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Betreft: aanbieding rapport Noordelijk Klimaatperspectief en

reactie Energieprogramma 2O1 2-201 s

Geachte heer/mevrouw,

Ægelopen woensdag hebben wij het rapport Noordelijk Klimaatperspectief gepresenteerd en
de eerste exemplaren van dit rapport aangeboden aan de gedeputeerden mevrouw
T. Klip en mevrouw w. Mansveld en de directeur van VNo-Ncw Noord, de heer
L Zwiers. Deze week hebben wij ook kennis kunnen nemen van het nieuwe concept
Energieprogramma 2012 -2o1s dat a.s, woensdag 16 mei zal worden behandeld in de
Statencommissíe Omgevingsbeleid.

Met deze brief bieden wij u hierbrl het rapport Noordelijk Klimaatperspectief aan en
combineren wij een aantal van onze bevindingen met een eerste reactie op en aanbevelingen
voor het energieprogramma.

Tandjes erbij
Uit onze analyse blijkt dat er flink wat extra beleidsinzet nodig is voor het halen van de
Noordelijke energie- en klimaatdoelen Meer focus in de beleidsvoering is op zich goed, maar
op zichzelf nog geen antwoord op deze voorf iggende opgave De kansen en mogelijkheden
voor deze extra's zijn overigens ruim aanwezig De inzet en extra inspanningen ãp ånergie en
klimaatbeleid leveren in meerdere opzichten ook veel op.

Economie als grote speerpunt
Het in het programma opgenomen speerpunt economie zien wij ook als grootste kans
en uitdaging. Maar bij de voorgestelde koers en invulfing plaatsen wij kritísche kanttekeningen

De primaire energie- en klimaatdoelen, en met name het hoofdinstrument energiebesparing,
dreigen in de tekst en opzet van de nota ondergesneeuwd te raken.
Wij vinden dat deze punten als primaire hoofddoelen in het beleid bovenaan moeten bl¡ven
staan De kruisbestuiving met het economisch beleid en de daaraan gekoppelde instrumenten
vinden wij zeker een verdere uitwerking waard.
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lndustrie en bedrijven
Wij zien de grootste kansen voor extra inzet bij energiebesparing bij industrie en bedrijfsleven.
Wij menen dat hièr - in combinatie met besparingen in woning en kantoren - ook voor de
Noordelijke economie grote belangen en kansen liggen. Het financiële meerjarenperspectief
van het programma zien wij dan ook met zorg tegemoet. Onze aanbeveling is daarbij: bespaar
hier niet maar investeer juist meer in dit beleid! Dit hoeft overigens niet altijd en alleen om geld
te gaan. De provincie en regio beschikken over veel meer instrumenten (green deals,
vergunningverlening e.d.) die lonen.

M aat sch ap p e I ijk e ne rg i e akkoord
Wij missen in de nota de aandacht voor vergroting van maatschappelijk draagvlak en de
maatschappelrjke inzet voor het beleid. Dat overheid en het bedrijfsleven elkaar in het
Noorden meer vinden en verbinden met en via Energy Valley is winst, maar tegelijk dreigt de
aansluiting met inwoners c.q. het maatschappelijk draagvlak op drift te raken. Dit vormt een
groot afbreukrisico van de huidige koers. Wij pleiten daarom voor verbreding van de
Noordelijke energieagenda tot een maatschappelijk energieakkoord. lnvesteren in
communicatie, debat en draagvlak is van doorslaggevend belang. Dit punt zou wat ons betreft
hoger op de agenda moeten staan

Drenthe de zonnige provincie
Een veel grootschaliger aanpak van de invoering van zonne-energie zou wat ons betreft als
een grote plus op het provinciale beleid mogen worden gezet. Hier liggen momenteel ook de
kansrijkste verbindingen met draagvlak en betrokkenheid van inwoners. Met een
grootschaliger aanpak kan ook hier meer worden bereikt. Wij zien kansen om hiervoor samen
met bedrijfsleven, overheden en inwoners een masterplan te ontwikkelen,

Aan de knoppen draaien
Met het rapport en deze aanbevelingen willen wij u aansporen en inspireren om het ingezette
klimaat en energiebeleid met nog meer kracht voort te zetten.
U kunt daarbij - ter voorbereiding - nu ook eigen keuzes en wensen 'uitproberen' via het
interactieve energiemodel dat wij afgelopen woensdag hebben gepresenteerd (zie
www. noord el ii kkl imaatperspectief . nl ).

De gezamenlijk beleidsambities zijn goed maar de uitvoering kan nog stukken beter. Wij zien
dan ook met belangstelling uit naar de a.s. behandeling van het energieprogramma. Uiteraard
zijn wij altijd tot nadere toelichting bereid.

Met vriendelij ke groet,
namens de Natuur en Milieufederatie

Hoekstra,
directeur
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De afgelopen jaren lreeft Noord-Nederland zich succesvol

geprofìleerd als één v.rn de leidende regio's in de energiesector

in Europa. Die positie is mede vormgegeven door ontwikkeling
van een groot aantal pro¡ecten. Ook wanneer het gaat over

duurzame energie wíl Noord-Nederland graag voorloper ziln.

Econonrie en ntilieubelarrgen lopen hier steeds meer gelijk op.

Toch zijn er ook obstakels. Grote kolencentrales leveren welis-

waar veel energie, maar maken Noord-Nederland beslist niet
duurzaam. COr-opslag als optie roept grote weerstand op en

ook het plaatsen van windmolens ondervindt steeds meer
tegenwirrd.

Energieprojecten kennen een gemene deler: ze brengen zon-

der uitzondering veel maatschappelijk debat met zich mee.

De noordelijke Natuur en Milieufederaties begeven zich volop

in dit debat. Dit onrdat we betrokken zijn bij de beide kanten

van de medaille die hier doorgaans een rol in spelen. We zetten

ons in voor het behalen van de Europese klimaat- en energie-

doelstellingerr, en voor het behoud van eerì nrooi landschap en

een rijke natuur. Alle geluiden die een rol spelen in de discus-

sies rondom energieprojecten, zijn terug te vinden bij onze

aangesloten organisaties.

Maar kun le eigenlijk wel spreken over een echt goed debat?
Verschillende partijen hanteren zeer uiteenlopende veronder-
stellingen over cijfers met betrekking tot CO2-u¡tstoot en duur-

zame energie. De discussie over het meest gewenste pad naar

een (duurzame) errergievoorziening wordt niet georganiseerd.

Het draait veelal meteen om een specifiek project of locatie.

Voor het achterliggende verhaal over het nut en de noodzaak

van bepaalde besluiten of projecten ls nauwelijks aanclacht.

Toch speelt dit verhaal een cruciale rol in de verschillende
discussies. lnitiatiefnerners lopen tegen de discussie over nut
en noodzaak aan, maarvatten het vaak op als onderdeel van

het 'not in my back yard'-effect. Tegenstanders grijpen de

cliscussie vaak aan om het concrete projectinitiatief te bestrij-
den. Zo ontstaan tegenstellingen, die niet tot wezenlijke en

oplossingsgerichte discussies leiden. Het is tijd om uit zulke

patstellingen te komen. We moeten het debat nu een stap ver-

der brengerr. Of we ons als samenleving moeten inzetten voor
de Europese doelstellingen staat voor ons niet ter discussie.

De vraag is: hoe doen we d¡t? Welke keuzes hebben draagvlak?

Wat is er nodig en welke consequent¡es moeten we echt

accepteren?

M et het project Noordelîjk Klimoot Perspectie f v an de Natu u r en

Milieufederaties Gloningen en Drenthe willen we dit echte

nraatschappelijk debat in Noord-Nederland op gang brerrgen.

Met gedragen cijfers en breed gedeelde uitgangspunten willen

we inzicht bieden in de keuzes die Noord-Nederland de

komende jaren zal moeten maken om haar klimaat- en ener-

giebeleid vorm te geven. Door overeenstemming te zoeken

over de onderliggende cìjfers en aannanles én door die cijfers

op een eenvoudige en duidelijke manier te presenteren, ¡s een

wezenlijke discussie over klimaat- en energiebeleid in Noord-

Nederland mogelijk.

We willen ook inzicht bieden in de mate waarin er vrijheid

bestaat orn keuzes te m¿ken. Politici, opinienrakers en deskulr-

digen roepen te gemakkelijk dat we 'goed op weg zijn' of dat

één bepaalde oplossingsrichting volstaat.

Maatschappelilk draagvlak is momenteel de sleutel voor een

succesvol beleid. Hieraan dient veel meer aandacht te worclen
geschonken in onze ogen. Met het Noo¡delijk Klimoot
Perspectiel hebben we hiervoor een eerste aanzet gegeven.

Maatschappelijke acceptatie hangt in belangrijke mate s¿men

met overeenstemming over het nut en de noodzaak van dìe

maatregelen. Daarmee is de cirkel weer rond. Met dit project
hopen wij een b¿sis te leggen voor een gedragen, ambitieus

en effectief klimaat- en energiebeleid in Noord-Nederland.

We hopen dat het u inspireert om uw steentje aan het debat
bij te dragen.

Siegbert van der Velde Reinder Hoekstra
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Leeswijzer

Na deze inlelding, vlndt u een hoofdstuk gewijd aan de doelstellingen van dit project. Dearna lichten we onze aanpak toe en de
werkwijze van de door ons uitgevoerde activiteiten.

Vervolgens volgt het tweede gedeelte van dit rapport, ons Noordelìjk Klinoot Perspecfief. Een beknopt ovezicht van het pad dat wij
het meest kensrijk achten om in 2020 de energle- en klimaatdoelstellingen te halen in Noord-Nederland,

Het derde deel van dit rapport is het ondezoek zell waarin wij onze bevindingen over energíebesparing en duuzame energie
toelichten. Ook gaan we in op de rol van de elektriciteitscentrales. Het ondezoek besluit met onze aanbevelingen en conclusies.

ln de bijlagen vindt u onder andere de cijfers waarop we onze bevindingen hebben gebaseerd.

Tot slot vindt u achterln dlt rapport een lijst met de gebrulkte afkortingen.

6 RAPPORI NOORDÉLIII( f I.IMAAI PÉRSPECTIEF



Doelstellingen

Doelstellingen
Met het Nocrrdelijk Klimoot Perspectiefwillen de Natuur en

Milieufederaties Drenthe en Croningen een aantal doelen

bereiken:

lnzicht bieden in de noordelijke opgave
Met het Noordelijk Klimoot Perspectief willen we inzicht bieden

irr de omvang van de opgave voor energietransitie in Noord-
Nederland. Op Europese en nationale schaal blijven de doel-
stellingen voor CO2-reductie en cluurzame energie abstract en

ongrijpbaar. Dat geldt ook voor de maatregelen die nodig zijn

op nationaal niveau. Het blijft dan moeilijk om een voorstelling
te maken van de bijdrage die iedere regio moet leveren aan

energiebesp.rring en groei van het aandeel duurzame energie.
Door inzicht te bieden in de noordelijke opgåve hopen we bij

te dragen a¿n effectief klimaat- en energiebeleid in de noorde-
lijke provincies: een beleid dat is ç¡ebaseerd op correcte cijfers
en meetbare rloelstellingen.

In beeld brengen van maatrege¡en en keuzes
Het behalen van de klimaat- en energiedoelstellingen lukt
¿lleen als de samenleving ook inzicht krijgt in de aard en

omvarlg van de maatregelen die dit met zich meebrerrgt. Orn

hoeveel projecten voor de productie van duurzame energie
gaat het nu precies? En welke omvang hebben die? Hoeveel
energie moet er worden bespaard? Zonder dat inzicht zullen

noodzakelijke rnaatregelen onr energietransitie vorm te geven

onvoldoende prioriteit krijgen. Zowel in de politieke besluit-
vorming, als ook in het personnlijke handelen van burgers.
De neiging om te denken dat er al voldoende gebeurt en de

veronderstelling dat het rnogelijk is uit te wilken naar alter-

natieven, is in de prakti¡k erg hardnekkig.

Maatschappelijk draagvlak creëren
Om te komen tot daadwerkelilke keuzes en resultaten ten

aanzien van de noordelijke energieopgave, is het meenemen

van de maatschappelijke opinie van wezenlijk belang. Door in

het proces de opinie van de maatschappij mee te rremen, kan

toeçewerkt worden naar maatregelen die op draagvlak van de

inwoners van Noord-Nederland kunnen rekenen. Zonder

draagvlak nemen processen als 'not in my back yard' en tegen-
bewegingen de overhand. Daardoor worden processen otn te
komen tot meer besparing en meer duurzarne energie-

opwekking tegengewerkt.

Omdat beleid dat is ontworpen vanuit een ivorelr toren niet
werkt, is het nodig om de gegevens voor iedereen toegankelijk
te nraken. Datzelfde geldt voor de wijze waarop doelstellingen

en rnaatregelen naar noordelijke schaal zijn vertaald. lngewik-
kelde materie moet op een qedegen manier inzichtelijk wor-

den gemaakt.

Hiervoor hebben we een nrodel voor Noord-Nedefand ontwik-
kelcl wa¿rin cruciale factoren, die een rol spelen bij het behalen

van de klima¿t- en energiedoelstellingen, op een rij zijn gezet.

Met dit model maken we de gevolgen van maatschappelijke

keuzes en persoonlijke voorkeuren zichtbaar. Voor de onderlig-
gende gegevens v¿n dit model hebben we ingezet op overeen-
stemnring van experts De presentat¡e en het gebruikvan dit
model zijn nadrukkelijk gericht op het publiek debat.

Klimaatbeleid krijgt in praktische zin vorm door het initiëren van projecten voor energiebesparing en duurzame
energie. Deze projecten vragen investeringen, hebben gevolgen in de persoonlijke levenssfeervan burgers of
brengen overlast met zich mee in de woonomgeving. Maatschappelijk draagvlak is daarom een cruciale factor
voor het realiseren van d¡t soort projecten. Dat is ook in Noord-Nederland in de a[gelopen jaren een duidelijke
faal- of succesfactor gebleken. Een terugkerend element in discussies over energie- en klimaatprojecten is dat er
vraagtekens worden geplaatst bij het nut en de noodzaak van zo'n project:

r "CO.-afliang en -opslag is toch helemaal niet nodig om onze CO2-u¡tstoot te reduceren?"
r "Er zijn voldoende alternatieven voor een w¡ndmolenpark."

De initiatiefnemers slagen er niet in het project te plaatsen in een beleid dat bijdraagt aan het halen van doelstel-
lingen voor COr-reductie en duurzame energie. Het debat blijft doorgaans hangen in een discussie over cijfers en

alternatieven. Om een zinvol maatschappelijk debat te kunnen voeren is eerst overeenstemming nodig over de
relevante gegevens die een rol spelen in het klimaat- en energiebeleid. Ook is overeenstemming nodig over de
vertaling van nationale doelstellingen voor COr-reductie en duurzame energ¡e naar regionaal niveau,
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Goede cijfers zijn een eerste voorwaarde voor een zinvol debat

over de maatregelen díe in Noord-Nederland een bijdrage

leveren aan het behalen van de Europese klimaat- en energie-

doelstellingen. Onze inzet was daarom deze cijfers boven tafel

te krijgen.

Voor dit project hebben we de Europese klimaat- en energie-

doelstellingen als uitgangspunt genomen:

20% minder CO2-uitstoot in 2020 en minimaal l4% duurzaam

opgewekte energie in 2020. Voordat de verzamelde geqevens

ingezet kunnen worden in het nraatschappelijk debat, rnoet
aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

De c'rjfers over energ¡egebruik
Een opvallende eerste constatering is dat het helemaal nog

niet meeviel om de juiste cilfers te krijgen over energiegebruik,

CO2-uitstoot en opwekkingscapaciteit in Noord-Nederland. ln

veel verschillende rapporten komen de cijfers niet overeen en

de relevante cijfers waren in ieder geval niet gestructureerd

beschikbaar. We hebben d¿arom uit een aantal bronnen (zie

biilage 1) gegevens verzameld en die voorgelegd aan een

brede groep mensen die wij op het terrein deskundig achten.

Het resultaat is een dataset van het energiegebruik van

verschillende sectoren in Noord-Nederland: huishoudens,

industrie, transport, landbouw en 'handel, diensten en over-

heid'. De deskundigen zijn het in redelijke mate eens over de
juistheid van die gegevens. We kunnen daarmee het feitelijk
beeld geven van de situatie anno 20 1 0 en een schets voor de

situatie in 2020. Het beeld van de noordelijke energievraaq in

2010 vindt u in de eerste kolom van bijlage 2.

De cijfers over energiebesparing en duurzame
opwekk¡ng
Als tweede stap hebben we de informatie over besparings-

mogelijkheden per sector en cluurzame opwekking per

categorie geinventariseerd. Ook deze cijfers hebben we aan

groepen deskundigen voorgelegd. Daarbij zijn we steeds

r.ritgegaan van drie mogelijke opties:

1. De reductie van de vraag, die wordt gerealiseerd bij

uitvoering van het huidige beleid.

2. Het effect als een extra irrspanning wordt geleverd

bovenop het huidige beleid.

3. De besparing die maximaal mogelijk is per sector.

Het resultaat is een dataset van de energiebesparingsrnogelijk-

heden in verschillende sectoren in de periode 20 1 0 tot 2020

en een dataset van de hoeveelheid energie (in petajoule (PJ))

die per opwekkingstechniek opgewekt is in 2010 en mogelijk is

in 2020 (bijlage l).

De cijfers over fossiele opwekk¡ngscapac¡teit
Voor de fossiele opwekkingscapaciteit zijn we uitgegaan van

de cijfers over de huidige en voorziene centrales in Noord-
Nederland. Deze cijfers zijn te vinden in bijlage 4. Bij de

capacíteit die in 2020 beschikbaar kan komen, hebben we
gekeken naar welke technieken realiseerbaar zijn in 2020.

Uiter¿ard is rekening gehouden met de besluiten die genomen

zijn over het realiseren van nieuwe centrales in (onder andere)

de Eemshaven.

De cijfers over CO2-u¡tstoot
We hebben dezelfde werkwijze gebruikt om te achterhalen

hoeveel CO2 er per sector wordt uitgestoten. Een presentatie

Er moeten verifìeerbare en controleerbare cijfers over

energiegebruik, CO2-uitstoot en opwekkingscapaciteit in
Noord-Nederland beschikbaar zijn, zowel voor 1 990 (het

referentiejaar) als voor het heden (2010 in dit geval). Over

die cijfers moet een redelijke mate van overeenstemming
bestaan, zodat ze niet zelf het onderwerp van de discussie

worden.
Er moet een redelilke mate van overeenstemming bestaan

over het effect van maatregelen voor CO2-reductie, nu en

in de toekomst. Ook moet een redelijke mate vðn overeen-

stemming bestaan over de bijdrage die het huidige beleid

en een beleid met extra of maximale inspanningen leveren

aan de Europese doelstellingen.

De complexe onderlinge samenhangen in het energie-

systeem, bijvoorbeeld die tussen energiebesparing en CO2-

reductie, moeten zichtbaar zijn. Daarbij moet het energie-
systeem op een eenvoudige en heldere wijze gepresen-

teerd kunnen worden, zodat het als basis voor een debat

dienst kan doen.
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van deze cijfers vindt u in bijlage 5. Ook deze cijfers zijrr afkom-
stig uit verschillende bronnen en werden voorgelegd aan

groepen deskundigen op verschillende deelterreinen.

Daarbij hebben we per sector onderzocht tot welke COr-be-

sparing bepaalde maatregelen kunnen leiden bij extr¿ beleids-

matige inspanningen en wat de maximale CO2-reductie is die
per maatregel mogelijk is.

Alle cijfers tezamen vormen een betrouwba¿r beelcl v¿n het

energiegebruik, de energieproductie en de bijbehorende CO2-

uitstoot in Noord-Nederland in 201 0, dat door deskundigen

wordt gesteund. Tevens kunnen we hierdoor een redelijk geac-

cepteerde prognose geven van de mogelijkheden om in 2020

de CO2-uitstoot te verkleinen bij een beleid met extra inspan-

ningen en bij een beleid nret nraximale CO, besparingsmoge-

lijkheden.

Van rekenmodel naar dashboard
Om inwoners van Noord-Nederland inzicht te b¡eden in de

complexe onderlinge sarncnhangen in het energiesysteem

hebben we een model ontworpen, waarin op eenvoudige wijze
duidelijk wordt dat geen enkele keuze op het gebied van

energiebesparing of CO2-uitstoot op zichzelf staat.

Dit model is vormgegeven ¿ls een dashboard en te gebruiken

op de website www.noorderlijkklimaatperspectief.nl. Hiermee
kan iedereen zijn eigen energietransitíescenario maken, door
te draaien aan de knoppen van het dashboard.

Achter dit gebruikersmodel ligt een complex rekenmodel, dat

alle deelvariabelen per sector meeneemt. De mogelijkheden
om zelf een noordelijke energiemix samen te stellen hebben

we beperkt tot drie keuzes: huidig beleid, extra inspanningen
en maximaal haalbaar. Vervolgens hebben we knoppen
gemaakt met drie standen voor deze keuzes, zodat de gebrui-

ker niet verdwaald in het enorme aantal onderliggende opties

clie energietransitie met zich meebrengt.

Aanvankelijk werkten we met een model van Quintel
lntelligence. Gedurende het project bleek dit model toch te

lastig voor de gebruiker. Daarom hebben we afscheid geno-

men van dit model en zelf het dashboard ontworpen.

Gegevens over voorkeuren en weerstanden in de
noordelijke samenlev¡ng
Om iets te kunnen zeggen over de voorkeuren, d¿n wel weer-

standen van de noordelijke bevolking over maatregelen die

samenhangen met het behalen van de klimaat- en energie-

doelstellingen, is een enquête met vragen over dit thema
voorgelegd aan een tweetal doelgroepen: de lezers van het
Dagblad van het Noorden en ons Croene Peiler Panel: de

Klimaatenquête. Dagbladlezers gaven hun mening via een

papieren en digitale enquête en het Croene Peiler Panel vulde

een online enquête in. Daarnaast is een bestuurlijk debat
georganiseerd, waar prov¡nciale en gemeentelijke politici z¡ch

konden uitspreken over enkele dilenlma's binnen lokaal

klimaat- en energiebeleicl. Tot slot is een groot publieksdebat

georganiseerd, waar alle geinteresseerde inwoners van Noord-

Nederland zich konden uitspreken over verschillende keuze-

rnogelijkheden binnen klimaat- en energiebeleid.

Al deze gegevens bij elkaar leveren een schat aan informatie
op, wa¿rmee in algemene zin k¿n worden aangegeven welke

maatregelen l¡innen klimaat- en energiebeleid op steun

kunnen rekenen en bij welke projecten juist veel weerstand is

te verwachten bij de inwoners van Noord-Nederl¿nd.

De belangrilkste gegevens van de Klimaatenquête zijn terug te
vinden in bijlage 6. De Klimaatenquête en de debatten preten-
deren niet een wetenschappelijk verantwoord onderzoek te

zijn. De resultaten worden in onze conclusies en aanbevelingen

dan ook met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd.
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Ons Noordelijk Klimaat Perspectief

Het energietransitiescenario volgens de Natuur en
Milieufederaties Groningen en Drenthe.

Om aan de nationale energie- en klimaatdoelstellingen te kun-
nen voldoen, dient er in 2020 in Noord-Nederland 20% minder
CO2 uitgestoten te worden ten opzichte van 1 990 en dient
minimaal l4% van alle gebruikte energie in Noord-Nederland

duurzaam opgewekt te worden. Een analyse van het huidige
beleid, afgezet tegen de maatregelen die nodig zijn om deze

doelen te bereiken, maakt duidelijk dat die doelstellingen met
de huidige beleidsmaatregelen niet gehaald worden.

CO2-emissie bij huidig beleid
in Mton

1990 2010 2020

Opwekking duurzame energie bij huidig beleid
in % van totaal opgewekte energ¡e

o
6,6%

0,1%
1%

20101990 2O2O Doel2020

eel aandeel duurzame energieopwekking te bereiken en tot slot
moet worden gekeken welke effecten de bestaande en

geplande energieopwekking op basis van fossiele brandstoffen

hebben op het geheel. Daarnaast hebben we mogelijke beleids-

keuzes samengevat in drie st¿nden: huidig beleid, extra inspan-

ningen en maximaal haalbaar.

o
Huidig beleid

o
Extra inspanningen

o
Maximaal haalbaar

Bij het bepalen van het pakket maatregelen, dat nodig is om de

doelstellingen voor Noord-Nederland te halen, blijkt dat er een

beperkte keuzevrijheid bestaat. Het blijkt dat op vrijwel alle

terreinen en sectoren extra beleidsinspanningen nodig zijn.

Daarnaast zal er voor gekozen moeten worden om in een aantal

sectoren een maximale inspanning te leveren. Binnen deze

beperkte keuzevrijheid hebben we rekening gehouden met de

vraag in hoeverre een maatregel kan rekenen op bestuurlijk en

maatschappelijk draagvlak.

Op de volgende pagina's vindt u de vertaling van deze keuzes,

in woord en beeld.

Het Noordelijk Klimoot Perspectief heeft een vertaling gemaakt

van de nationale klimaat- en energiedoelstellingen naar de

Noordelijke klimaat- en energiedoelstellingen. Het laat zien

welke ¿anvullende maatregelen nodig zijn om deze doelstellin-
gen in 2020 zo dicht mogelijk te benaderen.

ln het Noordelrjk Klimoot Perspectief gaan we uit van een

drietrapsmodel. ln eerste instantie moet worden gezocht naar

alle realistische extra mogelijkheden om energie te besparen,

vervolgens naar maatregelen die nodig zijn om een substanti-

1496
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Energiebesparing in Noord-Nederland

Totale opgave
r Europees doel is 20% COr-reductie ilr 2020 ten opzichte varr 1990;

r CO2-uitstoot in 1990 in Noord-Nederland was 13,2 Mton;

r doel voor 2020 is uitstoot 10,5 Mton CO7;

r uitstoot 2010 was 13,9 Mton CO2;

r klima¿tdoel voor 2020 is 3,4 Mton CO2;

r energiegebruik in Noord-Nederland is 245 Pl in 201 0;

r concreet besparingsdoel in Noord-Nederland voor 2020 is 50 PJ.

Hoe gaan we dit bereiken?

INDUSTRIE

Maatregelen
Wij zijn van mening dat de industrie een maxinrale lnspanning

moet leveren op energiebesparing en moet streven naar een

reductie van 4% per jaar (30% in 2020). Dit levert een bespa-

ring op van 15,9 PJ en 965 kton CO2- verrninderinq.

Daarvoor zijn de volgende maatregelen nodig:

¡ Het starten van projecten voor het gebruik van restwarmte
of geothermie (aardwarmte, fl exiheat).

r Beëindiging van energie-intensieve productieprocessen.

r Het vernieuwen van verouderde technologieën in de

energie-intensieve industrie.

r Het vervangen van fossiele grondstoffen door'groene
grondstoffen' (Biobased Lcorrorny).

r Comrnitnrent van bedrijfsleven bij behalen doelstelling.

r Handhaving door overheden op tr-repassen rnaatregelen.

='a
È

t50-

125 -

HUISHOUDENS

Maatregelen

Wij zìjn van nrening dat van huishoudelrs een extra inspanning

op energiebesp.rring gevraagd k¿n worden, wa.rrntee 7,1 PJ

aan besparing en 355 kton CO2-verminrlering mogelijk is.

Daarvoor is het volgende nodig:

r Verbetering van 5.000 particuliere woningen per jaar

(1% van de particuliere woningen per jaar), middels

campagnes, het stimuleren van particuliere ¡nvesteringen

err hcL a.rnbieclen van slimme renov.rtiepakketten.

r Zorgclragen voor een extra besparing bij 10% v.rn de huis-

hoL¡dens, boven het gemiddelde besparingsniveau. Dit
kan gere.rliseerd worden door grote carnp.rgnes gericht

op encrgiebcsparingen en het gebruik van slirnme meters.

r Woningcor-poraties volç¡en hun huidige renovatietempo
voor besta.rnde woningen, maar voor nieuwbouw geldt

dat een derde van de rrier.¡wbouwwoningen errerç¡ie-

neutraalwordt gebouwd. Dit moet worden rneegenomerr

in opdrachten en bestekken.
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HANDEL, DIENSTEN EN OVERHEID

Maatregelen
Wij zijn van mening dat in de sector handel, diensten en

overheid een maximale inspanning moet worden gepleegd

op energiebesparing en dat moet worden gestreefd naar een

besparing van 4% per jaar. Dat leidt tot een bespari ng 12,4 PJ

en een CO2-vermindering van 678 kton CO¿ in 2020. Om de

maximaal haalbare besparing te bereiken zijn de volgende
maatregelen nodig:
I lsolatie van bestaande kantoorpanden, scholen en

ziekenhuizen.

¡ Extra investeringseisen ten aanzien van energiebesparing

voor zowel eigenaren als gebruikers.

r Verplichte toepassing van WKO bij renovatie en

nieuwbouw (na onderzoek).

TRANSPORT

Maatregelen
We concluderen dat een extra inspanning op het terre¡n van

transport goed mogelijk is. Dit resulteert in een besparing van

2,2 PJ en een CO2-reductie van 158 kton in 2020. Om d¡t te
bereiken zijn onder andere de volgende maatregelen nodig:
r Het stimuleren van de aankoop van schonere auto's,

bijvoorbeeld door belastingvoordelen te bieden voor
schoner vervoer en parkeertarieven te differentiëren.

r Het organiseren van campagnes ¡n de autobranche
gericht op voorlichting aan klanten op het moment dat
zij een andere auto aanschaffen.

o
o'õ
oÀ

150 -

125 -

100 -

75-

50-

25-

0

.t50 
-

l2s -

t00 -

75-

50

25

0

TANDBOUW

We concluderen dat een extra inspanning op het terrein van
landbouw geringe invloed heeft op het totaal. De nadruk kan

hier beter gelegd worden op het indirecte energiegebruik
(kunstmest, veevoer e.d.).
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Duurzame opwekking

"-/fTotale opgave
¡ nationaal doel is 14% duurzame energieopwekking van totale energieopwekking;

¡ in 20-l0 wordt 2,5 PJ energie in Noord-Nederland duurzaam opgewekt;
r dat is l% van het totale energiegebruik;

r doel is om 27 PJ energie duurzaam op te wekken in 2020 in Noord-Nederland.

Hoe gaan we dit bereiken?

ZONNE-ENERCIE
WINDENERCIE OP LAND

Op dit moment is een klein deel van de daken bedekt met

zonnepanelen. We schatten dat er nu in Noord-Nederland

zo'n 0,003 PJ aan zonne-energie wordt opgewekt. W¡j zijn

van mening dat het met extra irrspanningen rnogelijk is om

3,2 Pl energie op te wekken met zonne-energie in 2020.

hd¡ln nod¡g, sbrull
lG3t.lc br¡îdltoflen.o

!m<Enl .n ú6 mog{llll

ltus EwpetÉo

Wat betekent3,z Pl zonne-energie in zozo?
t 20% daken woningen bedekt met PV

t 2O% daken openbaregebouwen
r 20 PV-centrales van > 'l ha

r 10% woningen heeft zonneboiler

Maatregelen

r Een verplichting voor onderzoek naar zonne-energie bij

nieuwbouw en renovatie.

r Een actief beleid voor het stimuleren v¿n de realisatie van

zonnecentrales.

r Het wegnemen van juridische drernpels bi¡ de kle¡nschalige

opwekking van duurz¿me energie.

I Subsidies en stimuleringscampagnes voor burgers en

bedrijven.

Er zijn ongeveer 530 windmolens op land in Noord-Nederland.

Deze molens hebben een vermogen van ongeveer 530 MW.

Met extra inspanningen is het mogelijk om in 2020

7,8 PJ op te wekken met windmolens op land.

Wat betekent 7,8 PJ windenergie op land in zozo?
r 200 extra windmolens op land of 600 MW geplaatst

vermogen.

Maatregelen
r Sturing vanuit de (regionale) overheid bij locatiebepaling

in verband met gering draagvlak.
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WINDENERGIE OP ZEE

Voor wind op zee zijn er boven Schiermonnikoog drie plekken

aangewezen voor mogelijke windparken. Er is voldoende

ruimte voor in totaal 700 MW aan opgesteld vermogen. Op

dit moment staan er nog geen windmolens op zee, maar met
extra inspanningen is het mogelijk één van deze plekken te
vullen voor2020. Dit komt neer op'1,1 PJ.

Wat betekent dat voor zozo?
¡ Dertig windmolens op zee met een totaal vermogen van

100 MW.

Maatregelen
I Er moet fors geïnvesteerd worden in een e-hub (stop-

contact op zee), inclusiefde aansluiting van de
parken op het reguliere elektriciteitsnet.

r De nautische wereld actief betrekken bij de uitvoering en

realisatie van de plannen.

CROEN CAS

Wij denken dat een extra inspanning op groen gas veel poten-

tie heeft. Een extra inspanning ten opzichte van de huidige
sÍtuatie betekent dat in 20207,5 PJ groen gas geproduceerd

kan worden in Noord-Nederland. Dit stemt ¡n grote lijnen over-

een met de extra beleidsinzet die Noord Nederland op dit
moment voorziet.

Wat betekent dat voor zozo?
r 3% van de totale energievraag van Noord-Nederland

Maatregelen
r Facilitering en regelgevinq vanuit de overheid.

r Leveranciers- en afnameverplichting als voorwaarde voor
¡nvesteringen.
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Met extra inspanningen kan in 2020 5,3 PJ worden bereikt
door toepassing van een WKO systeem, Ook nieuwe woon-
wijken zouden een dergelijk systeem kunnen krijgen.

Wat betekent dat voor zozo?
25%van alle bestaancle gebouwen (niet-woningen) is voorzien

van WKO systeem.

Maatregelen
r Verplichting onderzoeken Wl(O bii nieuwbouw en

renovatíe.

r Overheden passen WKO toe bij nieuwbouw en renovatie

eigen panden-

r Afsprakenwoningbouwcorporatiesen gebouwbeheerders.

Electricíte itsce ntra I es

r De bouw van ¿lle extra centrales in Noold-Neclerl.rncl heeft
een enorme stijging v.rn de COr-uitstoot tot gevolg.

r Het noorden profìleert ziclr met deze bouw graaç¡ als

nieuwe energieregio maar de uitbreiding van deze fossiele

opwekkingscapaciteit brengt ook een grote extra verant-

woordeli¡kheid met zich mee. Die wordt groter naarmate

de centrales meer CO2 uitstoten.
¡ De keuze voor een extra kolencentrale is door ons altijd

bestreden. Mocht deze in gebruik worden genomen -zoals
in het beleid nog steeds voorzien - dan zullen er extra

maatregelen op een ander vlak genomen moeten worden.

r De weg van CO2-opslag heeft geen draagvlak. De techniek

is nog onvoldoende bewezen en het lijkt onmogelijk om

voor 2020 CCS toe te gaan passen.

r Ook bijstook van biomassa van meer darr l5% in de

kolencentrale kent nog vele onzekerheden. Ook deze weg

is onrstreden omdat er niet zoveel duur¿ame biomassa in

de regio voorh¿nden is en ook aanvoer vanuit het buiten-
land zijn duurzaamheidsgrenzen kent.
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De totaalscore van het perspectief

ln de voorgaande pagina's hebben wij onze voorstellen en keuze voor energiebesparing en duurzame energieopwekkirrg

beschreven en samengevat. De verdere toelichting en onderbouwing treft u aan in het volgende hoofdstuk Het Onderzoek.

Als we deze keuzes tot Lritgangspunt nemen ontst¿at - uitqaande van het overheidsbeleid waarin de bouw van een kolencentrale

met l5% bijstook van biomassa is voorzien - het volgende beeld met betrekking tot het cloelbereik.

Doelbereik Perspectief

COz- reductle

Duurzame energlevoozlenlng

3.36 Mton

14x,

2.8 Mton

13.1 1;

Met de voorgestelde maatregelen is de doelstelling op het gebied van duurzarne energievoorziening in zicht maar worden de
CO2-reductiedoelerr nog niet gehaald.

Om de energie- en klirnaatdoelstellingen toch te behalen zullen nog extra maatregelen getroffen moeten worden. Dit vraag
verder investeringen in vrijwel alle sectoren in Noord-Nederland: lndustrie, Huishoudens en'Handel, Diensten en Overheid'.

Als we uitgaan van alleen gasgestookte centrales ontståat voor de CO2-reductie een gunstiger beeld voor 2020. Met de voorge-
stelde ntaatregelen da¿lt de COr-uitstoot met f ,4 Megaton en wordt de doelstelling gehaald. Het aandeel duurzame energievoor
ziening daalt dan wel na¿r 12,7%, omdat de biomassa bijstook in de kolencentrales meetelde in het aandeel duurzame energie.

Doelstelling 2020 Re'sult¿¿t perspectief

Wilt tr ccns kilkcn hor. utv keuzt,s uitpakkc.n yrrot <ll CO,-uitstr¡ot r,¡n No<rcl-Ncck'r l.¡lrrl? Of voor he t ¿.¡rrrlccl rlu¡r-
z.r.ttrt tt¡ti;t'wt ktc cncrç¡ic? IloLrw <l.lr Lrvv t,i1¡crt cnr'rqictr.rrrsitiesccn.llio o¡t <lc wcbsitc:

www. noordelijkklimaatperspec tief . nl
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De Llouwstenen en achtergronde¡r

Vertallng Europese klimaat- en
energiedoelen naar Noord-Nederland

De Europese Unie heeft vastgesteld dat de lidstaten in 2020

20% COr-reductie moeten hebben gerealiseerd, ten opzichte
van I 990. Voor wat betreft energietransitie, is het doel om in

2020 minimaal l4% van de energie duurzaam op te wekken.

Beide doelstellingen zijn rechtstreeks van toepassing op de

Nederlandse situatie. Het volgende ijkpunt voor CO2-reductie

en het aandeel duurzame energie ligt in 2050, maar er is nog

veel discussie over de vraag wat de doelstelling voor 2050
precies zou moeten zijn. En over de vraag hoe de doelstelling
voor 2050 moet worden omgezet in afspraken. De ondergrens

die voor afspraken in 2050 wordt gehanteerd is 50% COr-

reductie ten opzichte v¿n I 990 en 50% duurzame energie.

De Nederlandse overheid heeft destilds vrijwillig gekozen voor
ambitieuze doelen: l0% rninderCO,in 2020,20% duurzame
energie, Het huidige kabinet heeft echter besloten de klimaat-

doelstellingen naar beneden bij te stellen, tot de ondergrens

van de Europese afspraken. De CO2-uitstoot moet in 2020

verminderd zijn met 20% en 14% van de energie moet duur-

zaam zijn opgewekt.

Met het Noordelijk Klimaat Perspectief willen we onderzoeken

op welke wijze Noord-Nederland een proportionele bijdrage

kan leveren aan de doelstellingen voor 2020, maai vooral ook
op welke wijze Noord-Nederland een effectief transitiepad kan

inzetten met het oog op 2050. Met andere woorden: de goede

route is belangrijker dan de exacte uitkomst voor 2020.

Eén van de belangrijkste vragen voor h et Noordelijk Klimoot

Perspectief is hoe de doelstellingen voor CO2-reductie en duur-

zame energie moeten worden vertaald n¿¿r Nclord.Nederland.

Voor het Noordelijk Klimoot PerspectÞf wordt
kernenergie niet tot het aandeel duurzame

energie gerekend, maar bijstook van biomassa

wel. De door ons gebruikte defìnitie is gelijk

aan de beoordelingsmethodiek zoals deze

nu gebruikt wordt in landelijke wet- en regel-

geving.

Wanneer levert Noord-Nederland een proportionele bijdrage

aan het behalen van de doelstellingen voor Nederland als

geheel?

Die vraag laat zich niet gemakkelijk beantwoorden. Bij het
vertalen van de EU-doelen naar de Nederlandse situatie speelt

export van energie geen rol. Alle COr-uitstoot wordt toegere-

kend aan het land waar de bron is gevestigd, ook al wordt de

opgewekte energie geëxporteerd naar een ander land. Het

a¿ndeel duurzame energie wordt berekend als percentage van

de totale opwekkingscapacite¡t ¡n een land, ook al wordt een

deel van de energie geëxporteerd.

Noord-Nederland bevindt zich in een situ¿tie waarin zij, als de
geplande bouw v¿n elektriciteitscentrales doorgang v¡ndt, ¡n

2020 ruim een derde deel van de totale opwekkingscapaciteit
van elektriciteit in geheel Nederland zal huisvesten. Die elektri-
citeit wordt vooral opgewekt met fossiele bronnen. Als de CO2-

uitstoot die d¿armee samenhangt geheel wordt toegerekend

aan Noord-Nederland, leidt dit hoe dan ook tot een dusdanige

stijging van CO2-uitstoot dat reductie ten opzichte van 1990 in

Noord-Nederland bijna niet mogelijk is. Ook het aandeel duur-

zame energie als percentage van de totale opwekkingscapaci-

teit in Noord-Nederland wordt dan bijzonder gering. Als de

uitstoot van de centr¿les volledig aan Noord-Nederl¿nd zou

worden toegerekend, ligt het halen van de doelstellingen voor
Noord-Nederland ver buiten bereik.

Het buiten beschouwing laten van de komst van een aantal

energiecentrales voor het berekenen van cle totale CO2-uit-

stoot en hei aandeel duurzame energie in Noord-Nederland, is

ook geen reële oplossing. Eén van de belangrijkste bronnen

van CO2-uitstoot zou dan worden genegeerd.
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ln 2020 wordt eelr zesde deel van de elektrici-
teit die in Nederland worclt gebruikt, gebruikt
door bedrijven en inwoners van Noord-Neder-

land. Daarom wordt een zesde deel van de

CO2-uitstoot van de Noorclelijke energiecentra-

les toegerekend aan Noord-Nederland. Dat-

zelfde principe is aangehouden voor het

aandeel elektriciteit dat duurzaam wordt op-
gewekt. Een zesde deel van de elektriciteit die
door windenergie in Noord-Nederland wordt
geproduceerd, wordt toegerekend aan het
aandeel duurzame energie in Noord-Neder-

land, zoals dat ook geldt voor de toerekening

van de fossiele opwekkingscapaciteit.

Een correcte manier om de CO.-uitstoot en ht't .r¿ndeel duur-
zarle energie in Noord-Nederlancl te bep.rlen, .rlth.rns in onze

optiek, is om deze te rel.rtere¡r aall lret totale energiegebr uik irr

Noord-Nederland.

Op die rnanier is een noordelijke energiemix v.rstqesteld,

waarmee kan worden bepaald welke gemiddelde CO2-uitstoot

samenhangt met noordelijke energieopwekking. Met die

noordelijke energienrix is verder gerekend om te bepalerr wat
een proportionele bijdrage voor Noc¡rd-Nederl.rnd is aan het

beh¿len van doelen voor COr-reductie en het.ralrcleel cluur-

zðme energre.

Da.rrmce is te berekenen hoeveel nriljoen ton CO, er moet
worden gerecluceerd in Noorcl-Nederland bij 20% ( Or-reductie
en is te be¡'ekenen hoeveel PJ duurzaam moet worclen opge-

wekt in Noord-Nederland om tot een aandeel van I 4% duur-
zame energie te komen.

Energieproductie in Noord-Nederland

Groningen, Friesland en Drenthe (Noord-Nederlancl) lrebben

een groot aancleel in de totale energieproductie v.rn Neder-

land. Hct gasveld in Slochteren heef t alvele miljarden kubieke

meters aardgas opgeleverd en zal dit de komende decenni.r

nog blijven doen. Daarnaast is er een aantal grote energie-
centr.rles in Noord-Nederl¿ncl in aanbouw. De meeste hiervalr
komen in de Eemshaven en Delfzijl (de Eemsdelta). Zij leveren
veel nreer elektriciteit dan in Noord-Nederl¿nd wordt gebruikt.
Het verschil tussen opwekking en gebruik neemt de kon-rende
jaren toe, omclat er nog twee of clrie centrales bij komen: rrrint

één derde van de totale opgewekte energie in Nederlancl

wordt straks in de Eemsdelta opgewekt. D.tarn.rast lopen
verschillende internationale stroom- en aardgasverbindingen

via Noord-Nederlancl. Hiervoor bestaan ook concrete uitl¡rei-
dingsplannen.

Energiegebruik in Noord-Nederland

Het energiegebrr.lik van N<tord-Nederland bedraagt tien
procent van alle in Nederlalrd gebruikte energie.

Energiegebru¡k ¡n Noord-Nederland
per sector in petajoule 2010
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ln fìguur I is het totale energiegebrr-rik v.rn Noorcl-Nederl.rnd

opqes¡rlitst per sector. De industrie neerlt 40% v.rn alle'

gebruikte errer'gie voor h¿ar rekening. llet gebruik van de

industrie is opgebouwd uit het gebruik van elektricite¡t (14%)

fossiele en duurzarne br¿ndstoffen (43%)en het gebruik van

olie etr gas als gronclstof voor producten in de chelniesector
(43"/.).

Op een gedeelde trveede plaats sta.rn de sectoren huishou-

dens cn transport. llet energiegebruik van de huishouclens

bestaat voor 80% Lrit de verwarming v.tlr wor-rirrgen. Binlten cle

sector transport wordt 75% door het wcqverkeer gebruikt en

20% door de scheepva.rr t. PeTsonenauto's ¿orgen voor twee
derde van het energiegebl uik in cle sector transport.

Op de één n.r laatste'pl.r.rts staat de sector'handel, diensten,

overheid' (HDO). Hieronder vallen kantoren en overheids-

gebouwen, maar ook openbare diensten zoals pompen,
gemalen err straatverlichting. Het aarrdeel elektriciteit op het
tot.rle energiegebruik v.rn deze sector is hier groter dan bij wo-
ningen. De oorz¡ak ligt deels in het grotc.re ¿andeel elektrische

app.rr.rtr-rur in dezc sector, maar ook doordat gebotrwen op
grote schaal worden gekoeld met airconditiorrirrg.

Tot slot blijkt dat de l¿ndbouwsector nrinder dan 5% van cle

totaal energiegebruik in Noord-Neclerl.tnd voor haar rekening

neemt, Het grootste deel hiervan g.rat n.rar het verwarrnen

van bedrijfsru imtes en bedrijfspt'ocesscn.
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Aanpak vermindering CO2-uitstoot
in Noord-Nederland

De klimaatdoelstellingen zijn gebaseerd op het voorkomen van

de effecten die broeikasgassen, zoals CO2, veroorzaken:

r temperatuurstijging(hetbroeikaseffect);
¡ het smelten van de poolkappen;

I het verdwijnen van landbouwgebieden en ecosystemen;

r het uitsterven van planten en dieren.

Het broeikasgas dat door menselijke activiteiten het meest
wordt u¡tgestoten is CO2, CO2 is een gas dat vrijkomt bij de

verbranding van olie, aardgas, steenkool en hout ( biomassa).

De verbranding dient vrijwel altijd voor het opwekken van

energie. Dit is de reden dat de thema's klímaat en energie zo

nauw met elkaar zijn verbonden.

Van alle menselijke activiteiten heeft CO2 de grootste invloed

op het broeikaseffect. Voor het Noordelijk Klimaat Perspectief

staat het voorkomen van de uitstoot van CO2 dan ook centraal.

Uitstoot van CO2 kan voorkomen worden door de volgende

stappen te doorlopen:

l. Voorkom het gebruik van energie
De energíe die je niet gebruikt, leidt niet tot de uitstoot van

Coz.

2. Gebruik duurzame energie
Wind- en zonne-energie, biomassa. Ditzijn hernieuwbare

bronnen die niet bijdragen aan CO2-uitstoot.

Trios Energetico

3. Gebruik effìciënte technieken
Maak op een zo efficiênt mogelilke wijze gebruik van nood-
zakelijke fossiele bronnen. Efficiënte opwekking zorgt voor
een lagere CO2-uitstoot per geproduceerde eenheid ener-
gie.

Belangrijk is dat de hierboven genoemde stappen in de juiste

volgorde worden toegepast. Dit is de meest logische, maar

ook kostenefficiënte en duurzame manierom CO2-uitstoot te
voorkomen.

Deze drie stappen vormen de basis voor de rest van dit
rapport. ln de volgende hoofdstukken doorlopen we dan ook
de drie stappen van het model, om zo het meest kansrijke pad

voor het behalen van de klimaat- en energiedoelstellingen in

beeld te krijgen.
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3.1 Energiebesparing in Noord-Nederland

ln dit hoofdstuk staat energiebesparing centraal: de eerste stap in het drietrapsmodel om
COr-uitstoot te reduceren. Het voorkomen van energiegebruik is immers de eenvoudigste
methode om geen COz uit te stoten.

Volgens onze berekeningen was de totale noordelijke CO2-

uitstoot in 1990 13,2 Mton. Een doelstelling van 20% minder
COr-uitstoot, betekent dus dat er in 2020 een uitstoot van

10,5 Mton CO, mag plaatsvinden. ln de afgelopen jaren is de

COr-uitstoot echter niet afgenomen, maar zelfs licht gestegen:

in 20'10 werd 13.9 MW CO2 uitgestoten in Noord-Nederland. k\
Om de Noord-Nederlandse doelstelling voor COr-reductie in

2020 te halen moet de COr-uitstoot dus met 3,4 Mton worden

teruggebracht. Die CO2-uitstoot laat zich vert¿len naar het
energiegebruik in Noord-Nederland. Het nooldelljke energíe-
gebruik in 201 0 bedraagt 245 PJ. Het grootste gedeelte van dit
energiegebruik hangt samen met de vraag naar w¿rmte
(verwarming, warm water) en transport. Onqeveer 15% van de

energie bestaat uit elektriciteit.

Dit betekent grofweg dat uitgaande van 20% besparing, de

energievraag in Noord-Nederland de komende acht jaar met
ongeveer 50 PJ moet worden teruggebracht.

Om te beoordelen hoe deze reductie van 50 Pl het beste kan

worden bereikt, hebben we voor vier sectoren samen met
specialisten, gekeken naar mogelijke rnaatreç¡elenpakketten.

De sectoren zijn industrie, huishoudens, transport en 'handel,

diensten en overheid. Voor elke sector zijn drie maatregelen-

o
Huidig beleid

o
Extra inspanningen

o

filøt Enúqeli@

pakketten geformuleerd die elk een besparingsprognose

opleveren:

1. Huidig beleid; wat gebeurt er als we geen extra maatrege-

len nemen maar de huidige uitvoeringspraktijk voorzet-

ten?

2. Extra inspanning; welke extra maatregelen zouden reëel

gezien genomen kunnen worden?

3. Maxim¿al haalbaar: wat gebeurt er als we in de sector alles

op alles zetten?

Alleen de sector landbouw is niet afzonderlijk met specialisten

onder de loep genomen, vanwege de beperkte energievraag

uit deze sector.

Uit ons onderzoek kwam als resultaat dat een besparing van

50 PJ in 2020 alleen kan worden gerealiseerd als in alle secto-
ren een extra inspanning wordt geleverd ten opzichte van het
huidige beleid en wanneer een maximale inspanning wordt
geleverd in de industrie en de sector'handel, diensten en over-

heid'. Wat deze inspanningen inhouden en waarop deze zijn
gebaseerd, wordt hierna per sector uitgelegd.

Een PJ is een eenheid van energie. Omgerekend

naar elektriciteit staat dat voor ongeveer z8o
miljoen kWh, het elektrisch verbruik van

ongeveer roo.ooo huishoudens.
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De cijfers
De Noord-Nederlandse industrie gebruikte in 201 0 ongeveer

100 PJ aan energie (2,5 keer meer dan alle huishoudens
sametr). Dit is ongeveer 40% v¿n het energiegebruik in Noord-

Nederland, Een zesde van deze energie is elektric¡teit. De rest
van deze energie betreftwarmte en grondstoffen. De industrie
gebruikt veel fossiele energiebronnen als grondstof, bijvoor-

beeld aardgas voor het maken van methanol of aardolie voor
plastics.

Huidig besparingstempo
Het huidige energiebesparingstempo van de industrie in

Noord-Nederland is ongeveer I % per jaar. Dat is niet in over-

eenstemming met de landelijke doelstelling van 2% per jaar.

Een deel van de industrie heeft afspraken gemaakt met de

overheid om deze besparingen te realiseren, We hebben

gekeken naar besparingsmogelijkheden bij heel verschillende

bedrijfstakken in de industrie. D¿t leÌdt tot een breed palet aan

mogelijke maatregelen voor energiebesparing in de industrie.
De algemene conclusie is dat de industrie een groot potentieel
heeft voor energiebesparing en dat een ambitieuze doelstel-
llng goed haalbaar is.

Besparingsprognoses 2o2o

'I . Huidige trend
Naarverwachting kan bij voorÞetting van het huidige

beleid een besparing worden bereikt v¿n hooguit 1 % per
jaar, Dat zorgt voor iets meer dan 8 % besparing in 2020.
Volgens onze berekeningen levert d¿t een reductie op van

ongeveer 1 50.000 ton CO2 (1 50 kton).
2. Extra inspanning

Met extra inspanningen is het mogelijk om 2 % besparing

op gas en elektra perjaar te bereiken, resulterend in een

totale besparing van zo'n 1 5% in 2020. Dat reduceert de

uitstoot vanuit de industrie in 2020 met 442.000 ton CO2

(442 kton).
3. Maximaal haalbaar

Bij een 'maximale inspanning' moet 4% energiebesparing
perjaar haalbaarzijn. Rekening houdend met de te ver-

wachten groei, zorgt een besparing van 4% per jaar voor
een gebruik van 84P|in2020.
ln totaal levert dat voor de industrie een reductie op van

30%, ongeveer 965.000 ton (bijna 956 kton) in 2020.

lnschatting mogelijkheden?
l\rlaximale inspanrring voor energiebesparing in de industrie is
niet onrealistisch. Er liggen in deze sector kansrijke besparings-

mogelijkheden. Dat komt omdat de energievraag in de indus-

trie vooral gebaseerd is op het gebruik van (proces)warmte en

fossiele grondstoffen en minder op het gebruik van elektrici-
teit. Binnen de industrie neemt de motivatie om te verduur-

zamen toe. De stijgende energieprijzen bieden een geschikte

voedingsbodem voor stevige maatregelen.

Draagvlak voor maatregelen
Uit onze Klimaatenquête onder de inwoners van Noord-Neder-

land blijkt dat inwoners verwachten dat bedrijven het voor-

touw nemen in energiebesparing. Er is bij inwoners in ieder
geval voldoende draagvfak voor stevige maatregelen. Daarbij

komt dat burgers pas bere¡d zijn zelf een inspanning te leveren

als zij het gevoel hebben dat de bedrijven niet buiten beschou-

wing worden gelaten.

Onze conclusie
Wij zijn van mening dat de industrie een maximale inspanning

moet leveren op energiebesparing en moet streven naar een

reductie van 4% perjaar (30% in 2020).

Een gezamenlijke duurzaamheidsambitie, gevolgd door een

aantal stimuleringsmaatregelen, in combinatie metstringen-
tere vergunningsvoorwaarden kan behulpzaam zijn om de

vereiste investeringen op gang te brengen. Het mes snijdt
daarbij aan twee kanteni grootschalige energiebesparing én

verbetering van de concurrentiepositie en innovatiekracht van

de noordelijke industrie. Bij een maximale inspanning zijn de

volgende maatregelen aan de orde:

r het starten van projecten voor het gebruik van restwarmte
of geothermie (aardwarrnte, fl exiheat);

r beêindiging van energie-intensieve productieprocessen;

r het vernieuwen van verouderde technologieën in de ener-
gie-intensieve industrie:

r het vervangen van fossiele grondstoffen door'groene
grondstoffen' (Biobased Economy);

r commitment van bedrijfsleven bij behalen doelstelling;

r handhaving dooroverheden op toepassen maatregelen.
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De cijfers
De huishoudens in Noord-Nederland gebruiken in totaal 51 PJ

energie. Daarvan is ongeveer 10 PJ elektriciteit en de rest is
warmte (gas). Dat is een vijfde van het totale energiegebruik in

Noord-Nederland. Per huishouden wordt volgens het Nibud
(201 I )jaarlijks gemiddeld I 550 mr gas en 3480 kWh elektrici-
teit verbruikt. ln Noord-Nederland zijn ongeveer 770.000 huis-
houdens, waarvan rond de 500.000 een koopwoning hebben.

Huidig besparingstempo
Per huishouden wordt, als de huidige trend wordt doorgetrok-
ken, perjaar ongeveer 1 % bespaard op gas en elektra. Vooral

bij woningcorporaties worden veel bestaande woningen ener-
getisch verbeterd. Naar schatting worden perjaar zo'n 1 0.000
woningen van coÍpoÍaties in Noord-Nederland aangepakt. Per

woning bespaart dat vooral op gas: gemiddeld rond de 30%.

Besparingsprognoses 2o2o

1. Huidige trend
Bij het volgen van de huidige trend wordt er ook de

komende jaren ongeveer I % per huishouden bespaard op

zowel gas als elektra. ln het tempo waarin de woning-
corporaties nu werken, zijnin2O20 een derde van alle

huurwoningen in Noord-Nederland sterk verbeterd. ln

totaal levert dit in 2020 een CO2-reductie op van 276.000

ton (276 kton).

2. Extra inspanning
Ook bij een extra ¡nspanning gaan we uit van de autonome
trend van 1 % besparing perjaar en verbetering van een

derde van de huurwoningen. Extra maatregelen zorgen er

echter voor dat er per jaar ook 5.000 particuliere woningen
worden verbeterd. Dit levert weer 30% besparing op van

gasverbruik per jaar. Een derde van de nieuwbouwr,vonin-
gen wordt in dit scenario tussen nu en 2020 energieneu-

traal gebouwd (1 0.000 woningen). Een geríchte

energiebesparingscampagne zorgt ervoor dat in 1 0% van

de huishoudens nog eens extra wordt bespaard. Dit levert
in 2020 een reductie op van 355.000 ton CO2 (355 kton).

3. Maximale inspanning
Als door huishoudens maximaal wordt ingezet op energie-

besparing, is een gemiddelde besparing van 2% per jaar op
gas en elektra mogelijk. Als ook de woningcorporaties zich

maximaal inzetten, kunnen in2020 alle huurwoningen
energetisch verbeterd zijn (270.000 stuks). ln een maxi-

maal pakket worden per jaar 20.000 particuliere woningen
verbeterd en worden alle nieuwbouwwoningen vanaf nu
energ¡eneutraal gebouwd. Via een grootschalige cam-
pagne bespaart een kwart van de huishoudens nog eens

extra op elektriciteit. Een dergelijke maximale inspanning
levert in 2020 een reductie op van 888.000 ton CO2 (888

kton).

lnschatting mogelijkheden?
Hoewel het potenieel in deze sector groot is, is het lastig om
particuliere woningbezitters te bereiken. Met name vanwege
de fìnanciële consequenties bestaat bij deze groep terughou-
dendheid om hun woningen energetisch te verbeteren.

Omdat het energiegebruik bij huishoudens vooral bepaald

wordt door verwarming, wordt het meeste resultaat geboekt
door isolatie en met integrale woningaanpak wanneer lret gaat

om verwarmìng, ventilatie en duurzaam warmtapwater door
gebrulk van zonneboilers.

Draagvlak voor maatregelen
Er is bij inwoners van Noord-Nederland draagvlak voor energie-

besparingsmaatregelen. Veel inwoners willen wel degelijk een

bÍjdrage leveren. Verplicht¡ngen en regelgeving vindt men

in het algemeen te ver gaan. U¡t de Kl¡maatenquête blijkt dat
energiebesparing nog steeds als belangrijkste maatregel om
de klimaatproblemen tegen te gaan wordt
genoemd. Ook verwacht men een duidelilke voortrekkersrol

van bedrijven en overheid.

ln het openbare debat dat wij hebben georganiseerd, koos 58%

voor een maxima¿l haalbare inspanning voor energiebesparing

door huishoudens. Van belang in het rn¿atschappelijk debat is

de vraag of energiebesparing op basis van vrijwilligheid of via

sancties moet worden bereikt. De meningen hierover zijn
verdeeld. Om tot een maximaal ha¿lbare besparing bij huis-

houdens te komen, is echter een enorm pakket aan maatreg€-

len nodig. Onderdelen hiervan zijn: meer voorlichting en een

bewustwordingscampa gne, uitgebreide subsidieregelingen en

eventuele sancties waar grenzen overschreden worden. Het

huidige beleid in deze sectol staat dusdanig ver af van de

maatregelen die nodig zijn om tot maximale energiebesparing

te komen, dat wij een keuze voor het maximale scenario niet
realistisch vinden.

Onze conclusie
Wij zijn van mening dat van huishoudens een extra inspanning

op energiebesparing gevraagd kan worden, wa¿rmee 7 PJ aan

besparing mogelijk is. Daarvoor is het volgende nodig:

r Verbetering van 5.000 partículiere woningen per jaar (1%

van de particuliere woningen per jaar), middels campag-

nes, het stimuleren van particuliere investeringen en het
aanbieden van slimme renovatiepakketten.

r Zorgdragen voor een extra besparing bij l 0% van de huis-

houdens, boven het gerniddelde besparingsniveau. Dit kan

gerealiseerd worden door grote campagnes gericht op
energiebesparingen en het gebrurik van slimme meters.

r Woningcorporaties volgen hun huidige renovatietempo
voor best.rande woningen, maar voor nieuwbouw geldt
dat een derde van de nieuwbouwwon¡ngen energie-

neutraalwordt gebouwd. Dit moet worden meegenomen

in opdrachten en bestekken.
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TRANSPORT

De cijfers
De trãnsPortsectorin Noord-Nederland gebruikt 5l PJ energie.

Dat is één vijfde van de 245 Pl die er in totaal wordt gebruikt.
Opvallend is dat dit gebruik niet omlaag gaat door de huidige

beleidsmaatregelen in Noord-Nederland. 5pecialisten ver-

wachten namelijk een groei van het aantal voertuigen van

ongeveer 'l 0% tot 2020. Verreweg het grootste deel van het

totale verbruik komt voor rekening van benzine- en diesel-

auto's. Een voertuig stoot gemiddeld zo'n 3000 kg CO2 per jaar

uit. ln Noord-Nederland rijden ongeveer 1 miljoen auto's.

Huidig besparingstempo
We gaan uit van een toename van het ¿antal voertuigen op

benzine of diesel van I m¡ljoen in 2010 tot 1,2 miljoen in 2020
(landelijke trend). We rekenen niet met onzekere overheids-

maatregelen als rekeningrijden. Ook verwachten we geen

snelle doorbraak van elektrische auto's of van ¿uto's op groen

gas.

Wij hebben aangenomen dat een eventuele toename van het

gebruik van het openbaar vervoer geen merkbaar effect zal

hebben op het autoverkeer.

Besparingsprognoses 2<l2o

Hu¡d¡ge trend
Bij het volgen van de huidige trend wordt er in de komende
jaren ongeveer I 5% bespaard binnen de transportsector,
voornamelijk door aankoop van zuinigere auto's en ver-

beteringen in het goederenvervoer. Bij de huidige trend
verwachten we wel een toename van elektrische scooters,

maar nauwelijks een toename van elektrische auto's en

auto's op groen gãs. Omdat het aantalvoertuiç¡en in tot¿¿l

toeneemt, levert de huidige trend een toename van

50.000 ton CO2 op van (50 kton).

2. Extra inspanning
Bij een extra ínspanning kan een effìciency verbetering van

20% voor het hele wagenpark bereikt worden. Daarbij wor-

den ongeveer I 00.000 auto's 'vergroend'. Benzine of
dieselauto's worden daarbii vervangen door - of omge-
bouwd tot - auto's op groen gas of op elektriciteit. Met een

extra inspanning kan een vrij grote toename van het aantal

elektrische scooters worclen bereikt, Dit levert een CO2-

reductie op van 158.000 ton in 2020 (.1 58 kton).

3. Maximale inspanninq
Bij een maximale inspanning op besparing in het transport
en gerichte campagnes bij de aankoop en vervanging van

auto's door particulieren, k¿n een totale effìciency verbe-

tering van 25% voor het hele wagerrpark worden bereikt.
Dat betekent dat er bij aankoop van zowel nieuwe auto's
als occasions wordt gekozen voor energiezuinige auto's.

ln totaal kan met een maximale inspanning een reductie
van CO, worden bereíkt van 900.000 ton (900 kton).

lnschatting mogelijkheden?
De mogelijkheden om in de komende jaren eerr forse bespa-

ring te bereiken zijn aanwezig. Rond 2017 wordt een grote ver-

vangingsgolf verwacht in het huidige wagenpark. Met gerichte
acties en stimuleringsmaatregelen is het mogelijk die vervan-

gingsgolf richting energiezuinigere auto's te buigen.

Draagvlak voor maatregelen
lnwoners van Noord-Nederland beseffen dat de COr-uitstoot
van auto's een substantiële bijdrage levert aan de totale
u¡tstoot. De inwoners van Noord-Nederland staan dan ook
positief tegenover de aanschafvan auto's die zuiniger rijden.

Ook bestaat er een positieve grondhouding tegenover elek-

trisch rijden.

Onze conclusie
We concluderen dat een extra ¡nspann¡ng op het terrein van

transport goed mogelijk is. Dit resulteert in een COr-reductie

van 
.l 

58 kton in 2020. Om dit te bereiken zijn onder andere de

volgende maatregelen nodig:

¡ Het stimuleren van de aankoop van schonere auto's, bij-
voorbeeld door belastingvoordelen te bieden voor schoner

vervoer en parkeertarieven te differentiëren.
r Het organiseren van campagnes in de autobr¿nche gericht

op voorlichting aan klanten op het moment dat zij een

andere auto aanschaffen.
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De c'rjfers
De Noord-Nederlandse kantoren en diensten gebruiken per

jaar zo'n 32 PJ energie. Dit komt neer op 12,5%van het ener-
giegebruik. Een derde daarvan is elektr¡citeit. Tweederde is

warmte. Het gaat vaak om grote ruimtes, waar investeríngen

in energiebesparing gemakkelijk zijn terug te verdienen én

gemakkelijker te fìnancieren zijn vanu¡t bedrijfsmiddelen.

Huidig besparingstempo
Besparing in kantoren lijkt de algemene landelijke trend te
volgen. ln de sector wordt ongeveer I % per jaar aan energie
bespaard. De toename van getrruik van Warmte-Koude Opslag

(WKO) is een v¿n de meeste bepalende factoren in cle inschat-

tingen.

Besparingsprognose 2tl2o

1. Huidige trend
Naar verwachting kan bij voortzetting van het huidige
beleid een besparing worden bereikt van hooguit I % per
jaar. Dat zorgt vooÍ ¡ets meer dan 8 % besparing in 2020.

Hierbij volgt de toepassing van WKO de huidige trend.
Volgens onze berekeningen levert dat een CO2-reductie op

van ongeveer 84.000 ton CO2 (84 kton).
2. Extra inspanning

Met extra inspanningen is het mogelijk om ongeveer 16%

besparing op g¿s en elektra perjaar te bereiken in 2020.

Een belangrijk onderdeel van deze besparingen wordt
geleverd door het toepassen van WKO in het grootste deel

van de nieuw te bouwen kantoren en gebouwen.

Gezamenlijk reduceren deze maatregelen de uitstoot van

de sector Handel, Diensten en Overheid in 2020 mel.

193.00 ton CO, (193 kton).

3. Maximaal haalbaar

Bij een maximale inspanning moet ruim 37% besparing op
gas en elektra haalbaar zijn. Daarbij wordt uitgegaan van

een maximale toepassing van isolatie in combinatie met
WKO in zowel nieuwe als te renoveren kantoren en gebou-

wen. ln totaal levert dat deze sector een reductie op varr

678.000 ton (678 kton).

lnschatting mogelijkheden?
Er liggen in deze sector kansrijke besparingsmogelijkheden.

Net als bíj de industrie gaat het bij kantoren vooral om warmte
en koeling. Het verbruik is met het stelselmatig toepassen van

WKO-systemen en goede isolatie sterk te verminderen. Het
gedrag van personeel en de inkoop van zuiniqere elektrische

apprratuur en verlichting verlaagt het energieqebruik nog

Draagvlak voor maatregelen
De inwoners van Noord-Nederl¿nd vinden dat overheden en

bedrijven het voortouw moeten nemen bij energiebesparing

Er lijkt bij inwoners voldoende draagvlak te zijn voor stevige

mðatregelen. Overheden en bedri.jven zelf hebben ook een

steeds grotere drive om energie te besparen. Comfort en

werkomgeving zijn daarin argumenten die samengaan met
.randacht voor het energiegebruik en -kosten. Bestaande

gebouwen worden door middel van ¡nnovatieve technieken

fors energiezuiniger.

Onze conclusie
Wij zijn van mening dat in de sector H¿ndel, Diensten en Over-

heid een maximale inspanning moet worden gepleegd op

energiebesparing en dat moet worden gestreefd n¿ar een be-

sparing van 4% perjaar. Dat leidt tot een reductie van 678 kton

CO2 in 2020.

Het energiegebruik in bedrijfsgebouwen is vooral toe te reke-

nen aan verwarm¡ng en koeling. Het stimuleren van Warmte-

Koude Opslag (WKO) voor bedrijfsgebouwen, is daarom een

effectieve en rendabele maatregel om tot versnelling van

energiebesparing ¡n de gebouwde omgeving te komen.

Om de maximaal haalbare besparing te bereiken zijn de

volgende maatregelen nodig:

r isolatie van bestaande kantoorpanden, scholen en zieken-

huizen;

r extra investeringseisen ten aanzien van energiebesparing

voor zowel eigenaren als gebruikers;

r verplichte toepassing van WKO bij renovatie en nieuw-

bouw (na onderzoek).
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De c'rlfers
De landbouwverbruikt in Noord-Nederland ongeveer 1 1 Pl

aan energie. Daarmee is de lanclbouwsector wat energiege-

bru¡k betreft de kleinste van de vijf door ons onderscheiden

sectoren. Van de 1 1 PJ die aan energie wordt gebruikt in de

landbouw, wordt bijna 10 PJ gebruikt voor ruimteverwarming,
koeling en werkvoertuigen. lets meer dan 1 Pl is terug te voe-

ren op elektriciteitsgebruik.

Huidig besparingstempo
Er is sprake van een afname van het aantal landbouwbedrijven,

maar de bedrijven die overblijven worden groter. We zijn uitge-
ga¿n van de cijfers die landelijk beschikbaar zijn en d¡e een

trend laten zijn die duidt op een kleine toename van energie-
gebruik in de landbouw.

Besparingsprognoses 2o2o

l. Huidige trend
Als de huidige trend doorzet voorzien we een toename van

het energiegebruik in de landbouw van een half procent.

Dat leidt tot een toename van de CO2-uitstoot door deze

sector van ongeveer 59.000 ton (59 kton).
2, Extra inspanning

Met extra inspanningen is het mogelijk om 2% besparing

op gas en elektra perjaarte bereiken, resulterend in een

totale besparing van zo'n 17,5%in 2020. Dat reduceert de

uitstoot door de landbouw in 2020 met 89.000 ton CO2

(89 kton).

3. Maximaal haalbaar

Bij een maximale inspanning moet 4% per jaar besparing

haalbaar zijn, vooral bij stevige ingrepen in koeling en

ruimteverwarmin g van la ndbouwbedrijven. I n totaal levert
dat voor de landbouw een reductie op van 30% CO2,

ongeveer I 79.000 ton (l 79 kton).

Inschatting mogelijkheden?
De mogelijkheden voor generieke maatregelen in de land-

bouw lijken beperkt te zijn. Maatregelen zijn sterk bedrijfs-

geboden en lijken vooral te vinden in isolatie, andere technie-
ken voor ruimteverwarming en koeling.

Draagvlak voor maatregelen
Het draagvlak voor maatregelen in de landbouw is niet mee-
genomen in de Klimaatenquête, waardoor we hierover geen

uitspraken kunnen doen.

Onze conclusie
Onze voorkeur gaat uit naar krachtig voortzetten van de

huidige beleidsinzet op het gebied van energiebesparing.

Onze kanttekening is dat het híer alleen directe energiegebruik

betreft. Het indirecte gebruìk van de landbouw (veevoer,

bemesting) is buiten beschouwing gelaten.
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3.2 Duurzame Energieopwekking in Noord-Nederland

ln dit hoofdstuk staat duurzame energieopwekking centraal: de tweede stap in het drietrapsmo-
del om CO,-uitstoot te reduceren. Duurzaam opgewekte energie draagt niet bij aan CO=-uitstoot.

In het Noordelijk Klimaat Perspectief is de nationale opgave

van I 4% duurzaam opgewekte energie vertaald naar Noord-

Nederland. Deze vertaling is belangrijk, omdat het percentage

duurzame energie gerelateerd is aan de productie van alle

energie in Noord-Nederland en aan het totale energiegebruik
in Noord-Nederland. d
Zoals eerder is vermeld, is het de verwachting dat in 2020

ongeveer één derde van alle Nederlandse elektric¡teit in
Noord-Nederland wordt opgewekt. Er wordt dan zes keer meer

elektriciteit in Noord-Nederland geproduceerd dan we hier

gebruiken. Uiteraard is niet alle CO2 die bij de productie van

elektriciteit vrijkomt aan Noord-Nederland toe te rekenen,

maar slechts het evenredige aandeel dat we hiervan gebrui-

ken. Zo is ook niet alle in Noord-Nederland duurzaam opge-

wekte energie aan het noorden toe te rekenen.

De in het Noordelijk Klimaat Perspectief gevolgde rekenme-

thode leídt tot de conclusie dat op dít moment 2,5 PJ energie

in Noord-Nederland duurzaam wordt opgewekt. Dat is onge-

veer 1 % van de in Noord-Nederland gebruikte energie. Het

¿andeel duurzaam opgewekte energie is in Noord-Nederland

zowel absoluut als in vergelijking met de andere landsdelen,

dus enorm klein.

Voor 2020 is het (gerelateerd aan het dan verwachte energie-

gebruik in Noord-Nederland) daarom de opgave om ruim
27 PJ (ruim tien keer meer dan nu) aan duurzaam opgewekte

energie te realiseren. Een grote opgave, maar op basis van

bestaande technieken en lopende initiatieven zeker niet on-

haal-baar.

Om te beoordelen hoe deze 27 PJ heÈ beste kan worden

bereikt, hebben we met experts gekeken naar de mogelijkhe-

hßt în6gelúo

den voor het realiseren van duurzame opwekkingscapaciteit in

de komende 10 jaar. Het gaat hierbij om zonne-energie, wind-
energie op land en op zee, groen gas en bodemenergie. Voor
elke vorm v¿n duurzame opwekking hebben we drie progno-

ses geformuleerd:

1 . Huidig beleid; wat gebeurt er als we geen extra m¿atrege-

len nemen maar de huidige uitvoer¡ngspraktijk voorzet-

tenT

2. Extra inspanning;welke extra maatregelen zouclerr reêel

gezien genomen kunnen worden?

3. Maximaal haalbaar: wat gebeurt er als we ín de sector alles

op alles zetten?

Ons Noordelijk Klimaat Perspectief leidt tot de conclusie dat
een extr¿ inspanning bij alle vormen van opwekkinq van duur-

zame energie nodig is om de doelstellingen te halen. Wat deze

inspanningen inhouden en waarop onze keuzes zijn gebaseerd.

wordt hierna per vorm van duurzame energieopwekking uitge-
legd.

lndþr nodlq,g.ùElt
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ENERGIE UIT ZON

Zonnepanelen produceren meestal stroom op de plek waar

het wordt gebruikt. Het is dus niet alti¡d nodig om de elektrici-
teit te transporteren over het elektr¡c¡teitsnet. Zo worden net-

werkverlie¿en vermeden en wordt energie bespaard. Stroom

die niet wordt gebruikt, kan aan het lokale netwerk worden

teruggeleverd, Eén woning met 20 m2 PV levert ongeveer

2750 kwh per jaar op. Dit is ongeveer tweederde van het
gemiddelde verbruik van een huishouden.

Huidige situat¡e
Op dit moment is een klein deel van de daken bedekt met
zonnepanelen. We schatten dat er nu in Noord-Nederland zo'n

0,003 PJ aan zonne-energie wordt opgewekt.

Opwekki n gsprog noses 2o2o

1. Huidig beleid
Met het huidige beleid en tempo verwachten wij dat in

2020 5% van de geschikte daken met PV is uitgerust, zowel

van woningen als kantoren en bedrijfsgebouwen. Daar-

naast schalten wij dat ongeveer 5% van de huishoudens in

Noord-Nederland een zonneboiler heeft. We gaan er van

uit dat er in 2020 ongeveer 4 zonnecentrales staan met
een opbrengst van 1 MW (een oppervlakte van circa t ha).

Dit brengt zo'n 0,93 PJ op.

2. Extra inspanning
Met een extra inspanning zou het mogelijk moeten z¡jn om
2O%van de geschikte daken met PV uit te rusten, zowel

van woningen als van kantoren en bedrijfsgebouwen. Círca

I 0% van de daken heeft bij extra inspanningen een zonne-

boiler en er zouden dan zo'n 20 zonnecentrales van 1 MW

kunnen worden gerealiseerd. Dat levert 3,2 PJ aan duur-

zame ene19re.

3. Maximaal haalbaar
Het technisch maximum ligt uiteraard op het punt dat
100% van de daken bedekt is met PV (zowel won¡ngen als

kantoren en bedrijfsgebouwen). ln het maximum scenario

met 100% PV is er nog ruimte om op 25% van de daken een

zonneboiler te plaatsen. ln dit maximale scenario voorzien

we dat er 50 zonnecentrales zullen staan van I MW (50

hectare). Dit levert maximaal zo'n 14,4 PJ aan duurzame

energie. Het maximale scenario kan nietworden gereali-

seerd zonder dat de overheid verplichtingen oplegt.

Inschatting mogel¡jkheden?
Op dit moment is het aandeel zonne-energie marg¡n¿al
(0,0031 P.l), terwijl de deskundigen het erover eens zijn dat het
potentieel van zonne-energie in 2020 bijna even groot is als

van energ¡e uit wind of groen gas. Cezien de prijsontwikkeling

van zonnepanelen en de landelijke actíes rond gezamenlijke

inkoop, verwachten we de komende jaren een stijging.

Maatschappelijk draagvlak
Mede gezien het grote draagvlak onder de noordelijke bevol-

king zijn wij van mening dat een extra inspanning bovenop het
huidige beleid noodzakelijk en mogelijk is. Een maximale vari-

ant (met overheidsverplichting) vraagt een dermate grote

inspanning van bevolking en beleidsmakers dat dit vooralsnog

te ver voert.

Onze conclusie
Wij zien voldoende kansen om in Noord-Nederland een extra

inspanning op de groei van het aandeel zonne-energie te leve-

ren. Daarbij wordt 20% van het oppervlak van woningen en

20% van het oppervlak van daken van openbare çbouwen
bedekt met PV worden 20 grotere PV-centrales van meer dan

t hectare gebouwd en 1 0% van de woningen hebben een

zonne-boiler. Daarvoor zijn een aantal zaken nodig, zoals:

r Een verplichting vooronderzoek naarzonne-energie bij

nieuwbouw en renovatie.

¡ Een actief beleid voor het stimuleren van de realisatie van

zonnecentrales.

r Het wegnemen van juridische drempels bij de kleinschalige

opwekking van duurzame energie.

r Stimuleringscampågnes voor burgers en bedrijven.
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Windmolens leveren elektriciteit voor het elektriciteitsnet.
De grootte van de molens varieert van 200 kW tot meer dan

5 MW.

Oudere molens (boerderijmolens) hebben meestaleen lager

vermogen dan de grote, nieuwe molens. Er bestaan natuurlijk
ook kleine windmolens, die ¡echtstreeks aan huishoudens of
bedrijven leveren. Deze kleine windmolens leveren meestal

tussen de 1500-2500 kwh. Dit is ongeveer twee de¡de van het
gebruik van een qemiddeld huishouden. Grotere molens van

3 MW leveren ongeveer het duizendvoudige en hebben dan

ook de voorkeur.

Windenergie is in Noord-Nederland zeeromstreden. De land-

schappelijke impact van windturbines zijn zo groot dat van

inpassing geen sprake kan zijn. Als het gaat om problematiek
en clraagvlak bestaan er grote verschillen tussen windenergie
op land en windenergie op zee. Om die reden worden deze hier

apart besproken.

Huidige situatie

Windenergie op land
Er zijn ongeveer 530 windmolens op land in Noord-Nederl¿nd

en nog geen enkele op zee. Deze molens op land hebben een

vermogen van ongeveer 530 MW. De gemiddelde molen heeft
namelijk een vermogen van I MW. De Noord-Nederlandse

windmolens staan opgesteld in Friesland en Groningen. ln

Drenthe sta¿n er nu twee. f n Friesland zijn de molens gemid-

deld kleiner dan in Groningen. ln de parken in de Eemshaven

en Delfzijl zijn een aantal grote molens van 3 MW of meer. Op

dit moment wordt verreweg de meeste duurzame energie in

Noord-Nederland opgewekt via windmolens op land (3,5 P.l).

Dat zal waarschijnlijk naar het jaar 2020 toe anders worden.
Wat bijzonder opvalt, is dat het huidige beleid erop is gericht

het aandeel windenergie op land te laten stijgen tot 12,7 Pj in

2020. terwijl de deskundigen dat ook bij een maximale inspan-

ning bij lange na niet haalbaar achten. Bij een extra inspanning

voor windenergie op land wordt dus een veel minder groot

aandeel bereikt dan het huidige beleid beoogd (7,8 PJ).

Opwekkingsprognoses 2o2o

1. Huidig beleid
Bij het doorvoeren van het huidige plaatsingstempo

schatten wij in dat er in 2020 in totaal 100 windmolens bij

zijn gekomen op land, onder ander bij de Eemshaven, of
dat kleine molens zijn vervangen door groter turbines met
meer opbrengst. Het huidige geplåatst vermogen zal met
ongeveer 300 MW worden vergroot. ln 2020 levert wind-
energie op land ongeveer 5,6 PJ aan duurzame energie.

2. Extra lnspanningen
Met extra inspanningen is het haalbaar om 200 molens

extra erbij op land te zetten en het opgesteld vermogen
door nieuwbouw ofvervanging met 600 MW te verhogen.

Dat zou in 2020 in totaal 7,8 PJ aan duurzame winenergie

opleveren.

3. Maximaal haalbaar

De bovengrens wat voor 2020 gehaald zou kunnen wor-

den, zou het equivalent zijn van 300 molens extra erbij op
land (900 MW extra geplaatst vermogen). ln totaal zou dat
resulteren in 9,8 PJ aan duurzame energie uit wind op land
in 2020.

lnschatting mogelükheden?
Aan de plaatsing van windmolens is in principe niet echt een

technisch maximum, De maatschappelijke grens is meer bepa-

lend voor plaatsing in een gebied dan de technische mogelijk-
heid. Hoe groter de plannen, hoe groter de weerstand.

Maatschappelijk draagvlak
Acceptatie of draagvlak van de directe omgeving is cruciaal bij

windmolenparken. ln de Klimaatenquête zien we een enorm
sterke weerstand tegen windmolens op land. Landschappelijke

effecten, geluidsoverlast en gezondheidsklachten worden

gevreesd. Er is nauwelijks draagvlak voorwindmolens op land

en de mogelijkheden om draagvlak te verwerven door een

goed planproces en een goede verdeling van lusten en lasten

lijken beperkt. Minder dan de helft van de respondenten van

de Klimaatenqûete geeft aan die elementen in hun overwegin-
gen te betrekken.

Onze conclusie over wind op land
Het is nodig dat er in Noord-Nederland een extra inspanning

wordt gepleegd op het plaatsen van windmolens op land. Dit
betekent in 2020 in totaal 200 extra windmolens (of 600 MW

geplaatst vermogen) op land ten opzichte van de huidige situ-
¿tie. Daarvoor is een effectieve sturing vanuit de (regionale)

overheid nodig bij de locatiebepaling van windmolens en,

zeer belangrijk, betrokkenheid van de omgeving bij de besluit-

vorming. Het draagvlak is zo gering dat een onzorgvuldige
procedure en te weinig gevoel bij de bezwaren en belangen

van omwonenden, na¿r onze overtuiging, de vlam in de pan

kan laten slaan.
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Windenergie op zee
Voor wind op zee zijn er boven Schiermonnikoog drie plekken

aangewezen voor mogelijke windparken. Er is voldoende

ruimte voor in totaal 700 MW aan opgesteld vermogen.

Opwekkingsprognoses 2o2o

1. Huidig beleid
ln het huidige beleid, waarbij de fìnanciën en ondersteu-

ning vanuit het Rijk zijn weggevallen, is het reëel te
veronderstellen dat er in 2020 geen molens in het 'boven-

schierse' deel van de Noordzee worden gerealiseerd. Nul

molens op zee dus.

2. Extra inspanningen
Met extra beleidsinspanningen is het mogelijk om in2020
een goede start te hebben gemaakt met wind op eee. We

schatten in dat er over 8 jaar zo'n 30 molens boven Schier-

monnikoog kunnen staan. Dat levert jaarlijks l,l Pl op.

3. Maximaal haalbaar
Bij een maximale inspanning kunnen de huidige concessies

volledig worden gevuld. Dat leidt tot 2l 0 molens op zee,

dieT,7 Pl aan windenergie opleveren.

lnschatting mogelijkheden?
De deskundigen zijn het erover eens dat wind op zee veel

potent¡eel heeft en in de toekomst de mogelijkheid biedt om
de windmolens op land te vervangen, Het aandeel van wind-
molens op zee in Noord-Nederland is op dit moment nul en de

verwachting is dat dit ook zo zal blijven tot 2020 als extra in-

spanningen uitblijven. Met een extra inspanning is in 2020

ruim 1 PJ te realiseren, maar de betekenis daarvan ligt vooral in

het feit dat wind op zee na 2020 snel kan gaan groeien als de

benodigde infrastructuur eenmaal is aangelegd.

Maatschappelijk draagvlak
Er is breed maatschappelijk draagvlak voor windmolens op

zee. Zowel bij inwoners als overheden en bedrijven wordt wind
op zee als een belangrûke en onmisbare optie gezien voor op-
wekking van duurzame elektriciteit. De nautische wereld

(visserij en scheepvaart) werkt planvorming echter nog tegen.

Onze conclusie over wind op zee
Wij zien voldoende potentieel en draagvlak voor windenerg¡e

op zee. Van de drie locaties die nu in concessie zijn gegeven,

dertig kilometer uit de kust, wordt er wat ons betreft één volle-

dig ingevuld voor 2020. Dit betekent dat er dertig windmolens
op zee komen met een totaal vermogen van ongeveer I 00

MW Dit is alleen mogelijk als:

¡ De e-hub (stopcontact op zee) en bekabeling naar locaties

boven 5chiermonnikoog worden gerealiseerd met publiek
geld. Er moet fors geînvesteerd worden in een e-hub op

zee. inclusief de aansluiting van de parken op het reguliere

elektriciteitsnet.
r De nautische wereld actief betrokken is bij de uitvoering en

realisatíe van de plannen.

T, I
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Verreweg het grootste deel van de energievraag ín NoolcJ-

Nederland komt voort uit de vra.rg naar warmte en g.ts. lvlet de

productie van groen gas kunnen dan ook grote stappen

worden gemaakt als het gaat om de overgang naar eerr duur-
zame energievoorziening. De grootte van de productie v.rn

groen gas is vooral gelimiteerd door het lok¿le aanbod van bio-
rnassa. Croen gas wordt op een aantal centrale locaties (hubs)

geproduceerd en v¿n da¿ruit in het landelijke qasnet gebracht.

Huidige situatie
Erwordt nu op een aantal locaties groen gas geproduceerd in

Noo¡d-Nederland. Attero in Wijster levert stortgas uit de afval-

berg en wordt één van de groen gas verdeelpunten in Noord-
Nederland. Ook de SL¡ikerunie worclt een groen gasleverancier

en verdeelpunt. Er zijn nu vijf van dit soort groen gas hubs in

ontwikkeling. Specialisten verwachten dat, voortgaande in het

huidige tempo, in Noord-Nederland in 2020 100 miljoen mr
groen gas wordt geproduceerd.

Opwekkíngsprognoses ztl2o

L Huidig beleid
Bij het doorvoeren van het hLridige beleid is de verwach-

ting dat in 2020 I00 rniljoen lnr groen gas wordt opge-

wekt en gedistribueerd. De besta.¡nde plannen wordetl
dan uitgewerkt. Dit brengt in 2020 3 PJ aan duurzame

energie op.

2. Extra inspanningen
lvlet extra inspanningen kan in 2020 meer dan 250 míljoen

mr groen gas worden opgewekt. Bestaande plannen wor-

den uitgewerkt maar ook nieuwe initiatieven worden ¿¿n-

gesloten op het groen gasnet. De opbrengst is in 2020 7,5

Pl

3. Maximaal haalbaar
Als we alle vrijkomende noordelijke bìomassa benutten
voor groen gas, kan 500 miljoen mìgloen gas worden
opgewerkt. Een enorme hoeveelheid, die gelijk staat aan

ongeveer 1 5 Pl dLrurzame energie.

lnschatting mogelijkheden?
Er is in Noord-Nederland de potentie om tot 500 miljoen mr
groen gas te produceren. Overschrijding hierv¿n leidt ertoe
dat biomassa op grote schaal moeten worderr geïmporteerd
vanuitde restvan Nederland of van over de qrens. Nu ¿l sta¿n

de biomassa-markten onder druk en worden bijvoorbeeld

veevoedergewassen of vezelgewassen weggedrukt door
gewassen die voor vergisting zijn bedoeld.

Maatschappelijk draagvlak
De Klimaatenquête heeft laten zien dat het maatschappelijk

draagvlak voor de productie van groen gas groot is. Ook het
bestuurlijk draagvlak ¡s groot. Croen gas wordt gezien als

cluurzanre energiebrorr rnet g[ote economische potentie voor
Noord-Nederland. Wel is de duurzaarnheidsvraag van groot
belang: wanneer is biomassa nog duurza.rm elt in hoeverre

rrrag biomassa voor energie concurreten nret veevoederç¡ewas-

sen of voedselT

Onze conclusie
Wij denken dat een extra insp.rnning op groen gas veel poten-

tie heeft. Een extra inspanning ten opzichte van de huidige
situatie betekent dat in 2020 7,5 Pl groen gas qeproduceerd

k¿n worden in Noord-Nederland. Dat is iets meer dan 3% van

de totale energievraag in Noord-Nederland. Regelgeving en fa-

cilitering door cle overheid is hier van belang. Een leveranciers-

verplichting en een afnameverplichting zijn nodig om de juiste

voorwaarden te scheppen voor investeringen. SDE subsidiering

is niet nodig, maar zonder ontwikkeling v¿n een 'level playing

fìeld' kan de markt niet tot ontwikkeling komen.

Ondanks het feit dat het verduurzamen van transport-
brandstoffen enorm moeilijk te beïnvloeden is op Noord-

Nederlandse schaal, leveren biobrandstoffen wel een

potentiële bijdrage. Het huidige beleid rond transport richt
zich op het stimuleren van elektrisch vervoer, het stimule-
ren van groen gas als transportbrandstofen het stimuleren
van bijmenging met biodiesel en biomethanol. Bij het

volledig doorvoeren van groen gas en bijmenging wordt
daarmee 3,5 PJ duurzanre energie ingezet, volgens des-

kundigen is dat ook gelijk het maximaal haalbare in 2020.

Decentrale opwekk¡ng met biomassa
Op dit moment wordt een klein deel (< 1 PJ) van de

warmtevraag in de l¿ndbouw, in openbare gebouwen en

bedrijfsgebouwen ingevuld door gebruik te maken van

energieopwekking door biomassa. Het huidige beleid is er

op gericht dit aandeel in 2020 te vergroten tot 3,4 PJ, maar

dit wordt door deskundigen niet haalbaar geacht. Er kan

worden uitgegaan van maximaal 2,8 Pl in 2020. Dat heeft
vooral te maken met de beschikbaarheid van lokale

biomassa.

Er zijn goede mogelijkheden voor decentraal gebruik van

biomassa door kleinschalige biomassavergassers en

-vergisters in de landbouw en bij bedrijfsgebouwen.
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BODEMENERGIE

Ook geothermie, warmtepompen en Warmte-Koude-Opslag
(WKO) vullen een deel in van de warmtevraag. Hiermee kun-
nen dan ook grote besparingen worden gerealiseerd. WKO bij

utiliteitsgebouwen is al een veelgebruikte techniek. Geother-

mie, waarmee diepere warmtelagen worden aangeboord, nog
niet.

Huidige situatie
Wij hebben niet kunnen achterhalen hoeveel WKO-systemen

er nu in Noord-Nederland actief zijn en welke hoeveelheid

energie deze opwekken. Het zullen er enige tientallen zijn. Bij

nieuwbouw is WKO tegenwoordig een standaardtechniek. Bij

verreweg de meeste kantoren en utiliteitsgebouwen is WKO

een kosteneffectieve methode voor het produceren van

warmte en koeling,

Kleinere decentrale vergistingssystemen zijn minder
efficiënt en hebben meer methaanlekkages per kWh/mr
gas. De biomassa die voorhanden is, is efficiënter in te zet-

ten in grotere installaties en bij de productie van groen
ga5. Het Noordelijk Klimaat Perspectief pleit ervoor om de

kleinschalige decentrale verwerking van biomassa niet
zonder meer te stimuleren, behalve als deze wordt gekop-
peld aan het groen gas netwerk.

Opwekkingsprognoses 2o2o

1. Huidig beleid

We schatten in dat bij huidige beleid in 2020 ongeveer 10%

van alle bestaande gebouwen (n¡et-woningen) ziin voor-

zien van een WKO systeem. Vooraldoor nieuwbouwvan
utiliteitsgebouwen. We schatten in dat geothermie voor
2020 nog niet een rendðbel gebruik oplevert. Met deze

inschatting kornen wij op zo'n 2,1 PJ aan opwekking vanuit
de bodem.

2. Extra inspanningen
Met extra inspanningen kan in 2020 25% van alle

bestaande gebouwen (niet-woningen) zijn voorzien van

een WKO systeem. Ook nieuwe woonwijken zouden een

dergelijk systeem kunnen krijgen. Dat kan in 2020 5,3 Pl

duurzame energie opleveren.

3. Maxímaal haalbaar

Als maximum schatten wij in dat 50% van alle bestaande

gebouwen (niet-woningen) in 2020 kan zijn voorzien van

een WKO systeem. Dat betekent niet alleen in vrijwel alle

níeuwbouwgevallen een WKO systeem plaatsen, maar ook
actieve en vervroegde renovaties plegen waarbij WKO

systemen worden geplaatst, ongeacht de aanpassings-

kosten van bestaande installaties. ln totaal zou dat I 0,5 PJ

aan duurzame energie kunnen opleveren.

lnschatting mogel¡¡kheden?
Het huidige beleid is gericht op het realiseren van 2,1 PJ in

2020 via deze technieken, terwijl volgens de door ons geraad-
pleegde deskundigen een extra inspanning zou kunnen leiden

tot 5,3 PJ in 2020. Dat is 2,2% van de totale energievraag in

Noord-Nederland. Deze technieken hebben daarmee een ge-

weldig potentieel in de periode na 2020. Het zijn daarom
goede investeringen voor de langere term'rjn.

Maatschappelijk draagvlak
Uit de Klimaatenquête bl¡jkt dat het maatschappelijk draaqvlak

voor het gebruik van bodemenergie groot is.

Onze conclusie
Een extra inspanning in geothermie, WKO en warmtepompen
waarbij in totaal 5,3 PJ wordt opgewekt in 2020 is haalbaar en

wenselijk. Dat betekent in praktische zin dat er bij nieuwbouw
en renovatie onder andere een verplichting moet komen om
het gebruik WKO installaties te onderzoeken. Maar ook dat
overheden bij nieuwbouw en renovatie van hun eigen panden

WKO gaan toepassen waar dat mogelijk is. Daarnaast moeten

er afspraken worden gemaakt met woningbouwcorporaties en

g€bouwbeheerders.
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3.3 Elektriciteitscentrales

ln dit hoofdstuk staat fossiele energie centraal: de laatste stap in het drietrapsmodel om CO=-
uitstoot te reduceren. We gaan in dit hoofdstuk in op de effecten van de bestaande en geplande
fossiele energieopwekking.

Naast besparing en duurzame opwekking blijft, in ieder geval

de komende jaren, de productie van elektriciteit uit fossiele

bronnen nodig. We gebruiken immers meer energie dan met
duurzame energieopwekking en -besparing kan worden

opgebracht.

De brandstof waarmee elektriciteit wordt opgewekt is zeer

bepalend voor de omvang van de CO2-uitstoot per kWh.

Daarnaast is de effìciëntie van de centrale, het rendement van

de omzetting v¿n brandstof in stroom, bepalend voor de COr-

u¡tstoot per kWh. De CO, die per geproduceerde eenheid elek-

triciteit wordt uitgestoten, kan per centrale enorm verschillen.

Het vervangen van oudere centrales door nieuwe met een

hoger energierendement, k¿n daarom bijdragen aan CO2-

reductie. Hetzelfde geldt voor het vervangen van relatief
vervuilende fossiele brandstof (kolen) door relatief schone

fossiele brandstof (gas).

Ontwikkelingen fosslele opwekk¡ng
ln Noord-Nederland wordt elektÍiciteit nu vooral opgewekt via

gasgestookte centrales waarvan de grootste in de Eemshaven

staat. De verwachting is dat er in 2020 twee moderne en zeer

energie-effìciënte gasgestookte centrales in Noord-Nederland

bij zullen komen. Deze twee nieuwe gasgestookte centrales

zullen ertoe leiden dat de productie van elektriciteit efficiënter
pf aatsvindt. Hierdoor wordt de gemiddelde CO2-uitstoot per

kWh met bijna 10% verlaagd ten opzichte van de huidige situa-

tie anno 2010. Met de ingebruikname van deze moderne gas-

centrales wordt dus de CO¿-uitstoot als gevolg van het
elektriciteitsgebruík in Noord-Nederland fors gereduceerd.

lM ftãgdko

Deze daling wordt echter volledig teniet gedaan door de

komst van een kolengestookte centrale. De komst van de

RWE/Essent kolengestookte centrale, leidt tot een fors hogere

COr-uitstoot per geproduceerde hoeveelheid elektriciteit.
Zelfs wanneer deze centrale biomassa bijstookt. De meest

waarschijnlijke prognose is dat de huidige beleidsambitie voor
bijstook van 15% biomassa in de kolencentrale zal worden
gerealiseerd. Dit zalertoe leiden dan de uitstoot per kWh in
Noord-Nederland met ongeveer 10% stijgt ten opzichte van

de huidige situatie anno 2010. En daarmee zorqt voor een

stijging van ongeveer 20% ten opzichte van de situatie in 2020,

zonder deze kolengestookte centrale.

Uitera¿rd zou de COz-uitstoot lager worden, wanneer in plaats

van een kolengestookte centrale nog een extra gasgestookte

centrale gebouwd zou zijn. Ook de - in het beleid nog steeds

voorziene - optie van CO2-opslag kan leiden tot een verlaging.

Een andere optie ¡s om voor de kolencentrale in te zetten op
grootschalige bijstook van biomassa. Ook deze optie is om-
streden. De daarvoor benodigde biomassa zal op grote schaal

vanuit het buitenland aangevoerd moeten worden.

Welke keuzemogelijkheden?
ln het kader van het Noordelijk Klimaat Perspectief hebben we

verschillende opties voor de elektriciteitsopwekking in beeld
gebracht. Voor elke optie zijn de CO2 -effecten doorgerekend

en via het model inzichtelijk gemaakt. Via deze opties brengen

we -dooreen draai ¿an de knoppen- in beeld wat de effecten

zijn van de verschillende'centralevarianten'.

1. Twee nieuwe centrales op gas en één kolencentrale erbij
Op basis van het huidige beleid komen er in Noord-Neder-

land een kolencentrale en twee gasgestookte centrales bij
Voor de kolencentrale wordt een bijstook van I 5 %

biomassa voorzien (afkomstig uit het buitenland). De

gemiddelde CO2-uitstoot per kWh neemt toe.
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2. Twee nieuwe centrales alleen op gas

ln deze optie wordt de kolencentrale niet in gebruik
genomen. Doordat de gascentrales relatief schoon zijn,

wordt de CO2 per kWh lager. Dat zorgt in Noord-Nederland

voor lagere COr-uitstoot per kWh.

3. Het voorziene beleid aangevuld met een max¡male
bijstook van biomassa en CO2-opslag (CCS)

Bij deze -vrij extreme- optie, wordt de ingebruikname van

de kolencentrale gecombineerd met alle technische moge-
l'rjkheden om de CO2-uitstoot terug te brengen. Deze
'schoonst mogelijke' kolencentrale stookt zoveel mogelijk
biomassa en slaat de vrijkomende CO2 op onder de grond.

Maatschappelijk draagvlak
De discussie oveÍ nut en noodzaak van afuang en opslag van

CO, (CCS) is in Noord-Nederland niet goed van de grond
gekomen. De maatschappelijke weerstand is groot. Ook de

kolencentrale (zonder CCS) wordt fel bestreden. De schonere
gascentrales zijn nauwelijks omstreden.

Onze visie
De bouw van alle extra centrales in Noord-Nederland heeft een

enorme stijging van de CO2-uitstoot tot gevolg, die echter
maar deels aan Noord-Nederland kan worden toeqerekend.

Het noorden profìleert zich met deze bouw graag als nieuwe

energiereg¡o, maar de uitbreiding van deze fossiele opwek-

kingscapaciteit brengt ook een grote extra verantwoordelijk-

heid met zich mee. Die wordt groter nåarmate de centrales

meer CO2 uitstoten.
De keuze voor een extra kolencentrale is door ons alti¡d bestre-

den. Mocht deze centrale in gebruik worden genomen -zoals
in het beleid nog steeds is voorzien- dan zullen er extra maat-

regelen op een ander vlak genomen moeten worden.
De weg van CO2-opslag heeft geen draagvlak. De techniek is

nog onvoldoende bewezen en het lijkt onmogelijk om voor
2020 CCS toe te gaan passen. Ook bilstook van meer dan I 5%

biomassa in de kolencentrale kent nog vele onzekerheden. Ook

deze weg is omstreden omdat er niet zoveel (duurzame)

biomassa in de regio voorhanden is en ook aanvoer vanuit het

buitenland zijn duurzaamheidsgrenzen kent.

Onze conclusie
De komst van een kolengestookte centrale leidt tot een veel

hogere uitstoot van CO2 in Noord-Nederland. Deze hogere

uitstoot leidt ertoe dat, ook met een ambitieus klima¿tbeleid,

de doelstellingen voor COr-reductie in Noord-Nederland voor
2020, niet goed haalbaar zijn. Als de kolencentrale in de

Eemshaven volgens de huidige plannen in gebruik wordt
genomen, moet enorm worden geinvesteerd in extra maat-

regelen wil Noord-Nederland een proportionele bijdrage
leveren aan de nationale doelstellingen voor Cor-reductie.
Een maximaal haalbare inspanning op energiebesparing in
vrijwel alle sectoren (huishoudens, HDO en lndustrie) is dan

nodig om tot een proportionele bijdrage te komen.
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Conclusies en aanbevelingen

Europese klimaat- energiedoelstellingen &
Noord-Nederland
Uit de gegevens, die met helNoordelijk Klimoot Perspectief ziin
verzameld, moet de conclusie worden getrokken dat met de

huidige beleidsinspanningen van het klimaat- en energiebeleid

in Noord-Nederland geen proportionele bijdrage wordt gele-

verd aan de nationale doelstellingen voor CO2-reductie (20% in

2020 ten opzichte van 1990) en duurzame energie (14% in

2020).

Om de doelstellingen in Noord-Nederland te halen is intensive-

ring van beleid en invester¡ngen op een groot aantal terreinen

nodig. Er is ook goed nieuws. Met extra inspanningen komen

de doelstellingen voor 2020 wel degelijk in zicht. Ook is er

voldoende potentieel in Noord-Nederland aanwezig op in te

zetten op een COr-arme energievoorziening voor het volgende

ijkpunt: 2050.

Tijdens het project zijn de volgende opvallendheden geconsta-

teerd:

Discrepantie beleid en doelen
¡ Provinciale doelen voor CO2-reductie en het aarrdeel duur-

zaam opgewekte energie, liggen op papier hoger dan de

Europese doelen. Vertaling naar concreet beleid orrtbreekt
echter. Deze papieren doelen st.ran in een aantal gevallen

nog ver afvan de bereikte resultaten.

Discrepantie cijfers en doelen
r Er bestaat geen breed gedragen overeenstemming over

het energiegebruik in Noord-Nederland. Trends en ontwik-
keling van het gebruik worden niet systenratisch gemeten.

Daarmee ontbreekt ook het inzicht in de rel.¡tie v.rn het

energiegebruik tol de klimaat- en energiedoelen.

ln dit lapport zijn claarom a¿nzet[en gegeven voor verdere

morritoring en inzicht in de effecten v¿n beleiclsmaatregelen.

Voor een succesvol klima.rt- energiebeleicl in Noord-Nederland

zullen alle partijen moeten samenwerken om de goede cijfers

te blijven hanteren, waarop het beleid gestoeld moet worden.
Daarnaast moeten alle partijen zich inzetten om de basale uit-

gangspunten, zoals het energiegebruik en de opgaven per

sector, breder gedeeld te krijgen. Op die manier kan succes-

voller clraagvlak worden verworven voor de individuele kli-

maat- en energieprojecten.

Om de gecorrstateerde discrepanties concreet aan te pakken

adviseren wij dat per sector een heldere set reductiedoelstel-
lingen voor Noord-Nederland te formuleren. Daarnaast moet
opnieuw worden gemeten welk aandeel elke sector levert op

de totale CO2-uitstoot.

CO,-reductie & Noord-Nederland
Daarnaast achten wij, op basis van de door ons verzamelde
gegevens, de volgende concrete maatregelen het meest kans-

rijk om COr-uitstoot te verminderen in Noord-Nederland.

Energiebespar¡ng ¡n de industrie
r Energiebesparing is - ook ín Noord-Nederland - het meest

effectieve en effìciënte middel om tot COr-reductie te

komen. Op d¡t moment ligt er in de Noord-Nederlandse

beleidsplannen te weinig nadruk op energiebesparing.

Omdat meer dan 40% van de totale energievraag in Noord-
Nederland afkomstig is uit de industrie, zouden projecten
voor energiebesparing zich in de eerste plaats op deze

sector moeten richten.

Grote ingrepen warmtevoorz¡en¡ng
r Slechts 14%van het totale Noord-Nederlandse energie-

gebruik wordt gebruikt voor elektr¡c¡te¡t; het grootste
aandeel wordt gebruikt voorverwarming van huizen,

kantoren en voor productieprocessen. Grootschalige inzet

van groen gas, het gebruik van restwarmte van productie-
processen en projecten voor de inzet van aardwarmte,

behoren dan ook tot de meest effectieve maatregelen voor
reductie van CO2.

Duurzame energ¡eopwekking & Noord-Nederland
Door het relatief grote aantal centrales waarmee niet-dut¡r-

zame energie wordt opgewekt, loopt Noorcl-Nederl.rnd in

nationaal verbancl behoorlilk achter in de productie van

duurzame energie. Wil het noorden inzetten op l4% duurzame

energie in 2020, dan zal vaart achter projecten gezet moeten

worden. Op basis van de door ons verzamelde kennis en gege-

vens, achten wij de volgende ma.rtregelen en richtingen het

meest kansrijk om de opgave voor het aandeel cluurzame

opgewekte energie te behalen in Noord-Neclerl¿nd:

Wind
¡ De doelstelling voor duurzame energie kalr niet worden

bereikt zonder uitbreiding van de opqestelde capaciteit
voor windmolens op land met 600 MW. Wanneer er nreer

windmolens op zee worden gerealiseerd, dan neemt de

opgave voor wind op land natuurlijk af. Deskundigen ver-

wachten echter dat met een extra inspanning de komende

I 0 jaar nog maar een klein deel van de concessies voor
windenergie op zee kunnen worden qerealiseerd.
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Bodemenergie en Eiobased grondstoffen
r Omdat de warmtevraag zo bepalend is voor het totale

energiegebruik dragen projecten voor de productie van

groen gas, aardwarmte en biobased grondstof en brand-

stofgebruik, sterk bil aarr het vergroten van het aandeel

duurz¿am opgewekte energie. Hierop inzet plegen, maakt

dus groot verschil.

Zon
r Zonne-energie kan rekenen op veel draagvlak, maar heeft

als nadeel dat het potentieel zeer diffuus over Noord-

Nederland verspreid is. Stintulerende maatregelen zijn

essentieel voor groei van het aandeel zonne-energie op het
geheel. Daarnaast is aand¿cht voor kleine en middelgrote
lokale duurzame energie-initiatieven effectief.

Fossiele opwekk¡ng & Noord-Nederland
Vanwege het relatief grote aantal elektriciteitscent¡ales in
Noorrl-Neder land is de branclstofkeuze en energie-effìciëntie

van die centrales heel bepalend voor de vraag of Noord-Neder-

land de doelstellingen voor COr-reductie kan halen. Verschil-

lende confìguraties van die centrales brengen dan ook een

verschillende CO2-uitstoot per kilowattuur met zich mee.

Wanneer alle centrales in Noord-Nederlarrd gasgestookt zou-

den worden, kan de doelstelling voor COr-reductie voor 2020
in beeld blijven. Wanneer echter, volgens plan, de kolencen-

trale in gebruik wordt genomen, kan de reductieopgave alleen

haalbaar blijven door bijzonder grote maatschappelijke en

pol¡tieke inspanningen en investeringen. Wanneerde kolen-

centrale een maximale bijstook van biomassa realiseert én

ondergronds CO, zou opslaan, ver.rndert het beeld aanzienlijk.

Maar ook dan zijn nog grote inspanningen nodig om de

beoogde CO2-reductie in beeld te houden voor 2020.

ìÞ* tÈ-"

Draagvlak voor klimaat- en energ¡ebeleid &
Noord-Nederland
De Klimaatenquête laat zien dat klimaat- en energiebeleid

weliswaar brede steun heeft, maar erg kwetsbaar blijkt bij

maatregelen die vragen en bezwaren oproepen. Wij adviseren

dan ook dat er verder geTnvesteerd wordt in kennisverbreding

over nut en noodzaak van klimaat- energiebeleid onder
inwoners en de organisatie van debat hierover.

Debat
¡ Het Noordelijk Klimaat Perspectief geef t een bruikbare

aanzet voor het debat over energiebeleid en specifìeke

projecten binnen dat beleid. Uiteraard moet de w¿arde van

projecten die ter discussie staan nog worden bewezen.

Wij adviseren om voorafgaand aan dergelijke projecten het
del¡at met omworrenden aan te ga¿n en vanuit een

bredere discussie aan lokaal dr.ragvlak te werken.

Kosten en baten
De kosten en baten van de verschillende maatregelen om de

klimaat- en energiedoelstellingen in Noord-Nederland te halen

zijn varr zeer groot belang. Deze vielen echter niet binnen de

scoop van dit project. Een vervolg op dit pÍoject, waarbij deze

samen met de verschillencle partijen en sectoren in beeld wor
den gebracht, achten wij dan ook zeer wenselijk. Net zoals de

wijze waarop het Noordelijk Klimaat Perspectief is vormgege-
ven, gaat het hierbij om het in beeld brengen van de samen-

hang tussen de kosten en baten van de verschillende

maatregelen. Alleen op die manier zijn de gegevens als

volwaardig element in de discussie mee te nemen.
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Bijlage 1

Bronvermelding Noordelijk Klimaat Perspectief
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Bijlage 2

Energievraag per sector in petaJoule (PJ) Noord-Nederland

elektriciteit

ruimteverwarming

Subtotaal

elektriciteit

ruimteverwarm¡ng

Subtotaal

elektriciteit

ruim teverwarming

elektriciteit toename a.g.v. WKo

Subtotaal

elektriciteit

warmte (ruimteverwarming en proceswa rmte)

olie, aardgas en steenkool als grondstoffen

Subtotaal

brandstof

elektriciteit

5ubtotaal

Energievraag per energiedrager in PetaJoule (PJ) anno zoro

Eron elektriciteit

warmte

grondstof/brandstol

10

41

51

1,2

l0
I1,2

9,0

36,1

45

1.28

10,66

1 1,94

8,8

15, ì

44

1,02
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36,58
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2,20
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43,00
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18,21
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'100
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47,2
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Bijlage 3
Energieproductie Noord-Nederland 2oro - 2o2o

Productie duurzame energie in petaloule (Pl)
anno 201() - 2()2()

PV huisdaken

PV openbare gebouwen

PV centrales (dorp of provinciaal)

Collectoren huisdaken

Subtotàal

Windmolens land

Windmolens zee

Subtotaal

Afvalcentrale

5ubtotaal

2010

0.001

0,001

0,0001

0,001

0.003

huldlg

beleld

2020

exha

lnspanning

maxlmaal

haalbaar

8.0

4

0,360

2,00

t 4,36

9,78

7,7

17,48

0,4

0,2

0,028

0,3

0.93

5,66

0,0

5,66

0,44

0,441

2,10

0,05

2,15

3,50

3,s0

1,6

0,8

0.144

0,66

3,20

7,76

I,l
8,86

1,47

1,47

2,35

1,l

4,0

7,45

5,25

0.0s

5,30

3,50

3,50

1,47

1,47

35
00
35

0,7

0,7

1,95

0,8

4,O

6,75

0,8s

0,0

0,0

0,85

Elektriciteit (decentrale WKK bii vergister )

Warmte (decentrale ketel)

Eijstook biomassa

Subtotaal

groen gas productie (exclWKK)

Subtotaal

Warmtepomp/ WKO

Ceothermie (l proiect)

Subtotaal

Biobrandstof

Subtotaal

Totaal

3,0

3,0

7,5

7,5

15,0

15,0

0

0

0

0

0

0

0

2,15

1,5

4,0

7,85

10.50

0,05

10,55

3,50

it,50

5,05 22,43 37.28 70,21

å
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Duurzame energie productie fn petaJoule (PJ) per bron

elektriciteit

warmte

gat

transport brandstof (niet biogas)

Ìbtaôl

Duurzame energieproductie in petaJoule (Pl) per bron

Duur¿ame elektrlciteit

Duurzamewarmte

Groen gas

Blotransport brandstof (niet biogas)

l

Energlegebrulk (P,l)

(excl. grbñalsÞfrèn chemie)

nandeel D.uqøåme gnergle (ß)

2,3

4,3

3,0

3,s

3,3

8,3

7,5

3,5

5.5

15,2

15,0

3,5

2010

5,0

0,0

0,0

0,0

B¡05

2010

2,6

0,9

0,0

0,:

L42

20¿2

12,7

3,2

3,0

1.5

19,2

7,1

7,5

3.5

37,7

14,0

15,0

3,5

z
UJ
tJ

=c0
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Bijlage 4

Elektriciteitsproductie uit fossiele energie in petaJoule (PJ)

Elekt¡lclteit aardgas

steenkool

overige centrales

Subtotaal

Bijlage 5

Uitstoot CO2 per sector in kiloton (kton)

elektric¡teit

ru¡mteverwàrming

5u btotaal

elektrici teit

ru imteverwarm¡ng

Subtotaal

elektrici te¡t

ruinl leverw.lrnr ing

clektr¡c¡te¡t toerì¿rìre a g v WKO

Subtotaal

elektric¡teit

fossiele brandstof t.b.v. warnrte en grondstof

Su btotaal

brandstof

elektric¡teit

Su btotaal

.l 
084

2.255

3.339

Lr55
L t92

0

2.347

1.518

2.36 5

3.883

3.600

115

3.715

1.601

2.182

3.783

3.650

ll5
3.766

t26
468

594

1.476

2.012

3.488

3.442

r15

3.557

2020

56,5

0,0

1,3

57,8

107

397

504

1.251

1.706

2.957

2.700

115

2.815

130

550

680

1.111

1,987

3.098

1.090

1 928

3.018

1.002

1.481

2.483

158

s86

744

1.005

1.244

55

2.304

919

l.D9
ìJ6

2.194

578

854

212

1.704
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Hieronder vindt u een selectie van resultaten van de Klimaatenquête. Het betreft uitkomsten van de enquête onder lezers van het
Dagblad van het Noorden. Dezelfde enquête is ook gehouden onder leden van het panel 'de Croene peiler'. De volledige resulta-

ten van beide enquêtes kunt u vinden op www.noordel¡jkklimaatperspectief.nl.

Enkele resultaten met betrekking tot CO=-uitstoot en energiebesparing.

Bijlage 6

Hoe dringend vindt u het
klimaatprobleem eigenlijk?

In hoeverre vindt u dat de gestelde doelen
gehaald moeten worden?

Anders

16%Weet niet igeen mening
1o/o

Er is helemaal
geen klimaatprobleem

2s%

Ceen mening
18%

Het behalen van
de Europese

klimaatdoelstel-
lingen is de

verantwoordelijk-
heid van de

overheid en het
bedrijfsleven. lk

heb niks te maken
met de Europese
klimaatdoelstel-

lingen

Helemaal niet dringend,
we kunnen wel wachten
met grote maatregelen

17%

Een beetje dringend,
we kunnen nog wel
even wachten met grote
maatregelen, maar niet
te lang meer

De doelstellingen zijn
veel te ambitieus en

moeten naar beneden
worden bijgesteld

Het halen van
de doelstellingen
is absoluut noodzakelijk

Doelstellingen
geven een richting
aan. Als we ze niet
halen moeten
we ze maar bijstellen

De doelstellingen
moeten nog veel
ambitieuzer

Heel dringend, we moeten absoluut nu handelen

Welke van de onderstaande stellingen is het
meest op u van toepassing?

Vermindering van CO2-uitstoot is vooral de
verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven

Weet niet / geen mening
2%

Geheel eens
Geheel oneens

Oneens

Eens

Niet eens/
niet oneens

lk wil graag persoonlijk
een bijdrage leveren
aan het behalen van
de Europese klimaat-
doelstellingen.

lk wil persoonlijk bijdragen aan het
behalen van de Europese klimaat-
doelstellingen, maar de overheid en
het bedrijfsleven moeten zich dan

wel meer inspannen.
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Vermindering van CO2-uitstoot is vooralde
verantwoordelijkheid van de overheid

Weet niet / geen mening

2%

Geheel
oneen5

Oneens

Eens eens/
niet oneens

Grote bedrijven d¡e veelenerg¡e verbruiken
moeten veel strenger worden aangepakt

Weet niet / geen mening

1%
6eheel oneens

Ceheel eens

Oneens

tens
eens/

niet oneens

Welk alternatief voor uw huidige auto ¡s voor
u accePtabel?

Anders Electrische auto

lk bezit
geen auto

Vaker de bus

Vaker de fiets

Bedrijven moeten energ¡eslurpende
producten niet aanbleden

Weet niet /geen mening

1%
Geheel oneens

Geheel eens

Oneens

Niet eens/
niet oneens

Eens

CO2-reductie mag n¡et ten koste gaan van de
w¡nst van bedr'tJven

Weet niet / geen mening

2%
6eheel oneens

Geheel eens

Oneens

Niet eens / niet oneens

...W¡l ¡k weleen duurdere, energ¡ezuin¡ge
auto aanschaffen

Weet niet / qeen mening

4%

Geheel eens Geheel oneens

Eens

Oneens

6een
acceptabel
alternatief

binatie van
alternatíeven

å

21%

l3x

t7%

20%,

2t%

15%
t4'r,

l1%

12%

27%

, 19%

1s%

13%22%

30'¿:

12%
22'.:t

15%

't9%

3ft%

t2% 11%

14%

28',i;
26%

1t'x,

24"/,,

l9%

16%

26%

Niet eens / niet oneens
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Eens

ndmolens mogen hoe dan Niet eens / niet oneens
ook in mijn eigen omgeving

Geef een rapportc'rjfer aan uw voorkeuren voor de volgende opwekkingsvormen van duurzame energie:

Rapportcijfer Grootschalige zonne-energ¡e

19%

Rapportcijfer Windmolens op land

17% 43%

12% 12"Á

Onder welke voorwaarden zou u een grote
windmolen in uw directe omgeving dulden?

Als ik er zelf een aandeel in heb
en geld mee verdien

Grote akkers met zonnepanelen (op 1,5 meter
boven de grond) vind ik een goed ¡dee

Weet niet / geen mening
2%

Geheel oneens
Ceheel ee

Oneens

Rapportcijfer Groen gas of stroom uit mest en
andere biomassa

19% 19%

13%

10% 11%
8%

Nooit

Rapportcijfer Windmolens op zee

25%

Als de opbrengst in ieder
gevalgedeeltelijk
ten goede komtvan
voorzieningen in mijn buurt

Als ¡k er gedeeltelijk
gratis stroom voor krilg

25%

12%
10%

30%

'¡r7Ëilli g"e.zå¡tå.zs
12345578910 12345678910

9%
8%

Ë,zzå¡ft 3i¡3
123 456 7 8910 1 23 456 7 8910

Rapportcijfer Energie uit warmte uit diepe
ondergrond

19%

I 13%11%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Eenheden en afkortingen

joule standaardeenheidvoorenergie

watt ( I joule per seconde) - standaard eenheid voor hoeveelheid energie per seconde W

kilowatt l000jouleperseconde(1 0001/s)

wattuur I uurlang 1 Joule perseconde = (3 600J)

kllowattuur 1 uur lang 1000 joule per seconde - (3 600 000 J)

kllo 1000 (1 met 3 nullen)

mege (lmet6nullen)

glga (l met 9 nullen)

tera (1 met l2 nullen)

peta (1 met 15 nullen)

miljoen

mlfiard mld

megawatt MW

kw

wh

lwh

k

it

G

r
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