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Beleid duurzame energie

Uit in februari gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
blijkt dat het aandeel duurzame energie in het Nederlandse energieverbruik in 2006 
licht is gestegen. In 2006 was 2,6% van het totale verbruik uit duurzame binnenlandse 
bronnen afkomstig (2,4% in 2005). De oorzaak van de stagnatie is volgens het CBS 
waarschijnlijk het stopzetten van milieusubsidies per 1 juli. De groei komt op reke-
ning van de toename in het aantal windmolens. De elektriciteitsproductie uit wind-
energie steeg in 2006 met een derde en draagt daarmee inmiddels 0,7% bij aan de Ne-
derlandse energievoorziening. De totale toename van de duurzame energieopwekking 
viel enigszins tegen en had te maken met een daling (5%) van het meestoken van bi-
omassa in elektriciteitscentrales. Het aandeel van duurzame elektriciteit binnen de 
binnenlandse productie steeg van 6,1% van het totale elektriciteitsverbruik in 2005 
naar 6,6% in 2006. Het kabinet streeft er nog steeds naar om in 2010 9% van de elek-
triciteitsproductie duurzaam te laten zijn. Voor energieopwekking ligt het streven op 
5%. De import van groene stroom bedroeg in 2006 7,9 % van het Nederlandse elektri-
citeitsgebruik. Meer dan de helft van de in Nederland verkochte groene stroom is 
daarmee afkomstig uit het buitenland.

Tijdens de begin maart gehouden Europese top in Brussel probeert de Franse presi-
dent Chirac via de duurzaamheidsdiscussie de weg te bereiden voor meer kernenergie 
in de EU. Daarmee gaat hij in tegen de Duitse bondskanselier Merkel die pogingen 
doet om EU-brede afspraken te maken over duurzame energie. Het Duitse voorzitter-
schap van de Europese Unie tracht op de top een akkoord te bereiken over een bin-
dende doelstelling dat in 2020 20% van de EU-energieconsumptie uit duurzame bron-
nen komt, zoals zon, wind en biomassa. Door het gebruik van duurzame bronnen re-
duceert de Unie de uitstoot van het broeikasgas kooldioxide (CO2). President Chirac 
stelt kernenergie daarin ook een rol moet spelen. Zo'n 70% van de Franse stroom 
komt van kernreactoren, terwijl Frankrijk een sterke nucleaire industrie kent. Bij het 
opwekken van kernenergie komt weinig CO2 vrij. Landen als Oostenrijk, Duitsland, 
Italië, Groot-Brittannië en België zijn tegen meer kernenergie. Nederland heeft een 
meer neutrale opstelling. Steun krijgt Frankrijk van 'nieuwe' lidstaten als Tsjechië, 
Slowakije en Bulgarije. De Europese lidstaten spraken donderdag 8 maart wel een 
bindend doel af voor het aandeel dat duurzame energiebronnen in 2020 moeten leve-
ren aan de totale Europese energieconsumptie.

Het stimuleren door de overheid van een meer duurzame energiehuishouding kan veel 
effectiever. Dat stelt de Algemene Energieraad (AER) in zijn advies 
‘Energietechnologie voor de toekomst; Leren en stimuleren’ dat op 28 maart 2007 aan 
de ministers Cramer (VROM) en Van der Hoeven (EZ) is aangeboden. De overheid 
moet in het beleid een duidelijk onderscheid maken tussen het terugdringen van de 
CO2- emissies en het ontwikkelen van technologieën die kansrijk zijn op de mondiale 
markt. Voor het terugdringen van CO2- emissies zal bij voorkeur gebruik moeten 
worden gemaakt van verplichtingen, aangevuld met subsidies. Hierbij zullen mondiaal 
beschikbare technologieën moeten worden ingezet. De Nederlandse bijdrage aan de 
mondiale technologieontwikkeling zal zich met name moeten concentreren op techno-
logieën waar Nederland een vooraanstaande positie kan innemen. Deze positie zal 
zich moeten kunnen vertalen in kansen voor Nederlandse bedrijvigheid. Aanleiding 
voor het advies was de overtuiging dat vernieuwing in de energietechnologie te traag 
verloopt. Uit gesprekken die de AER heeft gevoerd met vele deskundigen bleek brede 

http://awas05.daelab.net/EnergieraadWebsite/Include/ElectosFileStreaming.asp?FileId=191
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overeenstemming over het feit dat de stimulering tot nu toe weinig effectief is ge-
weest. Bovendien heeft het beleid weinig opgeleverd voor de bedrijvigheid in Neder-
land. Het ontbreken van een stabiel stimuleringsbeleid wordt al snel aangevoerd als de
belangrijkste oorzaak van deze beperkte effectiviteit, maar de raad meent dat er ook 
dieper liggende oorzaken zijn. Zo ontbreken natuurlijke prikkels uit de markt. Zowel 
energiebesparing als nieuwe technieken voor de opwekking van stroom of warmte 
bieden de consument niet echt iets nieuws. De maatschappelijke zorg voor milieu en 
schaarste maakt technologische vernieuwing noodzakelijk. De overheid is onmisbaar 
om deze zorg te vertalen in druk op marktpartijen om tot innovatie en vernieuwing te 
komen.

ECN tekent 9 en 10 juli voor samenwerking in onderzoek en ontwikkeling op het ge-
bied van windenergie, brandstofcellen en zonnepanelen met de China Academy of 
Sciences. De schakelfunctie van ECN tussen onderzoek en praktijk is interessant voor 
China dat ambitieuze beleidsdoelstellingen heeft op gebied van duurzame energie. De 
overeenkomst heeft tot doel de haalbaarheid van een Sino-Dutch Wind Energy Re-
search Centre te onderzoeken. Met een grote testfaciliteit voor windturbinebladen en 
een proefveld om prototypes van windturbines te testen. De overeenkomst biedt ook 
de kans om samenwerkingsmogelijkheden uit te werken op het gebied van onderzoek 
naar brandstofcellen, katalyse, afscheidingstechnologie voor CO2 en fotovoltaïsche 
zonne-energie. De overeenkomst moet inhoudelijk nog verder worden ingevuld en in 
detail worden uitgewerkt.

Biobrandstoffen

De Europese Commissie (EC) meldt in januari dat het in de richtlijn voor biobrand-
stoffen een wettelijk bindend minimum van 10% wil opnemen voor het aandeel bio-
brandstoffen in 2020. Het ziet er namelijk niet naar uit dat de EU-landen de doelstel-
ling van een minimumaandeel van biobrandstoffen van 5,75% in 2010 gaan halen. In 
haar analyse van beschikbare gegevens over het biobrandstoffengebruik constateert de 
EC dat in 2005 in 17 van de 21 lidstaten biobrandstoffen in gebruik waren. Het ge-
middelde marktaandeel was 1%., maar de verdeling is onevenwichtig: het aandeel van 
Duitsland is 3,8% en van Zweden 2,2%. In 13 lidstaten zijn stimuleringsmaatregelen 
in de vorm van belastingvrijstellingen en in 8 lidstaten zijn verplichte biobrandstof-
percentages in de wetgeving opgenomen. Desondanks schat de EC dat in 2010 een 
aandeel van 4,2% haalbaar is.

De energieministers van de Europese Unie zijn het 15 februari in Brussel eens gewor-
den over het percentage biobrandstoffen dat in 2020 deel moet uitmaken van alle 
brandstoffen voor transportmiddelen. De Raad lijkt daarmee de Europese Commissie 
te volgen die in januari dit voorstel presenteerde als onderdeel van een uitgebreid 
pakket aan maatregelen om (onder meer) de CO2-uitstoot te reduceren. Voor 2010 is 
het te behalen percentage vastgesteld op 5,75%. De 10% doelstelling geldt weliswaar 
voor de Europese Unie als geheel, maar de verdeling over de lidstaten moet nog wor-
den besproken. Verder willen de lidstaten zich alleen onder voorbehoud binden aan de 
10%-doelstelling. De doelstelling is onder meer afhankelijk van de vraag of er vol-
doende biobrandstoffen op een duurzame manier beschikbaar komen en of er zogehe-
ten tweede generatie biobrandstoffen op de markt komen. Ook lukte het de ministers 
niet om overeenstemming te bereiken over het voorstel van de Europese Commissie 
om bindend af te spreken dat in 2020 de bijdrage van duurzame energie aan het totale 
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verbruik van energie in de Europese Unie 20% bedraagt. Ruim tien lidstaten waren 
voor bindende doelstellingen, waaronder Zweden, Denemarken, Italië en Spanje. 
Maar er was onder de 27 lidstaten ook een grote groep die alleen indicatieve doelstel-
lingen wil, waaronder grote landen als het Verenigd Koninkrijk en Polen.

Brazilië, de Verenigde Staten, China en de EU hebben begin maart een initiatief ge-
lanceerd ter bevordering van de ontwikkeling van biobrandstoffen op de internationa-
le markt. Deze landen, inclusief de EU, willen samen met India en Zuid-Afrika een 
internationaal forum creëren dat de productie, de distributie en het gebruik van bio-
brandstoffen moet stimuleren. Volgend jaar wordt in Brazilië een belangrijke confe-
rentie over het gebruik van biobrandstof gehouden. Het nieuwe forum zou daarin een 
belangrijke rol kunnen spelen.

Het Consumentenplatform van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwa-
liteit (LNV) heeft 9 maart gesproken over het thema Voedsel versus (bio)energie, een 
dilemma? Onder bio-energie wordt verstaan de productie van elektriciteit, warmte en 
transportbrandstoffen uit biomassa. Biomassa is een verzamelbegrip voor alle grond-
stoffen van plantaardige of dierlijke herkomst. Het is een alternatief voor fossiele 
grondstoffen en kan een bijdrage leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot of 
andere broeikasgassen. Omdat voedsel en bio-energie vaak dezelfde grondstoffen ge-
bruiken, kan er spanning ontstaan tussen voedsel en energie. Voorafgaand aan het 
Consumentenplatform is een enquête gehouden onder consumenten en zijn drie pa-
neldiscussies georganiseerd. Een groot deel van de ondervraagden vindt het belangrijk 
dat biobrandstoffen als alternatief voor fossiele brandstoffen worden ingezet. De 
overgrote meerderheid van de ondervraagden vindt het onacceptabel om tropisch re-
genwoud te kappen voor de productie van bio-energie. Dat zelfde geldt voor duurdere 
levensmiddelen en energie in de Derde Wereld. Ze zouden zelf wel wat meer voor ba-
sisvoedingsmiddelen en schone energie/brandstoffen willen betalen. Uit de paneldis-
cussies bleek dat veel mensen schrokken van de hoeveelheid ruimte die de teelt van 
gewassen voor biomassa inneemt. Het vormt echter geen reden om tégen biobrand-
stoffen te zijn. Consumenten blijken slechts in beperkte mate bereid hun gedrag aan te 
passen. Het Consumentenplatform ziet de discussie over bio-energie als complex di-
lemma, met ethische, economische en ecologische kanten. Het platform stelt voor dit 
in de communicatie duidelijk te maken. Het platform vindt certificering van biobrand-
stoffen noodzakelijk. Verder pleit het platform voor investeringen in onderzoek en 
innovatie naar bio-energie in EU-verband. Positief aan bio-energie zijn de mogelijke 
kansen voor ontwikkelingslanden. Die hebben eindelijk iets wat de westerse wereld 
nodig heeft: ruimte. Het Consumentenplatform ging uitvoerig in op energiebesparing. 
Met alle publiciteit over klimaatverandering lijkt er nu een vruchtbare bodem te zijn 
voor gedragsverandering. Het platform vindt dat niet alleen consumenten op hun ge-
drag moeten worden aangesproken, maar ook de industrie, het transport en de over-
heid. De overheid moet zélf het goede voorbeeld geven. Het advies luidt: maak er echt 
een nationaal beleid van, want het gaat iedereen aan! Consumenten willen wel milieu-
vriendelijker handelen, maar niet in hun eentje. Ze moeten het gevoel krijgen dat alle 
kleine beetjes helpen, dat hun bijdrage een rol speelt. De overheid zou goed gedrag 
kunnen belonen. Of de maatregelen die makkelijk te regelen zijn, verplicht kunnen 
stellen.

In opdracht van de provincie Flevoland heeft adviesbureau FAPS in kaart gebracht 
welke mogelijkheden Flevoland biedt om op grote schaal bio-aardgas te produceren 

http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640614&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_document_id=109888&p_node_id=668271&p_mode=BROWSE
http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640614&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_document_id=109888&p_node_id=668271&p_mode=BROWSE
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en transporteren. Biogas ontstaat bij het vergisten van organische stoffen. Door een 
aanvullende bewerking kan het de kwaliteit van aardgas krijgen; daarna heet het bio-
aardgas. Uit de in maart gepresenteerde resultaten van het onderzoek blijkt dat de 
productie technisch en economisch haalbaar is. Grondstoffen kunnen komen uit de 
landbouw of uit afval en resten uit de voedingsmiddelenstroom. Technisch is het mo-
gelijk om een beperkte hoeveelheid gas op een regionaal gasnet te leveren; niet op het 
hoofdnet. Het bouwen van de benodigde grote vergistingsinstallaties in het landelijk 
gebied is met de huidige regelgeving van provincie en gemeenten vrijwel niet moge-
lijk. Eén zeer grote installatie op een industrieterrein biedt meer kansen. FAPS wijst er 
op dat eigen gasnetten mogelijkheden bieden, zoals het initiatief rond Polderwijk in 
Zeewolde. Ook de afzet naar glastuinbouwbedrijven, waarbij aardgas vervangen 
wordt, kan perspectief bieden. Daarnaast biedt een eigen biogasaanvoer naar de elek-
triciteitcentrale bij Lelystad een mogelijkheid. Hierbij gaat het om ideeën die een na-
der onderzoek wenselijk maken.

De biodieselsector, verenigd in de European Biodiesel Board (EBB), stuurt in maart 
een brandbrief aan de commissaris van de Europese Commissie voor de handel, Man-
delson. In de brief klagen de fabrikanten van biodiesel in Europa over de toestroom 
van goedkope biodiesel uit de Verenigde Staten en Argentinië. Ze vragen de euro-
commissaris in actie te komen tegen de in hun ogen oneerlijke subsidiëring in de twee 
landen. Daarmee stellen ze een onbedoelde bijwerking van het Amerikaanse beleid 
om biodiesel te stimuleren aan de kaak. Sinds 2004 zit er een subsidie van een dollar 
per gallon (3,8 liter in de VS) op biodiesel die is gemengd met minerale diesel. Een 
druppeltje minerale diesel in een liter biodiesel levert zo'n 0,20 euro aan subsidie op, 
becijfert de EBB. Als een Amerikaanse producent dit product vervolgens exporteert 
naar de Europese Unie, krijgt hij er daar nog eens subsidie op, aldus EBB. Argentinië 
kent een soortgelijk subsidiebeleid voor biodiesel uit sojabonen. Volgens de koepel-
organisatie moet de Europese Commissie (EC) dringend de steunmaatregelen onder 
de loep nemen. De EBB stelt de EC voor een importtarief op buitenlandse biodiesel in 
te voeren. De Europese lidstaten kent wel al een importtarief voor de biobrandstof 
bio-ethanol.

De grootste biodieselfabriek van het land en misschien wel in de wereld, Biovalue in 
de Eemshaven in Groningen, nadert eind maart zijn voltooiing. Biovalue bestaat uit 
vier grote tanks van 6600 m3 voor de opslag van koolzaad en de fabriek moet zo’n 
240 miljoen liter biodiesel per jaar produceren. Er wordt in juni begonnen met het 
proefdraaien en in augustus moet Biovalue volop in bedrijf zijn. De productie maakt 
gebruik van een bijzonder patent: van de bij de productie vrijkomende glycerine 
wordt een additief gemaakt dat weer aan de biodiesel kan worden toegevoegd.

Uit een rapport van SenterNovem dat Ez-minister Van der Hoeven eind maart naar de 
Tweede Kamer heeft gestuurd blijkt dat het vergroten van de productie van ‘groen’ 
gas op logistieke grenzen stuit. Om 1% van Nederland van groen gas te kunnen voor-
zien moet een oppervlakte ter grootte van de Flevopolder worden gebruikt voor de 
teelt van mais. Als al het afval uit kippenmest, varkensmest, gft-afval en de vleesindu-
strie ook wordt opgestookt, kan nog eens 2% van de Nederlandse afnemers groen gas 
gebruiken. Gas uit biomaterialen telt niet mee als CO2-uitstoot. Pas als alle zeilen 
worden bijgezet kan biogas in 10% van de gasbehoefte voorzien. Dat vergt grote in-
vesteringen die pas ver na 2010 resultaat gaan opleveren. Overigens wordt veel van 
dat groene afval nu al gebruikt om groene stroom op te wekken. Zonder subsidie komt 

http://www.senternovem.nl/mmfiles/Groen%20Gas%20rapport_tcm24-217612.pdf
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er van de ambitieuze plannen voor de productie van groen gas echter niets terecht. 
Van de maximaal haalbare productie van 5 miljard m3 biogas, zal dan slechts 13 mil-
joen m3 worden gerealiseerd.

Toepassing van biomassa in transportbrandstoffen moet voorrang krijgen boven bij-
stook in elektriciteitscentrales. Dat adviseert het energietransitieplatform Groene 
Grondstoffen in een groenboek dat half april is aangeboden aan minister Verburg van 
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV). In het Groenboek formuleert het Plat-
form Groene Grondstoffen de ambitie om in 2030 30% van de fossiele grondstoffen te 
vervangen door groene grondstoffen voor de energievoorziening, transportbrandstof-
fen, materialen en chemicaliën Het Platform adviseert de overheid om samen met de 
markt een krachtige impuls te geven aan: (a) het vergroten van het binnenlandse aan-
bod van biomassa (optimaler gebruik reststromen, ontwikkeling gewassen en teelt op 
land en in het water); (b) het initiëren van een Nationaal Programma Duurzame Bio-
massa Import; (c) een versnelde ontwikkeling en toepassing van Bioraffinage, inclu-
sief fermentatie en thermochemische omzettingstechnologie; (d) en het instellen van 
een publiek-privaat durfkapitaalfonds, bedoeld voor groeifinanciering van activiteiten 
op het gebied van groene grondstoffen.

Uit eind juni gepubliceerde cijfers van het CBS blijkt dat in 2006 67 miljoen liter bio-
brandstoffen voor het wegverkeer is verkocht, waarvan 38,1 miljoen liter biobenzine 
en 28,9 miljoen liter biodiesel. Dit komt overeen met 0,43% van de energie-inhoud 
van de verkochte benzine en diesel op de Nederlandse markt. Het gaat hierbij voor-
namelijk om biobrandstoffen die zijn bijgemengd in de gewone brandstoffen. In 2005 
was het aandeel biobrandstoffen nog maar 0,02%. De toename in 2006 is een gevolg 
van een gedeeltelijke accijnsvrijstelling voor biobrandstoffen in dat jaar. In 2007 is de 
accijnsvrijstelling weer afgeschaft. In plaats daarvan zijn de leveranciers van trans-
portbrandstoffen verplicht om 2% biobrandstoffen te verkopen. In 2010 wordt dit 
5,75%.

De Europese Commissie (EC) heeft in juni een voorstel van de Nederlandse overheid 
over accijnsbelasting voor plantaardige en dierlijke vetten en oliën en vetzuren goed-
gekeurd. Indien deze materialen uitsluitend voor warmteopwekking worden ingezet, 
worden ze binnenkort niet langer met accijns belast. Na publicatie van het Koninklijk 
Besluit, waarschijnlijk nog vóór 1 juli 2007, kan de eerder aangenomen wet van 
kracht worden. Hiermee wordt de wijziging teruggedraaid die in 2004 van kracht 
werd bij implementatie van de Europese Energierichtlijn (nummer 2003/96). Het Pro-
ductschap Margarine, Vetten en Oliën (MVO) heeft zich vanaf 2004 sterk gemaakt 
voor dit terugdraaien omdat deze maatregel volgens MVO abusievelijk werd inge-
voerd. Volgens het MVO was de maatregel in strijd met het Nederlandse beleid om 
Europese Richtlijnen beleidsarm te interpreteren, dat wil zeggen geen wijzigingen 
doorvoeren als dat niet door de Richtlijn wordt verlangd.

Biomassa

In januari presenteert de voorzitter van het InnovatieNetwerk het rapport ‘Bioport: 
Nederland als mainport voor biomassa’. In het rapport worden de noodzaak en de 
strategie voor een omslag van de Rotterdamse haven van een mainport voor olie naar 
een mainport voor biomassa beschreven. Op dit moment heeft Nederland, en dan 
vooral Rotterdam, een sterke positie als energiehaven, voornamelijk op basis van olie 

http://www.senternovem.nl/mmfiles/GroenBoek%20PGG-Compleet_tcm24-220384.pdf
http://www.innovatienetwerk.org/nl/bibliotheek/rapporten/241/BioportNederlandalsmainportvoorbiomassa
http://www.innovatienetwerk.org/nl/bibliotheek/rapporten/241/BioportNederlandalsmainportvoorbiomassa
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en gas. Biomassa is een van de mogelijke alternatieven als energiedrager en grondstof 
voor onder andere de chemie. Volgens het InnovatieNetwerk kunnen deze nieuwe 
economische activiteiten een sterke pijler worden voor het Rotterdams havengebied. 
Voor een omslag van olie en gas naar biomassa zijn compleet nieuwe concepten op 
het gebied van productie, verwerking en transport nodig.

Uit eind februari gepubliceerde cijfers van het CBS blijkt dat in de tweede helft van 
2006 veel minder biomassa is gebruikt voor bijstook in elektriciteitscentrales. De 
hoeveelheid is ruimschoots gehalveerd. In de periode 2003-2005 verviervoudigde het 
meestoken van biomassa nog. De eerste twee maanden van 2006 zette die trend zich 
door, tot meer dan 1100 GWh in het tweede kwartaal van 2006. Daarna daalde het ge-
bruik tot minder dan 500 GWh in de laatste twee kwartalen. De verklaring voor de
terugval is dat er per 1 juli 2006 nieuwe tarieven voor de subsidieregeling Milieukwa-
liteit electriciteitsproductie (MEP) van kracht geworden. De subsidie voor grootscha-
lige bijstook van biomassa is toen teruggebracht van €70 per MWh naar €25 per 
MWh. Toch draagt biomassa voor eenderde van het totaal bij aan duurzame energie. 
Van alle elektriciteit die in Nederland werd opgewekt is 6,6% duurzaam (6,1% in 
2005). De stijging in absolute cijfers is 549 GWh (7020 GWh in 2005 en 7569 GWh 
in 2006). De doelstelling van 9% in 2010 is daarmee nog niet in zicht.

De Groningse Eemshaven wil bedrijvigheid ontwikkelen rond de aanvoer en verwer-
king van biomassa. Dat gaat zowel over de grondstof voor bijvoorbeeld bioethanol, 
als over de brandstof voor energiecentrales. In de spin-off van deze bulkmarkt hoopt 
het havenschap Groningen Seaports broedplaats te worden van bedrijven die van de 
bijproducten en andere biologische grondstoffen hoogwaardige producten willen ma-
ken. Bijvoorbeeld Methanor, in Delfzijl, dat 'groene' methanol gaat produceren; de 
energiecentrale op biomassa die er gaat komen; en de moutfabriek van Agrifirm en 
Bavaria. De Eemshaven weet zich als 'bioport' in het gezelschap van de havens van 
Rotterdam en Terneuzen, die in de voorbereidingen gezamenlijk optrekken. Gronin-
gen Seaports ziet als sterke kant dat het vlak bij de aanvoer én de verwerking van de 
biomassa zit. Niet alleen is er veel akkerbouw in de buurt, ook komt veel biomassa de 
haven binnen, uit bijvoorbeeld Archangelsk.

Eind april hebben de ministers Cramer van VROM en Koenders van Ontwikkelings-
samenwerking en een vertegenwoordiger van het ministerie van Economische Zaken 
(DG Energie en Telecom) het rapport Toetsingskader voor duurzame biomassa in 
ontvangst genomen. In dit rapport staan criteria en indicatoren omschreven, die moe-
ten waarborgen dat de productie van biomassa niet ten koste gaat van biodiversiteit of 
voedselproductie. Met zo’n certificeringssysteem kan de duurzaamheid van biomassa 
worden getoetst. Op de jaarlijkse VN-duurzaamheidsconferentie in New York in mei 
wordt meldt de minister van VROM dat er proefprojecten zullen worden opgezet in 
verschillende ontwikkelingslanden om daarmee de duurzame productie van biomassa 
stimuleren. De doelstelling is in eerste instantie CO2-reductie, maar tegelijkertijd wil 
men er voor zorgen dat het positieve effecten oplevert voor de lokale economie en dat 
negatieve gevolgen voor natuur en voedselproductie uitblijven.

Eind mei meldt ENECO Energie dat een belang genomen van 25% is genomen in het 
Nederlandse bedrijf BioShape Holding. BioShape is gespecialiseerd in de ontwikke-
ling, realisatie, beheer en exploitatie van bio-WKK’s, en het opzetten van biomassa 
productie-ketens. ENECO neemt een deel van de aandelen over van Kempen & Co. 

http://www.vrom.nl/docs/20070427-toetsingskader-duurzame-biomassa.pdf
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De kleinschalige biomassacentrales produceren duurzame stroom en warmte met als 
brandstof Puur Plantaardige Olie (PPO). BioShape hanteert hierbij de duurzaamheids-
criteria voor biomassa van de Commissie Cramer als minimumnorm. Met de partici-
patie van ENECO in BioShape kunnen wederzijdse kennis en ervaring op het gebied 
van ontwikkeling, beheer en exploitatie van decentrale duurzame energieprojecten 
worden gebundeld. ENECO heeft de ambitie om haar positie op dit terrein de komen-
de jaren verder uit te bouwen.

Duurzame elektriciteit

Uit half maart gepubliceerde cijfers van het CBS blijkt dat de elektriciteitsproductie 
uit windenergie in januari 2007 voor de derde opeenvolgende maand een recordhoog-
te heeft bereikt: 548 GWh, 5% van het binnenlandse elektriciteitsverbruik. Het 
windaanbod in januari 2007 was ruim twee keer zo hoog als in een gemiddelde maand 
en ruim 50% meer dan in een gemiddelde januarimaand. Op jaarbasis wordt de ont-
wikkeling van elektriciteitsproductie uit windenergie vooral bepaald door de capaci-
teitsuitbreidingen. Eind 2006 was de opgestelde capaciteit ongeveer 30% hoger dan 
eind 2005.

In april publiceert SenterNovem de resultaten van een onderzoek onder bedrijven die 
het afgelopen jaar gebruik hebben gemaakt van de Energie Investerings Aftrek (EIA). 
Uit de cijfers blijkt dat Nederlandse bedrijven in 2006 €892 mln hebben uitgegeven 
aan elektriciteitsopwekking met biomassainstallaties. In 2005 was dat slechts €70 
mln. De EIA is de belangrijkste fiscale stimuleringsregeling voor energiebesparing en 
duurzame energie. Vooral boeren blijken in 2006 met behulp van de EIA te hebben 
geïnvesteerd in biovergistingsinstallaties. Deze installaties kosten tussen de €400.000 
en €800.000 en hebben met steun van de EIA een terugverdientijd van 4-8 jaar. De 
regeling, die in 1997 van start ging, was in 2006 zo populair dat die door het ministe-
rie van Financiën al in oktober werd stopgezet voor de rest van het jaar. Het EIA-
budget voorziet in jaarlijkse maximale investeringen van ongeveer €1,5 mrd door het 
bedrijfsleven. In totaal blijkt vorig jaar voor €3,7 mrd aan aanvragen te zijn gedaan.

Uit het in april gepubliceerde duurzaamheidsverslag van Nuon blijkt dat Nuon vorig 
jaar 100.000 'groenklanten' verloor en er eind 2006 nog 280.000 over had. In het piek-
jaar 2005 waren dat er nog 527.000. Eneco verloor ongeveer 25.000 groenklanten en 
had er begin dit jaar nog 300.000 over. Sinds 2005 is het energieconcern 150.000 
groenklanten kwijtgeraakt. Het lijkt er dus op dat huishoudens groene stroom de rug 
hebben toegekeerd toen in 2005 de subsidies werden afgeschaft. Groene stroom werd 
daardoor duurder dan de niet milieuvriendelijk opgewekte grijze stroom. Essent is het 
enige energiebedrijf dat het aantal groenklanten zag toenemen: van 850.000 tot 
925.000. Essent heeft zijn afnemers beloofd dat groene stroom even duur blijft als 
grijze stroom. Essent is met afstand de grootste producent van groene stroom.

TenneT bericht eind juni dat het bedrijf in 2006 alle elektriciteit die zij moet inkopen 
om de netverliezen in het 220/380 kV-net te kunnen compenseren, vergroent. Drie 
jaar geleden was TenneT al begonnen met het vergroenen van netverliezen. Bij het 
transport van elektriciteit gaat altijd een (klein) deel verloren (netverlies). TenneT 
verbruikt jaarlijks in het 220/380 kVnet zo'n 500 gigawattuur aan elektrische energie 
om netverliezen te compenseren, die optreden bij het transport van elektriciteit via het 
transportnetwerk. Vanuit haar maatschappelijke functie heeft TenneT er voor gekozen 

http://www.senternovem.nl/eia/
http://jaarverslagen.nuon.com/2006/
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om enkel duurzame energie in te kopen ter compensatie van de netverliezen. Er wordt 
milieuvriendelijk ingekocht door de aankoop van garanties van oorsprong via CertiQ. 
Een garantie van oorsprong is het enige wettelijke bewijs dat elektriciteit op een duur-
zame wijze is opgewekt.

Energieopslag

De energiebedrijven Essent, Nuon, E.ON Wasserkraft, het ingenieursbureau Royal 
Haskoning en Sogecom willen de krachten bundelen in het onderzoek naar de moge-
lijkheden voor een grootschalig energieopslagsysteem in Nederland. Via een in mei 
aan de ministers van VROM en EZ verstuurde brief vragen ze de overheid dit project 
te ondersteunen. Deze Ondergrondse Pompaccumulatie-centrale (OPAC) voorziet niet 
alleen in de mogelijkheid de CO2 uitstoot te verminderen, maar zal ook een innovatie-
ve bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van duurzame energievoorzieningen. 
De komende jaren zal naar verwachting veel geïnvesteerd worden in het uitbreiden 
van duurzaam productievermogen, zoals windenergie, zonne-energie en microwarm-
tekracht (de ‘thuiscentrale’). Dit kan geleidelijk tot de situatie leiden dat in 2020 tus-
sen de 6500 en 14500 MW aan decentraal, duurzaam productievermogen is gereali-
seerd. Om te garanderen dat de levering ondanks weersomstandigheden is gewaar-
borgd en om onbalans op het net te voorkomen, worden centrales ‘stand by’ gehou-
den. Tot nu toe zijn dit vooral grotere gascentrales. In tegenstelling tot gascentrales 
kan de OPAC op een duurzame manier bijdragen aan de stabilisering van het stroom-
net. Uit berekeningen blijkt dat de OPAC tot zo'n 2 miljoen ton kan bijdragen aan de 
CO2-reductiedoelstelling voor 2020. De werking van de OPAC is gebaseerd op een 
bekende en betrouwbare technologie: het opwekken van elektriciteit met waterkracht. 
In landen waar stuwmeren beschikbaar zijn, worden deze vaak gebruikt om (duurza-
me) overtollige energie op te slaan. Door water op momenten van overaanbod van 
goedkope elektrische energie omhoog te pompen, en dit water op een later moment 
weer door een elektriciteitsgenerator omlaag te laten stromen, is een opslagsysteem 
met hoog rendement te realiseren. Landen als Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië 
en België gebruiken al jaren dergelijke systemen, onder meer voor stabilisering van 
het nationale elektriciteitsnet. Omdat Nederland geen grote natuurlijke hoogtever-
schillen kent, is het plan om in Zuid-Limburg een groot waterbassin op 1.400 meter 
diepte te maken, dat in verbinding staat met een bovengronds meer. Door middel van 
het gebruik van deze techniek zou het mogelijk moeten zijn om circa 8 GWh energie 
op te slaan, die met een vermogen van circa 1.400 MW op afroep beschikbaar kan 
worden gemaakt (gelijk aan elektriciteit voor 1,5 miljoen huishoudens per dag). Royal 
Haskoning heeft in de jaren ’80 reeds gedetailleerde studies uitgevoerd met betrek-
king tot het ontwerp van de OPAC en de locatie keuze. Zo zijn oa. diepboringen uit-
gevoerd. De OPAC genereert natuurlijk positieve werkgelegenheidseffecten in Zuid-
Limburg, niet alleen tijdens de realisatiefase van ongeveer 5 jaar, maar ook tijdens de 
exploitatiefase. Het initiatief om de OPAC te realiseren wordt vanzelfsprekend door 
de provincie Limburg ondersteund. Het toepassen van de OPAC als ‘slimme elektrici-
teitsbuffer’, zou volgens het VNO-NCW een beslissende factor kunnen zijn voor een 
economische effectieve groei van zowel decentrale als duurzame elektriciteit in Ne-
derland. Het VNO-NCW ondersteunt het initiatief daarom van harte.
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Energy Valley

Gasunie, Hanzehogeschool en TNO maken in januari bekend dat men in het kader van 
Energy Valley de krachten wil bundelen op het terrein van duurzame energiesyste-
men. Samen met diverse partners zal op dit thema worden gewerkt aan de opbouw en 
uitwisseling van kennis, het stimuleren van innovaties en het opleiden van studenten. 
Dit draagt bij aan de nationale ambitie op het gebied van energietransitie en de ken-
niseconomie en sluit aan op de ontwikkeling van Noord-Nederland als energieregio. 
Wereldwijd ontstaat een trend naar decentrale energie-voorziening, waardoor op ter-
mijn sprake zal zijn van een toenemende inzet van intelligente, kleinschalige energie-
opwekking op lokaal niveau. Deze decentrale energiesystemen zullen de afnemers 
voorzien van warmte, koude en elektriciteit. Dit leidt tot een hogere energie-efficiency 
en maakt inpassing van duurzame opties eenvoudiger. Decentrale energievoorziening 
stelt wel andere eisen aan de infrastructuur dan de huidige centrale energievoorzie-
ning. De samenwerking van Gasunie, Hanzehogeschool en TNO is gericht op de 
doorontwikkeling en stimulering van decentrale energiesystemen. De samenwerking 
omvat een drietal pijlers waarbij onderzoek, ontwikkeling en onderwijs elkaar ver-
sterken. De eerste pijler is de oprichting van een laboratorium voor het ontwikke-
len, testen, simuleren en demonstreren van decentrale energiesystemen, per 1 fe-
bruari in Groningen. Diverse systemen zullen hier, afzonderlijk of in een cluster, wor-
den beproefd. Hierbij moet onder meer gedacht worden aan systemen op basis van 
stirling- of gasmotoren, brandstofcellen, warmtepompen, gasturbines of wind- en 
zonnetechnologie. Door clustering van systemen kan bijvoorbeeld een woonwijk 
worden gesimuleerd of een virtuele elektriciteitscentrale worden bedreven. Centraal 
hierbij staat de ontwikkeling en toepassing van kennis van achterliggende technolo-
gieën, gebruikersaspecten en de gevolgen voor de energie- en ICT-infrastructuur. Te-
vens zal het gebruik van verschillende energiebronnen worden beproefd. Naast expe-
rimentele beproeving in het laboratorium zullen (grootschalige) praktijkproeven wor-
den uitgevoerd. Uitvoering van praktijkexperimenten is de tweede pijler in het sa-
menwerkingsverband. Op deze wijze kan de opgedane kennis in het laboratorium 
worden verdiept samen met provincies, gemeenten, projectontwikkelaars, energiebe-
drijven, MKB-bedrijven, e.d. De derde pijler betreft het opleiden van studenten. In 
een vroeg stadium kunnen studenten kennis maken met de energie- en ICT-sector en 
ervaring opdoen met state-of-the-art technologieën in theorie en praktijk. Studenten 
kunnen zich op deze wijze verder ontwikkelen op dit thema, waardoor een betere aan-
sluiting met het bedrijfsleven wordt gerealiseerd. Het samenwerkingsverband van 
Gasunie, Hanzehogeschool en TNO staat open voor geïnteresseerde bedrijven en in-
stellingen. Gemeente en Provincie Groningen, alsmede de Investerings- en Ontwikke-
lingsmaatschappij voor Noord-Nederland (N.V. NOM) hebben ondersteuning toege-
zegd in de ontwikkeling van het onderzoekscentrum. KEMA Nederland, ECN, een 
aantal energiebedrijven en fabrikanten hebben ook belangstelling getoond om in dit 
verband samen te werken.

MEP

Sinds de vorige minister van Economische Zaken (EZ) Wijn, van de ene op de andere 
dag een einde maakte aan de subsidieregeling Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie
(MEP), verkeren marktpartijen in onzekerheid over de subsidiëring van duurzame 
energie. Econcern heeft als marktleider in duurzame energie, te makem met één tot 
twee jaar vertraging, waarbij het gaat om investeringen van ongeveer €1 miljard. Ook 

http://www.senternovem.nl/mep/
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Eneco meldt dat investeringen in bijvoorbeeld zonne- en wind-energie worden uitge-
steld. Daarbij gaat het om tientallen miljoenen. Men stelt tevens vast dat geldschieters 
hierdoor uitwijken naar het buitenland. Weliswaar heeft het kabinet aangekondigd 
€500 miljoen extra vrij te maken voor duurzame energie, maar dat kan nog zeker tot 
het najaar duren volgens een woordvoerder van het ministerie van Economische Za-
ken. Essent zegt geen reden te hebben tot klagen, omdat alle subsidieaanvragen voor 
grote projecten tijdig zijn ingediend.

In 2006 werden de subsidies op groene stroom stopgezet, omdat de kosten uit de hand 
liepen. Het kabinet beraadt zich over een nieuwe regeling Milieukwaliteit Elektrici-
teitsproductie (MEP). In opdracht van de Tweede Kamer is een rapport opgesteld 
waarin een alternatief systeem wordt voorgesteld. Daarbij is subsidiëring afhankelijk 
van de wijze van opwekking. Ook zou voor kleinschalige opwekking, waarbij zon 
rechtsstreeks wordt omgezet in stroom, moeten gelden dat energiebedrijven deze 
stroom afnemen en er dan volledig voor terug betalen. Vanuit de politiek wil men nu 
snel werk maken van de verbeterde ME-regeling, daarbij is het binnenkort te verschij-
nen rapport van de Algemene Rekenkamer over doelmatigheid van subsidies belang-
rijk. De nieuwe regeling zal ook innovatie moeten bevorderen.

Half mei blijkt uit een rapport van de Algemene Rekenkamer dat de belangrijkste 
doelstelling van de subsidieregeling voor groene stroom (MEP), 9% duurzaam opge-
wekte elektriciteit in 2010, wellicht niet wordt gehaald. Het is volgens de Rekenkamer 
onduidelijk hoeveel elektriciteit er door middel van verbranding van biomassa kan 
worden opgewekt. Bij de MEP-regeling wordt zwaar ingezet op duurzame elektrici-
teitsproductie via verbranding van biomassa. Omdat de CO2-uitstoot van sommige 
soorten biomassa echter net zo groot blijkt te zijn als bij het gebruik van fossiele 
brandstoffen, wordt deze manier van stroomopwekking mogelijk verboden. Verder 
constateert de Rekenkamer dat er bij de MEP-regeling sprake is geweest van oversub-
sidiëring omdat de hoogte van de subsidies niet was gekoppeld aan de werkelijke 
elektriciteitsprijs maar aan een conservatieve inschatting hiervan. Vooral producenten 
van windenergie zouden te veel subsidie hebben ontvangen. Het nieuwe kabinet moet 
nog komen met een nieuwe regeling.

Eind mei meldt EZ-minister Van der Hoeven in een brief aan de Tweede Kamer dat 
de er voldoende budget beschikbaar is voor de door SenterNovem uitgevoerde ‘Sub-
sidieregeling opwekken duurzame elektriciteit door vergistingsinstallaties’. Daarmee 
kunnen alle aanvragen die aan de vereisten van de regeling voldoen worden gehono-
reerd. Een loting zoals voorzien in de regeling is daarmee niet meer aan de orde. Voor 
de vergistingsregeling, die is ingesteld als overgangsregeling vanwege het op nul zet-
ten van de subsidiëring via de regeling Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP), 
was een budget van €270 miljoen beschikbaar. Er wordt €56 miljoen aan dat budget 
toegevoegd. De kostenvergoedingsregeling was bedoeld voor bedrijven die al nood-
zakelijke kosten voor een MEP-subsidie aanvraag hadden gemaakt, maar deze aan-
vraag niet meer konden indienen vanwege het op nul zetten van deze subsidieregeling. 
In totaal zijn 106 subsidie-aanvragen voor de vergistingsregeling ingediend, waarvan 
er 57 aan de eisen voldoen.

http://www.rekenkamer.nl/9282000/d/p410_tk31028_1.pdf
http://www.senternovem.nl/mep/
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Waddeneiland

Eind februari sluit het waddeneiland Ameland een overeenkomst met de Nederlandse 
Aardolie Maatschappij (NAM), het energiebedrijf Eneco en het gashandelsbedrijf 
GasTerra. De bedrijven zien het eiland als een aantrekkelijke plek voor het uitprobe-
ren van nieuwe energiebesparingstechnieken. Een van die technieken is de toepassing 
van energiebesparende, groen licht uitstralende lampen op het boorplatform Westgat. 
Trekvogels schijnen hier geen last van te hebben. Een andere vondst is het mengen 
van aardgas met waterstof in cv-ketels en fornuizen van veertien appartementen in 
Noorderlicht. De appartementen worden drie jaar lang experimenteel gestookt met 
aardgas en het bijgemengde, d.m.v. schone energie (elektrolyse) geproduceerde wa-
terstof. Bijmenging van 25% waterstof levert 4% CO2-reductie op. Ameland richt haar 
aandacht ook op een vroege introductie van de mini-warmtekrachtcentrale: een toestel 
ter grootte van een wasmachine, dat bij warmtevraag stroom teruglevert aan het open-
bare net.

Wind op land

Eind december 2005 meldt de Europese Wind Energie Associatie (EWEA) dat het 
nieuwe, lange-termijn streefcijfer voor het opgestelde windvermogen in Europa in 
2030 kan zijn toegenomen tot 300.000 MW. In 2003 had de EWEA al streefcijfers 
vastgesteld voor de bijdrage van windenergie aan de stroomvoorziening in de Europe-
se Unie voor 2010 en 2020, respectievelijk 80.000 MW en 180.000 MW. Die streef-
cijfers blijven gehandhaafd. Van de 300.000 MW die men nu voorziet in 2030 zal 
zo’n 150.000 MW betrekking hebben op offshore windparken. Dit opwekvermogen is 
dan goed voor 22% van de Europese stroomvoorziening in de EU-25. Begin 2007 
heeft Europa een opgesteld vermogen van 50.000 MW dat voor circa 3% van de elek-
triciteitsvoorziening zorgt. De EWEA-doelstellingen (of beter: voorspellingen) liggen 
aanzienlijk hoger dan die van het internationale energieagentschap van de Europese 
Unie. Maar de EWEA wijst erop dat hun doelstellingen en voorspellingen altijd zeer 
voorzichtig zijn geweest. Het EU-doel voor 2010 voor windenergie (40.000 MW in 
2010) is bijvoorbeeld al bereikt.

Op basis van de huidige verwachting van de ontwikkeling van de energieprijzen blijkt 
dat windenergie binnen afzienbare tijd concurrerend wordt met energie uit aardgas. 
Dit komt omdat de kosten van windenergie dalen, terwijl die van eindige fossiele 
energiebronnen stijgen. De Nederlandse Wind Energie Associatie NWEA dringt er bij 
de overheid op aan deze conclusies te vertalen in een krachtig beleid om de groei van 
windenergie in Nederland te bevorderen. Nederland kan in 2020 in ruim 16% van de 
nationale elektriciteitsbehoefte voorzien door middel van windenergie. De 8000 MW 
productievermogen, die hiervoor nodig is, 4000 MW op land en 4000 MW op zee, 
vormt slechts de ondergrens van het winbare potentieel aan windenergie, in het bij-
zonder op de Noordzee. NWEA heeft een voorstel uitgewerkt voor een verbeterde 
MEP regeling. Dit voorstel is doorgerekend door KEMA en Ecofys met gebruikma-
king van de modellen en scenario’s van het Ministerie van Economische Zaken. Uit 
de resultaten (rapport Strategie Stimulering Windenergie) blijkt dat bij toepassing van 
deze verbeterde MEP regeling de overheidsbijdrage per kWh in de komende periode 
sterk afneemt. Na 2014 is voor nieuwe windparken op land en na 2020 ook voor 
nieuwe windparken op zee geen overheidsbijdrage meer nodig. De totale overheids-
bijdrage aan nieuw te bouwen windparken vergt in de komende 15 jaar een bedrag 

http://www.nwea.nl/administration/upload/KEMA%20Ecofys%20rapport%20tbv%20NWEA%2007-02-28%20pdf.pdf
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van maximaal €2,4 miljard, voornamelijk voor windparken op zee. Indien de energie-
prijzen sterker stijgen dan thans wordt verwacht, wordt de overheidsbijdrage aan 
windenergie lager. Uit diverse buitenlandse studies blijkt dat een toenemend aandeel 
windenergie in de elektriciteitsproductie leidt tot lagere prijzen. Daarom is windener-
gie volgens NWEA een uitstekende investering om de energievoorziening in Neder-
land op korte termijn schoner, betrouwbaarder en goedkoper te maken. Daarnaast 
biedt de reeds ingezette ontwikkeling van windenergie op de Noordzee Nederland een 
unieke mogelijkheid om haar vooraanstaande internationale positie op het gebied van 
offshore technologie te versterken.

Begin februari meldt de Europese Wind Energie Associatie (EWEA) dat de capaciteit 
aan windenergie in 2006 een record heeft opgeleverd. Totaal is 7588 MW aan nieuwe 
molens geplaatst, 23% meer dan in 2005. Het totale vermogen in de Europese Unie 
(EU) groeide met 19% tot ruim 48.000 MW. In een gemiddeld jaar produceren de mo-
lens 3,3% van het Europese energieverbruik. Duitsland heeft de grootste capaciteit 
aan windenergie. Het land passeerde vorig jaar de grens van 20.000 MW aan capaci-
teit.

Uit een overzicht van de Global Wind Energy Council (GWEC) blijkt dat in 2006 het 
aantal windmolens wereldwijd flink is toegenomen met 15,2 gigawatt. De nieuwe in-
stallaties hebben zo'n €18 mrd gekost. Vooral in de Verenigde Staten kwamen er flink 
meer molens bij: 2,45 gigawatt van het nieuwe vermogen van vorig jaar werd in de 
VS geplaatst. Ook in Duitsland, India, Spanje en China groeit het aantal windmolens 
snel. De GEWC verwacht dat de groei doorzet. De voorspelling is dat er in 2007 min-
stens zo veel molens bijkomen als vorig jaar. Over de hele wereld staan nu molens 
opgesteld met een vermogen van 74,2 gigawatt. Daarvan staat twee derde in Europa. 
Alleen al in Duitsland staat 20,6 gigawatt en in het veel kleinere Denemarken al 3,1 
gigawatt. Nederland kreeg er vorig jaar 356 megawatt bij, waarmee het totaal uit-
kwam op 1,56 gigawatt.

ECN heeft in december 2006 in de grootste Europese windtunnel DNW in Marknesse 
(Flevoland) unieke metingen verricht aan een model van een windturbine. Met deze 
metingen onderzoekt ECN de aerodynamische eigenschappen van een windturbine. 
Hiermee worden ontwerprisico's verkleind en het rendement van een windturbine ver-
groot. De analyse van de resultaten is echter nog in volle gang en het ligt in de ver-
wachting dat er nog vele jaren gebruik gemaakt gaat worden van deze metingen. In 
verschillende regio's in de wereld zijn in voorgaande jaren op buitenlocaties metingen 
uitgevoerd. Het blijkt echter lastig om hieruit bruikbare gegevens te destilleren. Dit 
komt door de fluctuerende windsnelheid en windrichting. Hierdoor moet een bepaalde 
onzekerheid ingecalculeerd worden. In een windtunnel kan men een bepaalde wind-
snelheid én windrichting vastleggen. Een nadeel van metingen in een windtunnel is 
dat men met kleine modellen moet werken. Wanneer het model moet voldoen aan be-
paalde aerodynamische eisen, moet de in te zetten windtunnel ook gigantische afme-
tingen hebben. De metingen zijn uitgevoerd binnen het EU project 'Mexico: Measu-
rements and EXperiments In COntrolled conditions'. Het experiment bestond uit het 
instrumenteren van een rotor met een diameter van 4,5 m. Deze is geplaatst in de 
DNW windtunnel, die met een afmeting van 9,5 x 9,5 m2 de grootste tunnel van Eu-
ropa is. In deze tunnel is vervolgens een uitgebreid meetprogramma uitgevoerd waar-
bij zowel de druk op de bladen gemeten werd, als ook details van de stroming rond 
bladen en rotor. Het experiment is medio december 2006 uitgevoerd en heeft reeds 

http://www.ecn.nl/fileadmin/ecn/units/wind/docs/Mexico.pdf
http://www.ecn.nl/fileadmin/ecn/units/wind/docs/Mexico.pdf
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zeer unieke bevindingen getoond. Het project is uitgevoerd door een consortium be-
staande uit 9 onderzoekspartners uit 6 landen waaronder Denemarken, Zweden, Grie-
kenland en Israel. ECN is in dit project de coördinator.

Begin mei spreekt VROM-minister Cramer de wens uit om de productie van wind-
energie op het vasteland te gaan verdubbelen van 1500 naar 3000 megawatt. Bestaan-
de molens moeten worden vervangen door veel grotere exemplaren. Daarnaast zijn er 
volgens haar nog veel lege terreinen die door de provincies wel zijn aangewezen als 
windmolenpark, maar waar nog niets is gebouwd. Die moeten snel worden benut al-
dus de minister.

Uit eind juni gepubliceerde cijfers van het CBS blijkt dat de productie van energie 
met windmolens in Nederland sinds 2001 is verdrievoudigd. De jaarlijkse groei van 
het aantal windmolens nam af, maar de capaciteit per molen groeide. Eind 2006 waren 
er 1828 windturbines op het land en in zee. In 2001 produceerden de molens bij elkaar 
500 megawatt. In 2006 was dat 1500 megawatt. In 1995 werden 350 molens in ge-
bruik genomen. Dat aantal was in 2006 afgenomen tot ruim honderd.

Wind op zee

De financieringsvorm van het windpark Q7, zestig 2 MW windturbines en 23 kilome-
ter uit de kust van IJmuiden en eigendom van Eneco, Econcern en EIH (Energy In-
vestment Holdings), krijgt in maart in de categorie ‘Offshore Wind Europa’ de zoge-
naamde ‘Euromoney deal of the year award’. De gewonnen prijs is een initiatief van 
Euromoney in samenwerking met Project Finance Magazine. Volgens de jury is de 
constructie niet alleen een mijlpaal voor de offshore windindustrie, maar voor de ge-
hele duurzame energiesector. Q7 is uniek omdat een internationale groep banken een 
‘non-recourse’ financiering leveren. Dit houdt in dat de betrokken banken, in dit geval 
Dexia, Rabobank en BNP Paribas, erop vertrouwen dat met de inkomsten uit het 
windpark de betaling van de rente en de afbetalingen volledig gedekt kunnen worden, 
zonder dat de aandeelhouders aanvullende garanties hoeven af te geven.

In april opent Prins Willem Alexander het offshore windpark 18 kilometer uit de kust 
bij Egmond aan Zee, gebouwd door Ballast Nedam en windturbinefabrikant Vestas en 
beheerd door Shell en Nuon. Tijdens de opening verklaarde EZ-minister Verhoeven 
dat Nederlannd zonder verdere inzet van windenergie zijn doelstellingen voor duur-
zame energie niet haalt. Het windpark bij Egmond bestaat uit 36 windmolens met een 
totale capaciteit van 108 MW, genoeg om 100.000 huishoudens van stroom te voor-
zien. Aan het project is een uitgebreid onderzoeksprogramma gekoppeld dat de effec-
ten op natuur en milieu in kaart brengt en het technisch gedrag van de windturbines. 
Onder meer wordt gebruik gemaakt van onderwatermicrofoons, radars, bodemmon-
sters en zeehonden met zendertjes. De 36 3MW windturbines hebben tot nu toe vol-
gens Nuon en Shell meer dan 111 miljoen kWh geproduceerd, goed voor een jaarver-
bruik van meer dan 33 duizend huishoudens. Het park, dat in principe is opgezet als 
een proefproject en voor een periode van twintig jaar of langer energie gaat leveren, 
moet uiteindelijk stroom leveren voor meer dan honderdduizend huishoudens.

In mei krijgen bouwbedrijf Ballast Nedam en ontwikkelaar van duurzame energiesys-
temen Evelop de exclusieve rechten om voor de kust van Scheveningen een windmo-
lenpark bouwen. Het windmolenpark wordt ongeveer 30 kilometer uit de kust bij 
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Scheveningen gebouwd. De geplande oplevering van het park is in 2011. In de milieu 
effectrapportage (mer) die Evelop en Ballast Nedam indienden, wordt uitgegaan van 
89 turbines van 3,6 MW: een totaal vermogen van 320 MW. Dat bedrijven (of joint 
ventures, zoals in het geval van Evelop en Ballast Nedam) exclusiviteit krijgen, wil 
echter nog niet automatisch zeggen dat het windpark ook wordt gebouwd. De belang-
rijkste onzekerheid is de nieuwe MEP-subsidieregeling waar het ministerie van Eco-
nomische Zaken aan werkt.

Zon

21 december 2006 spreekt prof.dr. Herbert van Amerongen zijn inaugurele rede uit bij 
gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Biofysica aan de Wage-
ningen Universiteit. In zijn oratie ‘Biofysica, wetenschap van leven en dood’ gaat de 
hoogleraar in op recente ontwikkelingen in het onderzoek naar de manier waarop 
groene planten energie vastleggen. Het proces waarbij groene planten de energie uit 
zonlicht gebruiken om te groeien en reservestoffen te maken, fotosynthese, biedt on-
gekende mogelijkheden als toekomstige energiebron. Er is volgens hem geen enkele 
reden om te denken dat kunstmatige fotosynthese als duurzame energiebron minder 
kans van slagen heeft dan de miljarden euro’s eisende ontwikkeling van energie uit 
kernfusie. Ontwikkel daarom zonnecellen die de levende natuur nabootsen en recht-
streeks brandstoffen aanmaken. Hij ziet mogelijkheden in de ontwikkeling van 
kunstmatige bladeren - enigszins vergelijkbaar met het blad van planten - die recht-
streeks brandstoffen produceren. Voordeel van kunstmatige fotosynthese ten opzichte 
van de inmiddels populaire gedachte van de productie van energiegewassen (biomas-
sa) is dat de efficiëntie van de energieomzetting van kunstmatige bladeren vele malen 
hoger is. Ook is het benodigde oppervlak - bij biomassa-energie immens - vele malen 
kleiner. Bovendien is deze milieuvriendelijke energieproductie flexibel voor het be-
oogde doel, bijvoorbeeld voor een huishouden, wijk, industrieterrein of stad en bindt 
mogelijk zelfs CO2. Daarnaast is het zeer onzeker of het kernfusieproces - op zich niet 
milieubelastend - ooit tot daadwerkelijk gebruik zal leiden, gezien de problemen met 
het proces zelf, de plaatsing van dergelijke centrales en de omzetting naar bruikbare 
energie. Dat laatste geldt overigens ook voor grootschalig gebruik van fotosynthese. 
De Biofysica-groep van de professor doet onder andere fundamenteel wetenschappe-
lijk onderzoek naar de manier waarop, op moleculair niveau, groene planten in staat 
zijn zonlicht te gebruiken als energiebron voor alle chemische processen die in een 
plant plaatsvinden. Recent ontdekte de groep dat de eerste ultrasnelle moleculaire 
stappen waarop dat gebeurt in feite langzamer verlopen, terwijl het direct hierop vol-
gende energieverlies wat groter is dan voorheen werd gedacht. Dit lijkt ongewenst 
voor de efficiëntie van het proces maar door op een ultrakorte tijdschaal wat energie 
op te offeren wordt de kans verlaagd dat de resterende energie weglekt.

Uit in april gepubliceerde cijfers van het CBS blijkt dat in 2006 voor 1,5 MW aan 
zonnepanelen is afgezet op de Nederlandse markt. Dit is vergelijkbaar met de afzet in 
2005. De afzet van zonnepanelen voor stroom ligt al enkele jaren op een laag niveau, 
aldus het CBS. In de periode 2000-2004 lag het gemiddelde op 8 MW per jaar. Het 
jaar 2003 vormde met 20 MW een uitschieter dankzij de destijds geldende subsidiere-
gelingen. De omzet van de bedrijven op de markt voor zonnestroomsystemen is in 
2006 met de helft toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Deze sterke stijging 
kwam door een toename van de handel met en de productie voor het buitenland. De 
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totale bijdrage van zonnestroom aan de duurzame energie in Nederland kwam in 2006 
uit op een kleine 0,4%.

6 juli tekenen ECN en het International Solar Energy Research Center Konstanz (ISC) 
met vier bedrijven uit Nederland en Duitsland een intentieverklaring voor de oprich-
ting van het internationale onderzoeksinstituut FESTpv (Front-End Silicon Technolo-
gy for Photovoltaics). Dat gaat zich richten op het optimaliseren van productietechno-
logieën voor silicium, specifiek voor de zeer snel groeiende fotovoltaische industrie 
om zo de kosten te drukken. De beide onderzoeksinstituten beschikken over een net-
werk dat universiteiten, R&D centra, marktleidende bedrijven en investeerders plus 
internationale overheden combineert. Dit maakt dat het instituut zijn ambitie om een 
R&D wereldleider te worden op het gebied van silicium onderzoek en ontwikkeling 
voor zonne-energie toepassingen waar denkt te gaan maken. Het samenwerkingsver-
band met de industrie moet de aandacht richten op het eerste deel van het productie-
proces van kristallijn silicium zonnecellen. Daar is nog heel veel mogelijk op het ge-
bied van kwaliteitsverbetering en efficiënter gebruik van silicium voor de productie 
van fotovoltaische zonnecellen. De interesse vanuit de zonne-energiebranche om deel 
te nemen is groot, mede omdat de partners onder meer directe invloed hebben op het 
onderzoekprogramma en mogen beschikken over de resultaten in de vorm van licen-
ties. De huidige partners zijn Econcern, RENA Sondermaschinen GmbH, Scheuten 
Solar en Solland. Het instituut wordt gefinancierd vanuit de bijdragen van de partners 
en wellicht vanuit projectsubsidies vanuit de EU en andere bronnen. FESTpv zal 
waarschijnlijk eind dit jaar al starten op het grensoverschrijdende terrein Avantis bij 
Heerlen/Aken.

Begin juli wordt door glasbedrijf Scheuten een proeffabriek, Sunrise genaamd, geo-
pend waar glas wordt geproduceerd dat zonne-energie kan opwekken. Het Venlose 
glas- en zonne-energiebedrijf Scheuten heeft 1500 werknemers en een omzet van 
€300 miljoen, onder meer met de productie en verkoop van dubbel glas, veiligheids-
glas, gepantserd glas, inbraakveilig glas, brandwerend glas, etc. Eind vorige eeuw 
ontstond het idee glas te combineren met zonne-energie. In het Duitse Gelsenkirchen 
staan inmiddels twee fabrieken die modulen en cellen produceren voor de ‘klassieke’ 
zonnepanelen. In de proeffabriek in Venlo wordt gewerkt met een nieuwe technologie 
voor de productie van zonne-energie. Het resultaat van het productieproces is een 
dunne, buigzame film met glasbolletjes. Ramen van kantoren of woningen kunnen 
gedeeltelijk worden bekleed met de folie om in de energiebehoefte te voorzien. De 
nieuwe fabriek heeft een piekproductie van 250 MW, vergt een investering van €150 
miljoen en zal de komende jaren aan vijfhonderd mensen werk bieden. Op termijn is 
een gigawattfabriek voorzien met meer dan duizend werknemers. Er wordt zelfs een 
zonne-energiecampus gepland, soortgelijk aan de Eindhovense hightechcampus van 
Philips.

Uit cijfers van het Noorse Renewable Energy Corporation (REC) en het Duitse So-
larworld, grote zonneenergiebedrijven in Europa, blijkt dat de omzet en winst over 
2006 met tientallen procenten zijn gestegen. De omzet van REC voor zonnepanelen 
en grondstoffen steeg met 77% naar €534 mln. De verkoop bij Solarworld, dat een 
joint venture heeft met het Nederlandse zonnecellenbedrijf Scheuten in Venlo, steeg 
met 45% naar €515 mln. Beide bedrijven voorspellen dat de ingezette expansie en 
winstgevendheid de komende jaren doorgaan. Het personeelsbestand van REC steeg 
wereldwijd tot 1250 arbeidsplaatsen, Solarworld komt uit op 1350. De groei van beide 
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buitenlandse producenten van zonnepanelen komt overeen met de Nederlandse situa-
tie. Zowel Scheuten, Econcern als Solland in Heerlen groeien als kool. 
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