteuning	  van	  decentrale	  

energieopwekking	  met	  zon	  en	  wind,	  als	  op	  grootschalige	  ter	  ondersteuning	  van	  bijvoorbeeld	  offshore	  
windparken.	  

5. Welke	  opslagtechniek	  of	  -‐technieken	  het	  meest	  geschikt	  zijn	  is	  nu	  nog	  niet	  te	  zeggen.	  Daarom	  moet	  nu	  nog	  
ingezet	  worden	  op	  meerdere	  technieken,	  zoals	  accu’s,	  productie	  van	  waterstof,	  productie	  van	  andere	  
brandstoffen,	  waterreservoirs	  en	  warmte	  in	  grondwater.	  
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Het	  aanbod	  van	  energie	  uit	  zon	  en	  wind	  fluctueert	  sterk.	  Afstemming	  op	  de	  actuele	  vraag	  is	  niet	  goed	  mogelijk.	  
Inpassing	  in	  de	  totale	  energievoorziening	  vergt	  ingrijpende	  aanpassingen.	  Naast	  grootschalige	  toepassing	  van	  
opslag	  zijn	  er	  drie	  mogelijke	  aanpassingen:	  
• Verzwaring	  van	  het	  elektriciteitsnetwerk	  in	  heel	  Europa	  
• Afstemming	  van	  de	  vraag	  op	  het	  aanbod	  
• Zodanige	  flexibilisering	  van	  centrales	  op	  basis	  van	  fossiele	  brandstoffen	  of	  biobrandstoffen	  dat	  ze	  het	  verschil	  

tussen	  vraag	  en	  aanbod	  uit	  zon	  en	  wind	  op	  elk	  moment	  kunnen	  overbruggen.	  
De	  kans	  is	  groot	  dat	  het	  effect	  van	  die	  twee	  aanpassingen	  beperkt	  blijft,	  tenzij	  zo	  rigoureus	  toegepast	  dat	  ze	  met	  
veel	  bezwaren	  gepaard	  gaan.	  De	  derde	  aanpassing	  is	  alleen	  bij	  zeer	  grootschalige	  inzet	  van	  biobrandstoffen	  te	  
verenigen	  met	  complete	  energietransitie.	  De	  kans	  is	  groot	  dat	  die	  inzet	  niet	  mogelijk	  is	  zonder	  grote	  schade	  aan	  
milieu	  en/of	  agrarische	  samenleving.	  	  


