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De Opgave  
uit inleiding RES West Brabant

• De Oplossing is al meegegeven: wind en zonnecentrales 
• Geen vrijheid om andere technieken toe te passen 
• Geen visie op integratie stroomvoorziening en 

stroomvraag met de rest van Nederland



Wat levert dit netto op?

• 30 regio’s in Nederland gaan 35 TWh duurzame energie produceren. Daarvoor is 
nodig: 

• 2000+ windturbines van 200+ m (Euromast) 

• 25000 ha zonnevelden (50000 voetbalvelden) 

• In 2019 was de totale CO2 uitstoot in Nederland 182 MT CO2 eq.(RIVM) 

• 35TWh minder fossiele stroom bespaart 19 MT CO2 eq. 

• ~10%. In theorie 

• De berg baart een muis



De Opgave: het 
integratieprobleem 

• De “Energietransitie” wil 70% van de stroom op jaarbasis 
duurzaam opwekken 

• Deze ambitie is niet realiseerbaar met weersafhankelijke 
energieopwekking 
• Als het niet waait, met weinig zon, leveren méér centrales nog 

steeds géén stroom. 

• Als het wel waait, en de zon schijnt, wordt er veel meer 
geproduceerd dan de vraag. Dit overschot is niet zinnig op te slaan 
en gaat verloren. 

• 30% is redelijk maximum.



De Opgave: het integratieprobleem. Een 
voorbeeld  

• RES Groningen voorziet 2700 MWp zonnecentrales in 2030 

• Gemiddelde stroomvraag overdag ~1000 MW 

• Op zonnige dagen wordt meer dan de helft van de opgewekte 
stroom dus niet afgenomen 

• Weersystemen zijn veel groter dan Groningen, buurregio’s en 
buurlanden hebben hetzelfde probleem. 

• Geen export van betekenis 
• Geen praktische opslagmogelijkheid 

• Overschot gaat verloren



Aanbod windstroom
Productie Windpark Krammer 
November 2020

Windenergie UK 
Nov 2020 (gridwatch.co.uk/
WIND) 



• Prognose Netbeheer Nederland na installatie 
35 TWh zon en wind. Zomerweek 2030. 

• Wind en zon pieken samen op het dubbele van 
de vraag: 37 GW vs 17 GW 

• Het overschot, hier 20 GW, gaat verloren 
• Conventionele centrales blijven nodig, maar 

draaien erg inefficient 
• = meer energieverbruik/CO2 uitstoot 

Duurzame, betrouwbare 
stroomvoorziening op basis van wind en 
zon alleen is een uitdagend technisch 
probleem. Hoe pakt de RES dit aan?

Elektriciteit: vraag en aanbod Bron Netbeheer Nederland, 25 November 
2019  



Hoe pakt de RES dit aan?



Hoe pakt de RES dit aan? We vergaderen ons naar de oplossing



In plaats van inhoud: Enige citaten RES 
NOBrabant
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Conclusies quick scan RES, specifiek
• De RESsen zijn weinig inhoudelijk, er is geen budget of 

kostenschatting, geen discussie over MER’s en buitengebruikstelling 

• Eigendomsrechten van burgers worden niet meegenomen 

• De RESsen zijn technisch onrealistisch 

• Landschapsschade wordt verborgen in eufemismen

• Er is geen afweging tav het plaatselijke windregime. 



Windluw Noord Brabant
• Regio Noordoost Brabant heeft 

gemiddeld 6.5 a 7 m/sec 
windsnelheid, vergeleken met 9 
m/sec in Zeeland 

• Energie in de wind is evenredig 
met windsnelheid ^3 

• Dezelfde turbine levert in NO 
Brabant 40% minder output dan 
in ZeelandWindsnelheid op 100 m hoogte. Bron: KNMI



Het gaat om de subsidies…

• De RESsen benadrukken het eerlijk verdelen van lusten en 
lasten 
• Eerlijk verdelen van lasten lukt niet: een beperkt aantal 

inwoners gaat grote hinder ondervinden 
• Werkgelegenheid/locale economie wordt niet 

gestimuleerd 

• Lusten zijn subsidiebaten. Worden uiteindelijk opgebracht 
door de inwoners van de regio, uitgekeerd aan 
investeerders



Windpark Krammer, Jaarrekening 2019

• Inkomsten uit verkochte stroom  37 €/MWh 
• Inkomsten uit subsidie    50 € /MWh 
• Netto winst     7M €



Conclusies/samenvatting

• Het klimaatakkoord draagt 30 regio’s op om elk 1 a 1.5 TWh/jaar duurzame 
energieopwekking te realiseren 
• 30 werkgroepen, stuurgroepen, projectgroepen, commissies, innovatieplatforms.. 

• De voorgeschreven energiebronnen zijn onbetrouwbaar, met 
buitenproportionele ruimtelijke impact 

• En vragen een grote uitbreiding van de netwerkcapaciteit 
• Gedimensioneerd op max aanbod, niet op de vraag 

• Economische opbrengst is sigaar uit eigen doos 
• Installatiekosten zijn hoger dan opbrengst verkochte stroom 

• Grootste inspanning RESsen lijkt gericht op het scheppen van draagvlak



Conclusies/Samenvatting

• Het effect van de volgens de Opgave vereiste installatie van wind en 
zonnecentrales op het klimaat is volstrekt verwaarloosbaar. 

• De ruimtelijke en economische impact voor de regio’s is dat zeker niet 

• Aanbevolen wordt om deze afweging helder te maken voor de inwoners 
van de regio’s. 

• De beoordeelde RESsen doen daar geen poging toe.


