Bouwsteen RES Zeeland
Elektriciteit
Versie 10 mei 2019

Bouwsteen Elektriciteit
Inhoud van deze bouwsteen:

1. CO2-neutrale elektriciteit ............................................................................................................................ 2
1.1 Opgave en ambitie hernieuwbare elektriciteit 2030 ....................................................................................... 2
1.2 Scenario's voor een CO2-neutraal energiesysteem in 2050 ............................................................................ 2
1.3 Inpassing hernieuwbare energie in natuur en landschap .................................................................................3
1.4 Windenergie.................................................................................................................................................. 4
1.5 Zon-PV ...........................................................................................................................................................5
1.5 Energie uit Water ...........................................................................................................................................5
1.6 Gas in combinatie met CO2-opslag/benutting ............................................................................................... 8
1.7 Hernieuwbare energie uit regionale biomassa ............................................................................................... 8
1.8 Import CO2-neutrale energie ......................................................................................................................... 8
2. Participatie van omwonenden.....................................................................................................................9
3. Infrastructuur en netwerk ...........................................................................................................................9
3.1 Uitgangspunten voor het netwerk ................................................................................................................ 12
3.2 Capaciteit van het elektriciteitsnet ............................................................................................................... 13
3.3 Flexibiliteitsopties in het elektriciteitsnetwerk .............................................................................................. 14
3.4 Ontsluiting Kanaalzone ................................................................................................................................ 16
3.5 Buisleidinginfrastructuur .............................................................................................................................. 17
4. Waterstof ................................................................................................................................................ 18
5. Kernenergie ............................................................................................................................................. 20

1

1. CO2-neutrale elektriciteit
Nederland heeft als uiteindelijk doel een CO 2-vrij elektriciteitssysteem in
2050. Dat betekent onder andere dat bestaande fossiele bronnen van
elektriciteit worden vervangen door hernieuwbare bronnen. In Zeeland is dat
al volop gaande: met bestaande en nieuwe windparken en volop
elektriciteits-opwek met zonnepanelen. De totale Zeeuwse hernieuwbare
elektriciteitsproductie is nu ongeveer 5,5 PJ. Dat is iets meer dan 50% van het
totale Zeeuwse elektriciteitsverbruik1.

Watt is de eenheid waarin elektrisch
vermogen wordt uitgedrukt. Als men een
machine met een vermogen van 1 kW één uur
laat werken heeft men 1 kWh (kilowattuur)
aan elektriciteit verbruikt. 1000 kilowatt is een
megawatt (MW) en een miljoen kilowatt is een
gigawatt (GW). En daar weer 1000 van is een
terawatt (TW).
Naast watt-uren wordt in deze RES ook de
eenheid petajoules (PJ) gebruikt. De gangbare
eenheid voor energie is namelijk joule. Ook de
energiewaarde van gas kan worden uitgedrukt
in joules. De verhouding tussen een
terawattuur en een petajoule is 3,6.

Proces en keuzes
Waar we bij het schrijven van deze RES tegenaan zijn gelopen, is het feit dat
er verschillende ideeën leven over de mate van concreetheid die een RES kan
bieden. Enerzijds leeft de wens om concrete locaties te benoemen en zelfs al
te kijken naar natuurtoetsen, anderzijds kunnen projecten pas echt worden beoordeeld wanneer er concrete plannen
zijn, en blijven procedures altijd de formele verantwoordelijkheid van gemeenteraden (en soms provinciale staten).
Daarnaast leven er bij de verschillende Zeeuwse partners die samen deze RES maken, verschillende ambitieniveaus
en belangen. Dilemma bij het schrijven van deze RES is dus enerzijds het willen aanwijzen van specifieke locaties om
de doelen concreet te onderbouwen, anderzijds het willen doorlopen van goede ruimtelijke procedures van plannen;
waarbij de belangen en wensen van omwonenden ertoe doen, we inspraakmogelijkheden willen respecteren en per
project gemeenteraden en provinciale staten het laatste woord hebben. Deze RES bevat daarom doelen en
afwegingskaders, om aan beide invalshoeken recht te doen. Besluitvorming over projecten vindt niet plaats in deze
RES, maar blijft plaatsvinden met de project specifieke vergunningprocedures.

1.1 Opgave en ambitie hernieuwbare elektriciteit 2030
In het klimaatakkoord is opgenomen dat regio’s een basispakket (49% in 2030) realiseren van 35 TWh hernieuwbare
opwekking op land. 35 TWh staat gelijk aan 126 PJ. Het Zeeuwse aandeel hierbinnen is moeilijk te bepalen; een
inschatting op basis van landoppervlak en het Zeeuwse aandeel in het landelijke elektriciteitsverbruik is dat het
Zeeuwse aandeel neerkomt op ca. 6 PJ. De ambitie van de Zeeuwse partners ligt echter hoger dan dit.
Daarom spannen de Zeeuwse partners zich in om in 2030 tenminste 11 PJ (3 TWh) aan opwekking hernieuwbare
elektriciteit te realiseren. 11 PJ is ongeveer 1/12e deel van de landelijke doelstelling van 126 PJ en daarmee een fair
deel van het landelijke doel. Tevens staat dit ongeveer gelijk aan het huidige totale Zeeuwse elektriciteitsverbruik
(inclusief industrie) en betekent 11 PJ een verdubbeling van het huidig opgewekte hoeveelheid hernieuwbare
elektriciteit. Deze 11 PJ kan indicatief worden verdeeld over de volgende technieken en vermogens:
Windenergie
Zon-PV op dak (> 15 kW)
Zon-PV op land/water
Energie uit water
Totaal

Vermogen
700 MW
500 MW
500 MW
100 MW
1800 MW

Opbrengst in watt-uren
≈ 1950 GWh
≈ 485 GWh
≈ 485 GWh
≈ 135 GWh
3 TWh

Opbrengst in PJ
≈ 7 PJ
≈ 1,75 PJ
≈ 1,75 PJ
≈ 0,5 PJ
11 PJ

1.2 Scenario's voor een CO2-neutraal energiesysteem in 2050
Het doel van 11 PJ hernieuwbare elektriciteit in 2030 is een tussendoel richting een volledig CO 2-neutrale
energievoorziening in 2050. Voor verschillende technologieën is het potentieel in kaart gebracht en zijn de
belangrijkste voor- en nadelen benoemd. De uiteindelijke keuzes worden gemaakt door marktpartijen, al dan niet
gestuurd door overheidsbeleid. In onderstaande tabel staat een overzicht van de beschikbare technologieën, met
daarbij een hele grove inschatting van de potentie in 2050:
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Gegevens Windstats.nl en zonneopbrengst gegevens Enduris
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Technologie
Zon-PV
Wind op land
Warmte2
Biomassa
Getijde
Water overig
Kernenergie
Gas + CCS
Import3

Hoeveelheid
2019
0,95 PJ
3,6 PJ
0,5 PJ
nihil
nihil
0 PJ

Technische
potentie 2050
13 PJ
9 PJ
5 PJ
2 PJ
1 PJ
4 PJ

13,0 PJ
0 PJ
biofuels

59 PJ
14 PJ
groot

Hernieuwbaar
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee (afval)
Nee
Ja

Leveringszekerheid
++
++-

Kosteneffectiviteit
++
+
---

+
++
++

+
+
+-

Voordeel Zeeland
Veel zonuren
Windrijk
Landbouwgrond
Lange kustlijn
Lange kustlijn
Bekend in regio
Aansluiting R'dam
Diepzeehavens

1.3 Inpassing hernieuwbare energie in natuur en landschap
De omgevingskwaliteiten van Zeeland zijn groot. De bekendste zijn strand en duinen, maar de kernkwaliteiten gaan
veel verder. Ook de karakteristieke openheid van het agrarische landschap draagt bij aan het ervaren van een gevoel
van rust, stilte en ruimte. Daarnaast kent Zeeland kenmerkende kleinschalige dijkenlandschappen en
krekengebieden met natuurlijke en cultuurhistorische landschapselementen die het verhaal van het ontstaan van
Zeeland en de geschiedenis van Zeeland vertellen. Op het land komen de verschillen tussen de voormalige eilanden
duidelijk naar voren, met zichtbare sporen van de 80-jarige oorlog, de inundatie van Walcheren in 1944 en de
Watersnoodramp van 1953. Restanten van dijkdoorbraken, getijdengeulen en kreken zijn nu waardevolle
natuurgebieden.
Bij het inpassen van hernieuwbare energieopwekking wordt daarom ingezet op behoud, versterken en benutten van
de meest kenmerkende kwaliteiten en waarden in Zeeland. Hiermee houden we vast aan het vigerende provinciale
omgevingsbeleid en de geldende wetgeving. Het gaat bijvoorbeeld over natuurgebieden, karakteristieke dijken,
duinen, monumentale bebouwing, kreekruggen, bijzondere open agrarische polders en de Staats-Spaanse Linies. De
volgende kaarten uit het Zeeuwse Omgevingsplan geven deze waarden weer:

2

Totale laagwaardige warmtevraag, kan worden ingevuld door: zonneboilers, aquathermie, warmtepompen,
geothermie, WKO, biomassa/houtkachels, biogas en restwarmte industrie.
3
Het importeren van CO2-neutrale energie (bijv. in de vorm van biomassa of waterstof)
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Door te kiezen voor concentratielocaties voor windenergie worden deze waarden beschermd:

Kaart: concentratielocaties windenergie Zeeland

1.4 Windenergie
Indicatief doel voor 2030 is 700 MW windenergie. Verwacht is dat er eind 2020 in Zeeland 570 MW aan opgesteld
vermogen windenergie beschikbaar zal zijn. De turbines staan op concentratielocaties die in het provinciaal
Omgevingsplan zijn aangewezen (zie kaart). Dit zijn locaties die daar al vele jaren voor beschikbaar zijn. Zeeland kent
al een lange geschiedenis in het ontwikkelen van windenergie en het bestaande beleid wordt in de RES voortgezet.
Kern van de strategie is dat de benoemde locaties door opschaling, vernieuwing en uitbreiding zo optimaal mogelijk
ingevuld worden. Ook is in het Omgevingsplan ruimte geboden om extra locaties toe te voegen. Op basis van
plannen en initiatieven die nu bekend zijn bij verschillende gemeenten, wordt geraamd dat er tot 2030 extra ruimte is
binnen een bandbreedte van 100 tot 170 MW. Dit zou voldoende moeten zijn om het beoogde doel van 700 MW in
2030 daadwerkelijk te realiseren.
Windenergie naar 2050
De opgave van 700 MW windenergie in 2030 is uitdagend, maar haalbaar met de technieken die we nu kennen. Na
2030 kan dit vermogen groeien, afhankelijk van techniekontwikkeling en innovatie. De Zeeuwse partners staan open
voor innovatie en zien ook kansen, eventueel in combinatie met de offshore wind sector in Vlissingen, hier vorm aan
te geven. Het is realistisch te veronderstellen dat turbines hogere vermogens en opbrengsten gaan kennen en
daarmee op dezelfde locaties meer opbrengst gehaald kan worden. Op termijn zal er meer zicht ontstaan op een
eventuele doorgroei naar 2050.

4

1.5 Zon-PV
In het Omgevingsplan 2018 is het zonbeleid
op land/water voor de provincie Zeeland
geregeld. Zon op dak is vergunningsvrij en
vormt geen onderdeel van dit beleid. Het
beleid voor zon op land/water is een
regeling op hoofdlijnen en de uitwerking tot
op projectniveau vindt door de gemeenten
plaats. Ingezet wordt op minimaal 500 MW
op land/water en 500 MW (grootschalig) op
dak in 2030.

Zonneladder
Op hoofdlijnen kan een afwegingsladder voor zon-pv, gebaseerd op het Zeeuwse
Omgevingsplan en op de constructieve zonneladder van de Natuur- en
Milieufederaties, er als volgt uitzien:
1.
2.
3.

Voorkeur voor zon-pv op daken
Zonneparken binnen bestaand stedelijk gebied
Zonneparken buiten stedelijk gebied alleen:
 langs stads- of dorpsranden; bijvoorbeeld
gecombineerd met recreatie- en natuurfunctie
 op of aangrenzend aan:
o een agrarisch bouwvlak
o een bedrijventerrein
o glastuinbouwbedrijven
o nutsvoorzieningen
o een (voormalige) stortplaats en spuikommen
o pauzelandschappen (tijdelijke bestemmingen)
o bestaande zonneweides
o concentratielocaties voor windenergie
 op of langs grootschalige infrastructuur (wegbermen, dijktaluds)
 op water indien er geen significant nadelige effecten zijn voor natuur,
recreatie of visserij

Gekozen is voor een opzet waarbij zon-pv
wordt gecombineerd met andere reeds
aanwezige functies zoals windmolens,
glastuinbouw, bedrijfsterreinen,
infrastructuur, bebouwing of op water.
Gemeenten zijn bevoegd om hun eigen
lokale variant van een afwegings/voorkeursladder te maken en dit in hun
eigen beleid op te nemen. Steeds geldt dat
omgevingskwaliteiten zich niet mogen
verzetten tegen de zon-pv, zie paragraaf 1.3 hierboven. Uit de zonneladder is niet rechtstreeks een potentie af te
leiden. Het aanbod van zonneprojecten is erg groot. Dit stelt ons in staat een afwegingsladder voor zonne-energie te
hanteren zodat we hernieuwbare energiedoelen halen terwijl we de Zeeuwse omgevingskwaliteiten respecteren.

Zon-PV op dak is grotendeels een autonoom proces. Uit een studie van ECN blijkt dat er op basis van huidige stand
der techniek in Zeeland een bruto potentie is voor ca 2800 MW aan zon-PV op het totale Zeeuwse dakoppervlak.
Netto blijft daar 700 – 1000 MW van over, omdat niet alle daken qua constructie en ligging geschikt zijn. Op basis
hiervan wordt aangenomen dat er in 2030 minimaal 500 MW aan grootschalige installaties op daken haalbaar is. Eind
2018 was reeds ca 150 MW gerealiseerd en was er een pijplijn van bijna 260 MW aan subsidiebeschikkingen voor
zonneprojecten op dak in Zeeland. Hieruit kan worden geconcludeerd dat een doelstelling van grootschalige zon-PV
op dak realistisch is. Om deze potentie maximaal te benutten, spreken de Zeeuwse partners af:




We lobbyen voor een verplichting om nieuwe daken geschikt te maken voor zon-PV;
We werken aan beleid om ondernemers te ondersteunen om hun daken ter beschikking te stellen;
We werken actief met het waterschap en Rijkswaterstaat aan het benutten van hun locaties en objecten
voor zon-PV (evenals wind).

Zonne-energie naar 2050
Het geplaatste vermogen zonne-energie zal naar verwachting na 2030 enorm toenemen. Technologische
ontwikkelingen en innovatie (groter vermogen per paneel, integratie in dakpannen, zonnefolies etc), betere
benutting bebouwde omgeving en marktontwikkelingen (die kunnen leiden tot extra projecten op land en water)
zullen daarvoor zorgen. Marktwerking is moeilijk te voorspellen, en zal altijd gepaard gaan met flankerend beleid.
Vanwege deze onzekere factoren, is het nog te vroeg om een realistische inschatting van vermogens en opbrengsten
te kunnen maken voor 2050.

1.5 Energie uit Water
In het kader van deze RES zijn kansen en mogelijkheden in Zeeland onderzocht van energiewinning uit water. Van
alle besproken technologieën blijken er drie het meest kansrijk voor de regio: getijden- of stromingsenergie, zoetzoutenergie en thermische energie. Voor een goed begrip van de afwegingen voor energie uit water gaan we eerst
even kort op elk van deze technologieën in. Daarna geven we aan welke opbrengsten we voorzien, globaal naar
welke zoekgebieden we kijken, welke afwegingen we daarbij maken en hoe we de vervolgstappen zien.
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Getijden- en stromingsenergie
Getijdenenergie is betrouwbaar en hernieuwbaar, beschikbaar en voorspelbaar. De energie wordt gewonnen door
gebruik te maken van het verschil in waterhoogte tussen eb en vloed. Door bijzondere kustvormen met grote
trechtervormige inhammen, kan dat verschil vele meters zijn. Dan kun je het hoge water bij vloed achter een (open)
dam vangen en het bij laag water via turbines gekoppeld aan generatoren terug laten lopen. Er zijn nog weinig
energiecentrales die getijdenenergie produceren, mede omdat ze langs een kustlijn gebouwd moeten worden met
grote hoogteverschillen.
Kansen getijdenenergie
Als het technisch, en ecologisch, haalbaar is om de Oosterscheldekering en de Brouwerdam grootschalig te benutten
voor getijdenenergie, kan er ongeveer 100 MW worden opgesteld. Dit komt overeen met 1 PJ/jaar.
Deze 1 PJ/jaar is weliswaar maar een bescheiden aandeel in de totale provinciale energiebehoefte, maar de
ontwikkelde techniek biedt exportkansen naar andere deltagebieden. Zeker als de getijdencentrale uitgebreid wordt
met een pompfunctie, zodat de dubbelfunctie opwek van hernieuwbare elektriciteit en waterveiligheid mogelijk is.
Hoewel het hoogteverschil minder groot is, is in Zeeland een aantal initiatieven ontwikkeld waar met een kleiner
hoogteverschil of met aanwezige stroming gewerkt wordt. Bijvoorbeeld in 2009 in de Westerschelde, en sinds 2015
met vijf turbines in de openingen tussen de pijlers van de Oosterscheldekering. De turbines (opgesteld vermogen van
1,2 MW) leveren genoeg stroom voor ruim duizend huishoudens.
De getijdenenergiecentrales zijn nog volop in ontwikkeling, en een aantal aspecten (zoals efficiency of visveiligheid)
worden nog volop onderzocht. Dit testen en verder ontwikkelen van technologieën is cruciaal voor de verdere
realisatie van getijdenenergieprojecten. Hierbij is ook vergunningverlening belangrijk zodat op geschikte locaties de
verdere ontwikkeling kan plaatsvinden.
Op dit moment is ten zuiden van het Grevelingenmeer een nieuw technologiecenter in aanbouw, waar straks
verschillende turbines worden gedemonstreerd. Het centrum biedt hiervoor testruimte en faciliteert zo de verdere
ontwikkeling. Ten noorden van het Grevelingenmeer is een opening in de Brouwersdam gepland om beperkt getij
terug te brengen in het meer: een mooie kans voor een getijdencentrale, waar al meerdere partijen interesse in
hebben getoond. Los van een mogelijke getijdencentrale in de Brouwersdam hebben nationale en internationale
marktpartijen aangegeven verdere mogelijkheden van getijden in de Zuidwestelijke Delta te willen verkennen.
Blauwe energie (osmose)
Blue Energy is energie die je wint uit het verschil in zoutconcentratie tussen twee waterstromen (osmose). Dat kan
zijn bij zoet rivierwater dat uitstroomt in zout zeewater, maar ook bij zout water en nog geconcentreerder zout water
in industriële processen. Overal waar zoete en een zoute waterstromen samen komen, kan Blue Energy worden
gewonnen.
De potentie van blauwe energie, ook wel Blue Energy, wordt geschat op 11% van de wereldwijde energiebehoefte.
Een deel hiervan zou, afhankelijk van technologische ontwikkelingen en omstandigheden, in Zeeland opgewekt
kunnen worden. Ook voor Blue Energy geldt dat deze, in Nederland ontwikkelde, technologie een kansrijk
exportproduct kan worden.
Kansen blauwe energie
De eerste, en tot nu toe enige, Blue Energy installatie is een proefinstallatie van 50 kW op de Afsluitdijk. Er wordt al
gewerkt aan een Blue Energy proefinstallatie van 0,78 MW in Katwijk. De betrokken partijen hebben zich verenigd in
een Blue Energy Deal, met ondersteuning van de Rijksoverheid. Hierin is ook een demonstratieproject in de
Zuidwestelijke Delta voorzien.
Aquathermie
Aquathermie is de verzamelnaam voor thermische energie uit water, waaronder oppervlaktewater (TEO), afvalwater
(TEA) en rioolwater (riothermie). Zeeland is een regio met veel (kennis van) water, en dus bij uitstek de regio waar
ervaring opgedaan kan worden met aquathermie.
Of er in Zeeland mogelijkheden zijn voor aquathermie wordt op dit moment onderzocht. Waterschap
Scheldestromen, Provincie Zeeland en Enduris zijn mede-ondertekenaar van de nationale Green Deal voor een
6

succesvolle uitrol van aquathermie. Daarmee wordt regie gezet op een programma van onderzoek en selectie van
kansrijke locaties. De opstart van pilotprojecten leidt tot kennis waarmee de technologie versneld ontwikkeld kan
worden.
Kansen aquathermie
In theorie overtreffen de totale thermische mogelijkheden van al het Zeeuwse water de totale warmtevraag van
Zeeland ruimschoots. Toch kunnen we met de huidige technologie en kennis van nu, deze technologie nog niet
volledig benutten. De grootste kansen voor aquathermie lijken er in de gebouwde omgeving te zijn, deze worden dan
ook nader besproken in het hoofdstuk Gebouwde Omgeving.
Globale zoekgebieden voor energie uit water
Met de input uit meerdere meedenksessies is een lijst met mogelijke projecten en locaties gekomen. De subsectortafel Energie uit Water heeft gekeken naar het technisch potentieel van deze suggesties. Daaruit is de
volgende lijst ontstaan, met vermelding van opgesteld vermogen en jaarlijkse bijdrage aan energie. Omdat het hier
gaat om voornamelijk nieuwe technologie, zijn de genoemde bijdragen in 2030 en 2050 schattingen. In 2030 zijn de
technologieën waarschijnlijk nog demonstraties, opschaling naar grotere productie-eenheden na 2030, zorgt voor
hogere opbrengsten en een lagere kostprijs in 2050. In 2050 zijn de technologieën volwassen en kan de maximale
theoretisch capaciteit per locatie worden ingezet.
Technologie

Locatie

Getijdenenergie

Grevelingendam
Brouwersdam
Oosterscheldekering
Westerschelde
Volkerak Zoommeer
Diverse woonwijken
Riothermie

Golfenergie
Zoet-zout
Thermische energie

Vermogen
2030
2,5 MW
25 MW
25 MW
0,1 MW
60 MW
0,2 MW
nihil
112,8 MW

Jaaropbrengst
0,03 PJ
0,26 PJ
0,26 PJ
nihil
1,8 PJ
0,16 PJ
nihil
2,51 PJ

Vermogen
2050
5,0 MW
60 MW
75 MW
50 MW
90 MW
180 MW
onbekend
460 MW

Jaaropbrengst
0,05 PJ
0,63 PJ
0,79 PJ
0,26 PJ
2,7 PJ
1,63 PJ
onbekend
6,06 PJ

Opmerkingen bij deze tabel:




Aangenomen wordt dat voor getijde, golf en thermische energie per 100 MW opgesteld vermogen en 2.750 vollasturen op
jaarbasis ca. 1 PJ energie wordt geleverd.
Aangenomen wordt dat voor zoet-zout energie per 100 MW opgesteld vermogen en 8.300 vollasturen op jaarbasis ca. 3 PJ
energie wordt geleverd.
Voor de locatie Haringvliet (provincie Zuid-Holland) is zoet-zout technologie ook inzetbaar, met een theoretisch maximaal
opgesteld vermogen in 2050 van 30 MW en een energieproductie van 0,9 PJ.
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1.6 Gas in combinatie met CO2-opslag/benutting
In Zeeland staan twee grote gascentrales (in Vlissingen en Terneuzen) die gezamenlijk jaarlijks 2,5 MT aan CO2
uitstoten. Een veelbesproken maar nog weinig toegepaste techniek is het afvangen van CO 2-emissies die vrijkomen
bij de elektriciteitsproductie van een gascentrale. De CO 2 kan als grondstof worden gebruikt in de industrie (CCU) of
in lege offshore gasvelden worden opgeslagen (CCS). Een voorwaarde is wel dat er een CO2-infrastructuur aanwezig
is, deze kan ook door de industrie worden gebruikt. Momenteel wordt de haalbaarheid hiervan onderzocht in het,
verderop in dit hoofdstuk genoemde, CUST-project. Bij het inschatten van het potentieel in 2050 is uitgegaan van 1
GW aan gascapaciteit met ‘slechts’ 4000 vollasturen, omdat de centrales flexibiliteit leveren aan het energiesysteem.
Hieruit volgt een potentieel van 14,4 PJ. Een nadeel van deze optie is dat er nog steeds aardgas wordt gebruikt en het
afvangen en opslaan van CO2 energie kost. Deze techniek kan eventueel ook gezien worden als tijdelijke
transitieoplossing.

1.7 Hernieuwbare energie uit regionale biomassa
Diverse studies laten zien dat het potentieel aan beschikbare biomassa in Zeeland beperkt is. Zo schat een Europese
studie van Elbersen (2015) het beschikbaar potentieel van biomassa in Zeeland in op 2,7 PJ, voornamelijk van
houtachtige gewassen. Door de conversieverliezen van biomassa bedraagt het potentieel voor het finale
energieverbruik 2 PJ (ECN, 2016). Hiervan bestaat 0,7 PJ uit het potentieel voor rioolwaterzuiveringsgas, covergisting uit mest, overige vergisting en groen gas. De overige 1,3 PJ kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor
warmteproductie of het omzetten naar biobased brandstoffen.

1.8 Import CO2-neutrale energie
Het is mogelijk om op grote schaal CO2-neutrale energie via de Zeeuwse diepzeehavens te importeren. Een
voorbeeld hiervan is het importeren van biomassa, deze optie heeft veel potentieel, maar is echter niet onomstreden.
Een andere vorm is om hernieuwbare elektriciteit die elders is opgewekt om te zetten in een CO2-neutrale
energiedragers (bijvoorbeeld waterstof, methanol etc) en deze vervolgens naar Zeeland te verschepen. Dit laatste is
echter vooralsnog verre toekomstmuziek.
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2. Burgerparticipatie bij hernieuwbare energieprojecten
Algemeen
Bij het opstellen van deze notitie over burgerparticipatie bij hernieuwbare energieprojecten is teruggegrepen op het
ontwerp van het klimaatakkoord van 21 december 2018. In het ontwerp is een aantal handreikingen gedaan voor
burgerparticipatie. Deze handreikingen moeten worden geplaatst binnen de kaders van hernieuwbare elektriciteit op
land, zoals omschreven in het ontwerpakkoord. In deze notitie geven wij eerst een samenvatting van de kaders en
kleuren vervolgens de mogelijkheden in van burgerparticipatie.
Kaders hernieuwbaar opgewekte elektriciteit 4
In het stuk over een hernieuwbaar elektriciteitssysteem zijn kaders opgenomen die medebepalend zijn voor het
vraagstuk hoe burgerparticipatie vorm kan krijgen. Op hoofdlijnen hierna de voornaamste punten:
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De inzet op een overwegend decentraal hernieuwbaar elektriciteitssysteem in de regio vraagt om maximale
inzet van de decentrale overheden en hun maatschappelijke partners op maatschappelijke acceptatie. Dit
betekent dat de Provincie en de gemeenten moeten komen tot een gezamenlijk uitgedragen visie op de
invulling van het decentrale hernieuwbare elektriciteitssysteem in Zeeland.
Overheden zullen de initiatieven voor de duurzame elektriciteitsproductie voornamelijk aan de markt
overlaten. De markt is in dit geval een verzamelterm voor alle soorten van initiatiefnemers: van
projectontwikkelaars tot energiecoöperaties. Vanuit dat uitgangspunt geredeneerd moet het voor de
initiatiefnemers aantrekkelijk worden gemaakt om projecten op te zetten. Indien de projecten te onzeker
zijn om de investering terug te verdienen of als het rendement in welke vorm dan ook te laag is, zal de animo
om een project te starten laag zijn. Vanuit dat uitgangspunt is onder andere de onderstaande maatregel
beschreven:
o De RES leidt tot besluitvorming door gemeenten en provincie over de manier waarop de
doelstellingen voor hernieuwbare elektriciteitsopwekking voor 2030 op land bovenop de afspraken
van het Energieakkoord het beste gerealiseerd kunnen worden. Het gaat dan om ruimtelijke
aspecten die de basis vormen voor de borging in het omgevingsbeleid op provinciaal en
gemeentelijk niveau. In een stevige werkstructuur wordt gestuurd op het proces en de resultaten.
Om voldoende volume te waarborgen en uitval van projecten te compenseren, zal daarbij in de RES
en omgevingsplannen meer ruimte worden gezocht en ingepland.
Participatie en acceptatie zijn van groot belang voor de ruimtelijke inpassing van de energietransitie en
daarmee voor de uitvoerbaarheid. Het gaat het om de participatie bij de ruimtelijke inpassing en exploitatie
van energieprojecten. Participatie en acceptatie zijn randvoorwaarden voor doelrealisatie maar kunnen op
gespannen voet staan met de beoogde kostenreductie. Over participatie wordt opgemerkt:
 Procesparticipatie: Overheden zijn primair verantwoordelijk voor communicatie over nut en
noodzaak van de energietransitie.
Ontwikkelaars, overheden en daarmee ook financiers krijgen vanuit de landelijke Energiestrategie
handvatten voor een participatieve aanpak.
 Omgevingsparticipatie: De initiatiefnemer doorloopt een proces om te komen tot een wenselijke
en haalbare vormgeving van participatie. Het gaat hierbij om de participatiewaaier; dit kan zijn
procesparticipatie, financiële participatie, financiële obligaties, eigendomsparticipatie, een
omgevingsfonds of een combinatie hiervan. Om de projecten voor de bouw en exploitatie van
hernieuwbaar op land in de energietransitie te laten slagen, gaan in gebieden met mogelijkheden
en ambities voor hernieuwbare opwekking, partijen gelijkwaardig samenwerken in de ontwikkeling,
bouw en exploitatie. Dit vertaalt zich in evenwichtige eigendomsverdeling in een gebied waarbij
gestreefd wordt naar 50% eigendom van de productie van de lokale omgeving (burgers en
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bedrijven). Investeren in een zon –en/of windproject is ondernemerschap. Dat vergt ook meeinvesteren en risico lopen5. Het streven voor de eigendomsverhouding is een algemeen streven voor
2030. Er is lokaal ruimte om hier vanwege lokale project-gerelateerde redenen van af te wijken.
Hierbij wordt ook in acht genomen de bijzondere positie van de waterschappen, die zowel lokale
ontwikkelaar zijn als decentrale overheid met een verduurzamingsopgave van hun eigen
bedrijfsprocessen.
Door de RES zullen regionale verschillen ontstaan wat betreft ruimtelijke keuzen t.a.v. locaties en
randvoorwaarden aan opwek, en daardoor in de kosten. Hierbij gaat het om kosten voor infrastructuur en
kosten van de opwek zelf. Partijen uit het Klimaatakkoord ontwikkelen in het eerste kwartaal van 2019 een
kostenafwegingskader dat binnen de RES toegepast kan worden en dat regionale besluitvorming helpt om
keuzes te maken tussen kosten en ruimtelijke randvoorwaarden.
In het kader van de participatie door de lokale omgeving wordt veel waarde gehecht aan lokale initiatieven.
Een belangrijke belemmering voor hun participatie ligt op twee terreinen. In de eerste plaats bij een gebrek
aan kennis. Daarnaast zijn vooral de voorfinancieringskosten een belangrijke hindernis. InvestNL, ODE
Decentraal, IPO en VNG hebben uiterlijk in juli 2019 onderzocht of provincies en gemeenten het mogelijk
kunnen maken dat autonome energiecoöperaties een beroep kunnen doen op een regeling, waarmee de
onderzoeken en daarmee samenhangende projectondersteuning, die noodzakelijk zijn voor het doen van
een succesvolle vergunning aanvraag, kunnen worden gefinancierd.
Afgesproken wordt dat de SDE+ tot en met 2025 voor nieuwe investeringen in hernieuwbare
elektriciteitsopties beschikbaar is.
Partijen zetten er gezamenlijk op in dat na 2025 hernieuwbare elektriciteit concurrerend wordt met de
marktwaarde van de geproduceerde elektriciteit. Waar dit vanuit grondbezit en gebruik ten behoeve van de
primaire functie van de grond mogelijk is, zal tendering bij voorkeur worden toegepast voor grootschalige
projecten. Het mag niet gericht zijn op een hogere prijs van de grond.
Een andere belangrijke succesfactor is de zekerheid dat de opgewekte stroom ook kan worden geleverd aan
het net. De planning van de netbeheerders en de bouw van zonneweides en windmolenparken zou op elkaar
afgestemd moeten worden.

Bevordering draagvlak en burgerparticipatie
Draagvlak en acceptatie kunnen gerealiseerd worden als besluitvorming transparant is en de lusten en lasten eerlijk
verdeeld worden. De eerlijke verdeling van lusten en lasten moet breed geïnterpreteerd worden: niet alleen financieel
maar bijvoorbeeld ook ruimtelijk en sociaal. Een evenwichtige verdeling van lusten en lasten is belangrijk, maar er is
meer nodig om het draagvlak voor de transitie te versterken. Brede en actieve betrokkenheid van burgers is
essentieel om de grote uitdagingen van dit Klimaatakkoord te laten slagen. Groepen burgers zijn zelf al in actie
gekomen, maar niet iedereen ziet de noodzaak voor verandering en wil actief bijdragen. Een grote groep burgers
reageert nog afwachtend, ook wanneer gaat om de voorbereiding van maatregelen in eigen huis of omgeving. Dit
deel van de bevolking mag bij de uitvoering van het Klimaatakkoord niet worden vergeten. Wanneer zij in de
uitvoeringsfase geconfronteerd worden met de gevolgen, komt het draagvlak voor realisatie onder druk te staan.
Bij de ontwikkeling van een Regionale Energie Strategie werken overheden met netbeheerders en maatschappelijke
stakeholders regionaal gedragen keuzes uit voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de
gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur. Deze keuzes worden vertaald naar
gebieden, projecten en de implementatie en uitvoering van die projecten. Het proces moet leiden tot een
energiestrategie waarin is uitgewerkt welke concrete zoekgebieden geschikt zijn voor energie uit zon, wind, bodem
of water, rekening houdend met ruimtelijke kwaliteit en het maatschappelijk draagvlak. Procesparticipatie bij de
ontwikkeling van de Regionale Energie Strategie leidt tot kwalitatief beter onderbouwde keuzes en besluiten en
draagt op die manier bij aan een succesvolle uitvoering. Gemeenten, waterschap en provincie zorg voor een goede en
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tijdige informatie van burgers en realiseren lokale faciliteiten om burgers in staat te stellen effectiever mee te denken
in de strategievorming.
Bij de uitvoering van de Regionale Energie Strategie zijn regionale overheden gehouden aan de vastgelegde
afspraken over burgerparticipatie bij de wijkgerichte aanpak en projectparticipatie bij hernieuwbare
energieopwekking.
De initiatiefnemer van een energieproject doorloopt een proces om te komen tot een wenselijke en haalbare
vormgeving van participatie. Het bevoegd gezag controleert dat marktpartijen en de omgeving hierover het gesprek
aangaan. Afspraken met de omgeving worden vastgelegd in een omgevingsovereenkomst. Op basis hiervan wordt
een projectplan gemaakt waarin wordt beschreven hoe binnen het project participatie optimaal wordt ingericht.
Gestreefd wordt naar een evenwichtige opbouw van de participatiewaaier: procesparticipatie, financiële participatie,
financiële obligaties, eigendomsparticipatie, een omgevingsfonds of een combinatie hiervan.
Resumé
Het ontwerp van het klimaatakkoord biedt voldoende handvatten voor de inrichting van burgerparticipatie in
hernieuwbare energieprojecten. Succesvolle burgerparticipatie in hernieuwbare energieparken in Zeeland heeft de
grootste kans van slagen als:










De Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten zich maximaal inzetten voor de maatschappelijke
acceptatie van de noodzaak van de energietransitie;
Provincie en gemeenten één gezamenlijke visie uitdragen;
Provincie en de Zeeuwse gemeenten de ruimtelijke aspecten van de hernieuwbare energieprojecten borgen
in het omgevingsbeleid op provinciaal en gemeentelijk niveau;
Participatie en acceptatie zijn cruciaal voor de ruimtelijk inpassing van de energietransitie. Overheden zijn
primair verantwoordelijk voor de communicatie met de burger;
Hernieuwbare elektriciteit zal na 2025 niet langer gesubsidieerd hoeven te worden. Grondprijzen zullen
daarvoor in de hand gehouden moeten worden. Tendering van grondposities lijkt daarvoor niet de
aangewezen weg. Immers: degene die de hoogste prijs biedt aan de grondeigenaar kan ontwikkelen, maar
heeft minder ruimte over om de omgeving te laten meedelen in het exploitatieresultaat;
De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor de uitwerking van de participatiewaaier in samenspraak met de
omgeving. De participatiewaaier beschrijft de elementen procesparticipatie, financiële participatie,
financiële obligaties, eigendomsparticipatie, een omgevingsfonds of een combinatie hiervan. Dit wordt
vastgelegd in een omgevingsovereenkomst;
In de participatiewaaier wordt een evenwichtige relatie aangegaan tussen de veelal professionele
initiatiefnemer en de burger. Risico’s liggen bij de initiatiefnemer, de burger loopt geen risico in de
exploitatiefase, tenzij de burger bewust belegt in financiële instrumenten die passen binnen de kaders van
de financiële wet- en regelgeving.
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3. Infrastructuur en netwerk
De elektriciteits- en gasnetten gaan door de energietransitie ingrijpend veranderen. Zo moet het elektriciteitsnet in
hoog tempo fors uitgebreid worden. Het is belangrijk dat we deze uitbreidingen samen efficiënt en slim ontwerpen.
We betalen immers allemaal mee aan de kosten ervan. Ook neemt elektriciteitsinfrastructuur fysieke ruimte in,
waardoor de inpassing een uitdaging kan zijn.
De energietransitie heeft ook grote gevolgen voor ons gasnet. In delen van het land zal het gasnet verdwijnen, omdat
we onze huizen op een andere manier gaan verwarmen en elektrisch gaan koken. Elders worden delen van het gasnet
juist geschikt gemaakt voor duurzame gassen.
Vandaag is het 2030 en overmorgen al 2050
Het realiseren van de netinfrastructuur duurt soms wel meer dan tien jaar, waardoor het voor de netbeheerder
vandaag 2030 is, en overmorgen 2050. Alleen wanneer de netbeheerder zo snel mogelijk een goed beeld heeft op het
energiesysteem van 2050, kan tijdig gezorgd worden voor en tegen de laagste maatschappelijke kosten voor de
juiste energie-infrastructuur om de energietransitie te faciliteren. Dit kan de netbeheerder niet alleen. In de RES
kunnen de Zeeuwse partners samen de juiste keuzes te maken. Gezamenlijk moet verder worden gekeken dan 2030.

3.1 Uitgangspunten voor het netwerk
De energietransitie heeft grote impact op de energie-infrastructuur. Naast de groei van productie (zon en wind)
groeit ook de afname (elektrisch koken, verwarmen en rijden). Om de inpassing hiervan op de energie-infrastructuur
mogelijk te maken is het noodzakelijk dat overheden en de netbeheerder samen optrekken. De beschikbare
capaciteit op het bestaande net is beperkt. Daar waar netuitbreidingen nodig zijn, is vaak sprake van maatwerk.
Soms kan een uitbreiding stapsgewijs, soms is het efficiënter om in één keer een grotere netuitbreiding te doen, die
voor langere tijd voldoende aansluitcapaciteit garandeert. Forse investeringen zijn nodig om in de toekomst
grootschalige hernieuwbare productie te kunnen aansluiten. Daarbij moeten ook keuzes worden gemaakt die gaan
over ruimtebeslag in een regio. Daarom is gezamenlijk optrekken bij ontwikkelingen van omgevingsplannen
(bestemmingsplannen en verordeningen) en netuitbreidingen cruciaal.
Uitgangspunten zijn:




Meer coördinatie op ontwikkelingen
Slimmer gebruik maken van het net
Verzwaren waar nodig

Voor de energietransitie is de toename van de productie van hernieuwbare energie van groot belang waaronder de
grootschalige opwek van hernieuwbare energie op land. Om voldoende capaciteit op het net te kunnen garanderen,
zijn de volgende maatregelen belangrijk:





Zorgen voor voldoende transparantie over de mogelijkheden van invoeding van duurzaam opgewekte
elektriciteit in het netwerk. Daarmee ontstaat voor initiatiefnemers duidelijkheid over eventuele knelpunten
die de voortgang van initiatieven kunnen belemmeren, waardoor tijdig geanticipeerd kan worden.
Coördinatie op locaties voor duurzame opwek voeren we samen, via de RES.
Zorgen voor passende regelgeving:
o Hervorm de wettelijke redundantie-eis voor invoeders, om meer capaciteit vrij te spelen in het
bestaande net. Dit in combinatie met mogelijkheden tot het aftoppen van piekproductie uit winden zonneparken, als dat nodig is
o Wind en zon samen op één kabel (cable pooling) toestaan
o Financiële ruimte en prikkels voor de netbeheerder om uitbreidingsinvesteringen in de
netinfrastructuur te doen waarmee geanticipeerd wordt op daadwerkelijke realisatie van duurzame
opwek en toename van verbruik door elektrificatie en de plannen uit de RES
o Versnelling van planologische procedures zonder dat daarbij de mogelijkheid van inspraak van de
burger in het gedrang komt.
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o
o

o

Zorg voor een nieuw wettelijk aansluitkader zodat de netbeheerders kunnen gaan werken met een
wensweek in plaats van een vooraf vastgestelde uniforme termijn
Stimuleer het flexibel elektriciteitsverbruik bij eindgebruikers dicht bij de opweklocaties, zoals de
industrie, zodat netverzwaringen kunnen worden uitgesteld c.q. congestieproblemen worden
opgelost
Zorg voor een stimulans en ruimte voor het opslaan van elektriciteit in bijvoorbeeld batterijen of
het omzetten in waterstof, om regionale congestie en netverzwaringen te voorkomen.

3.2 Capaciteit van het elektriciteitsnet
Gaandeweg lijken alle energiefuncties (licht, kracht, verwarming en mobiliteit) steeds meer over te schakelen op
elektriciteit als energiedrager. De eerste ervaringen tonen aan dat nieuwe elektriciteitsgebruikers zoals laadpalen ten
behoeve van elektrische auto’s, elektrische kookplaten en warmtepompen vooral impact hebben op de
capaciteitsbehoefte van de lagere netvlakken (10 kV en 0,4 kV). Dat zien we ook in het Zeeuwse elektriciteitsnet
terug.
De bestaande Zeeuwse elektriciteitsnetten hebben nog capaciteit beschikbaar, maar zijn (nog) niet volledig geschikt
voor het aansluiten van alle duurzame initiatieven die verwacht worden als onderdeel van de uitvoering van de RES.
De duurzame ontwikkelingen verlangen steeds meer capaciteit. Het vermogen van één zon- of windpark kan het
vermogen al overstijgen van de lokale hoogspanningstransformator. Dit leidt ertoe dat de netten moeten worden
uitgebreid en verzwaard. Het liefst zo snel mogelijk. Op verschillende netvlakken leidt dit noodzakelijke
aanpassingen en investeringen, zowel op de hoogste spanningsniveaus (380 kV en 150 kV – landelijk net van TenneT)
als op de lagere spanningsniveaus (50 kV, 20 kV, 10 kV en 0,4 kV – regionale net van Enduris).
Zowel de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet (TenneT) als de Zeeuwse regionale netbeheerder (Enduris)
hebben tot taak om de vrije energiemarkt te faciliteren en aanbod en vraag naar elektrische energie met elkaar te
verbinden. De vraag is niet zozeer of de noodzakelijke netcapaciteit er komt, maar vooral op welke termijn.
Netbeheerders moeten zich namelijk houden aan strikte regels (regulering door de Autoriteit Consument en Markt).
Vooral de netwerkaanpassingen op de hoogste spanningsniveaus vergen veel tijd. Dit heeft te maken met de grote
afstanden die overbrugd moeten worden, maar ook met het grote aantal belanghebbenden (grondeigenaren,
pachters, provincies, gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat, NS) die bij dergelijke projecten moeten worden
betrokken. Een voorbeeld hiervan is de planologische inpassing en aanleg van de nieuwe 380 kV
hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg waarmee in 2008 is begonnen en die naar verwachting pas in
2025 volledig operationeel is. Netwerkaanpassingen aan 150 KV-verbindingen kennen een doorlooptijd van minimaal
5 jaar, netwerkaanpassingen op de lagere netvlakken hebben doorgaans een regionaal of lokaal karkater en kunnen
beduidend sneller worden uitgevoerd. Maar ook hier zijn doorlooptijden van minimaal een jaar eerder regel dan
uitzondering.
In veel gevallen is de schaalgrootte van wind- en/of zonneparken zodanig groot dat deze niet zonder meer kunnen
worden aangesloten op de netwerken van de regionale netbeheerder. In veel gevallen is uitbreiding van de capaciteit
tussen de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet (TenneT) en de regionale netbeheerder noodzakelijk.
Constructieve samenwerking is dan onmisbaar.
Capaciteit op het Zeeuwse net tot 2030
Voor deze RES is voor de Zeeuwse gemeenten (op hoofdlijnen) in kaart gebracht hoeveel vrije ruimte er momenteel
beschikbaar is voor de inpassing van duurzaam opgewekte elektriciteit in de Zeeuwse elektriciteitsnetten. De huidige
(historisch gegroeide) netconfiguratie, de elektriciteitsvraag alsook bestaande hoeveelheden opgesteld windturbine, WKK- en zon PV-vermogen vormden hierbij belangrijke uitgangspunten. Ook is verondersteld dat op ‘duurzame
momenten’ (dat wil zeggen momenten waarop het stevig waait en/of de zon fel schijnt) de WKK-eenheden niet
produceren (op basis van de dan geldende omstandigheden op de energiemarkt).
Een algemene conclusie is dat er in sommige gemeenten significant meer ruimte beschikbaar is dan in andere
gemeenten. Het ontsluiten van initiatieven op de infrastructuur van een naburige gemeenten behoort tot de
mogelijkheden, zo kan bijvoorbeeld een zonnepark in de gemeente Hulst ontsloten worden via de infrastructuur in
Terneuzen. Het ligt dan wel voor de hand dat het park zich vestigt op een gunstige locatie t.o.v. de gemeentegrens.
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Dus voor een aantal gemeenten is er dus meer netcapaciteit beschikbaar door ‘slim’ gebruik te maken van de
infrastructuur van een andere gemeente. Dit heeft onder andere te maken met de aan- of afwezigheid van 150 kV
infrastructuur in de regio. Ook is geraamd op welke termijn de beschikbare injectiecapaciteit kan worden uitgebreid
als er nieuwe capaciteitsaanvragen worden ingediend:

Kaart: beschikbare capaciteit in elektriciteitsnet per Zeeuwse gemeente

Er kan geconcludeerd worden dat momenteel niet in alle gemeenten de duurzame initiatieven op het netwerk
kunnen worden aangesloten en dat in andere gemeenten de capaciteit beperkt beschikbaar is. Uiteraard is het wel
mogelijk het netwerk geschikt te maken in de komende jaren. Dat zal ook gebeuren. De doorlooptijd om tot
realisatie van deze extra capaciteit te komen is afhankelijk van het type uitbreiding (uitbreiding bestaande
locatie/station of volledig nieuw gebouw, spanningsniveau, levertijden componenten, beschikbaarheid middelen).
Vanzelfsprekend zullen niet alle stations en verbindingen tegelijkertijd aangepakt kunnen worden. De juiste inzet van
middelen (tijd, geld en beschikbare realisatiecapaciteit) is hierbij vanuit het oog van doelmatigheid en laagst
maatschappelijke kosten belangrijk. Enduris wil in overleg met gemeenten en provincies periodiek afstemmen welke
aanpassing het meeste waarde toevoegt en die vervolgens uitvoeren.
De huidig beschikbare capaciteit voor
De gemeenten kunnen hier meesturen in de keuzes die gemaakt
invoeding van hernieuwbare elektriciteit in het
worden in de tijd. Dit kan betekenen dat bepaalde gemeenten en/of
Zeeuwse elektriciteitsnet is ongeveer 400 MW.
stations voorrang krijgen op anderen, maar uiteindelijk komt iedereen
Doel van deze RES is een groei van orde
aan de beurt voor uitbreiding van capaciteit.
Er wordt voor deze werkwijze gekozen omdat:




Gerichte keuzes gemaakt kunnen worden over inzet van
middelen;
Er naar marktpartijen duidelijkheid gecreëerd wordt ten
aanzien van de mogelijkheden;
Overleg en samenwerking tussen gemeenten, provincie en de
netbeheerder zullen leiden tot snellere processen.

grootte 1000 MW opgesteld vermogen aan
wind en zon, tot 2030. De komende 10 jaar zal
de capaciteit voor invoeding in het
elektriciteitsnet dus met ca. 60 MW per jaar
moeten toenemen.
Netbeheerder Enduris zal deze
capaciteitsuitbreiding in structureel overleg
met gemeenten en provincie plannen en
vormgeven.

Scenario’s naar 2050
In de loop van 2019 wordt in Zeeland de studie Infrastructure Outlook 2050 uitgevoerd. Deze studie heeft tot doel om
knelpunten in de infrastructuur richting 2050 in beeld te brengen zodat tijdig geanticipeerd kan worden. Het betreft
hier de knelpunten binnen Zeeland, maar ook de koppeling naar de landelijke netwerken. Aan deze studie werken
mee: Gasunie Transport Services (GTS), TenneT, Enduris, havenbedrijf North Sea Port, industriecluster Smart Delta
Resources (SDR) en de provincie Zeeland.

3.3 Flexibiliteitsopties in het elektriciteitsnetwerk
Door de groei van variërende hernieuwbare productie enerzijds en de afname van regelbare conventionele centrales
anderzijds, wordt het afstemmen van vraag en aanbod van elektriciteit een grote uitdaging. Als de Zeeuwse ambitie
in deze RES wordt gerealiseerd zal op een zonnige en/of winderige dag de hernieuwbare productie (veel) hoger
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liggen dan het verbruik. Aan de andere kant moet ook op een windstille winteravond de leveringszekerheid geborgd
zijn.
De flexibiliteitsopties
De flexibiliteit die nodig is om het elektriciteitssysteem in balans te houden bestaat uit verschillende vormen van
buffering in zowel tijd, omvang als locatie. Zo moet er snel kunnen worden opgeschakeld als de wind plotseling
wegvalt maar moeten ook grote hoeveelheden energie kunnen worden opgeslagen om seizoenen te overbruggen.
Het landelijke ontwerp klimaatakkoord geeft aan dat flexibiliteit zal moeten komen van alle mogelijke vormen van
buffering: Interconnectie, vraagsturing, hybride elektrificatie, opslag en (CO2-vrije) regelbare productie. Dit vraagt
om voldoende, toereikende infrastructuur voor o.a. transport en distributie.
Met een relatief grote warmtevraag in de industrie heeft Zeeland een aanzienlijk potentieel voor hybride
elektrificatie. Door een gas- en elektrische boiler te combineren kan een overschot aan hernieuwbare elektriciteit
worden gebruikt om het gasverbruik terug te dringen. Daarnaast is Zeeland de regio met de grootste
waterstofproductie (en verbruik) van Nederland en kan via elektrolyse overtollige elektriciteit worden opgeslagen in
waterstof, meer hierover in hoofdstuk 4. De huidige behoefte aan flexibiliteit wordt momenteel voornamelijk
ingevuld door de ruim 1.000 MW aan regelbare gasproductie. In de toekomst zou deze ook CO2-vrij kunnen worden
gemaakt door de eenheden uit te rusten met CO2-afvang en opslag.
Marktwerking
Als de markt concurrerend en innovatief genoeg is, zullen flexibiliteitsproducten op de markt worden gebracht zodra
de noodzaak daarvoor is. In het algemeen zijn volatiele markten competitief, en is het dus te verwachten dat de
nodige flexibiliteitsproducten worden aangeboden. Flexibiliteit moet op de markt worden gebracht door
commerciële marktpartijen of door individueel aangeslotenen. Netbeheerders zoeken door ontwikkeling en inzet van
congestiemanagement naar optimale bedrijfsvoering van de netten. Een basisprincipe van de markt moet zijn, dat
iedere aangeslotene op het net verantwoordelijk is voor zijn voorspelde fysieke positie, de zogenaamde
programmaverantwoordelijkheid. Alleen dan kunnen partijen verantwoordelijk worden gehouden en kan de
leveringszekerheid worden gewaarborgd.
Huidige ontwikkelingen op Europees gebied:





Verschillende Europese codes met betrekking tot flexibiliteit zijn klaar voor implementatie in de deelstaten.
Doel is om de onbalansproducten te harmoniseren en efficiënter te maken.
Het door de Europese Commissie vastgestelde Clean Energy Package (CEP) zal in de komende twee jaar
doorgevoerd worden in de lidstaten. Door het CEP worden meerdere mogelijkheden gefaciliteerd om
flexibiliteit te ontsluiten en beperkingen weg te nemen. Netbeheerders worden verplicht om hun behoefte
aan flexibiliteitsproducten uit de markt te halen. Wanneer dit niet lukt dan kan de netbeheerder zelf invulling
geven aan deze rol.
De contractperiode en minimale capaciteit voor TenneT regelvermogen (aFRR) en noodvermogen (mFRRda)
zijn verkleind om de drempel tot deelname te verlagen.

Conclusies voor deze RES zijn:





De huidige ontwikkelingen op Europees gebied zorgen ervoor dat flexibiliteitsproducten en technologieën
beter ontsloten kunnen worden en toegankelijker worden voor meer marktpartijen.
Het is belangrijk om ook regionaal aan te sluiten bij de bovengenoemde ontwikkelingen. De mogelijkheden
om hier van af te wijken zijn beperkt.
Op het gebied van transsectorale innovatie zijn de richtlijnen nog niet uitgewerkt en is er nog voldoende
vrijheid om dit regionaal te ontwikkelen en toe te passen met nieuwe technologieën zoals power2gas.
Om de mogelijkheden optimaal te benutten is het van belang dat de industrieën en overige stakeholders in
Zeeland samenwerken in de totale energievoorziening en voor de CO2-afvang.

De consumentenmarkt
De heersende opvatting is dat de energietransitie zal leiden tot meer hernieuwbare, en dus relatief minder
voorspelbare, productie van elektriciteit. We krijgen dus te maken met een decentralisatie van de energieproductie
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en een groeiende vraag naar elektriciteit, zowel voor verwarming in de gebouwde omgeving als voor mobiliteit en
industrie. In stedelijk gebied zijn elektriciteitsnetten vaak al robuuster omdat de vraag ervan oudsher al stevig is. Dit
geldt niet voor het meer landelijke karakter van de regio Zeeland.
In landelijke gebieden is de vraag beperkt en is in het verleden een minder zwaar elektriciteitsnet aangelegd, ook om
maatschappelijke investeringen te beperken. Dat laatste geldt in zekere mate ook voor Zeeland. Kleine kernen
hebben nu relatief vaak nog een lange afstandsverbinding met het elektriciteitsnet. Bij verandering van de vraag
kunnen we te maken krijgen met een gelijktijdige piekvraag voor verwarming met warmtepompen in de winter en
een grotere elektriciteitsvraag voor het laden van het toegenomen aantal elektrische auto’s, kookinstallaties et
cetera.
Investeringen in het uitbreiden van het bestaande elektriciteitsnet brengen maatschappelijke kosten met zich mee.
Daarom kijken netbeheerders ook nadrukkelijk naar het beter benutten van de bestaande infrastructuur door te
sturen op zowel productie als op de vraag. Daarbij wordt ook gekeken naar oplossingen voor energieopslag voor de
momenten dat productie en vraag (lokaal) niet samenvallen.
Voor het inrichten van deze flexmarkten is in Nederland al langer interesse. Zeker sinds de overheid heeft besloten
dat de slimme meter vanaf 2020 verplicht is. Slimme meters bemeten patronen van elektriciteitsverbruik binnen de
dag, in Nederland op het niveau van kwartier-volumes. Als we die momenten kunnen bemeten, kunnen we verbruik
ook ontmoedigen of aanmoedigen met prijzen die variëren binnen de dag. Dat betekent wel dat consumenten bereid
moeten zijn hun gewoonten op bepaalde tijden aan te passen (laden van auto direct na aankomst, eten koken en om
18:00 eten), naar een moment met een gunstiger tarief (en minder netbelasting).
Om deze bereidheid te testen hebben de regionale Zeeuwse netbeheerder en het regionaal sterk aanwezige DELTA
meegedaan aan een landelijk experiment met dergelijke variabele prijzen voor elektriciteit (zogenaamde smart grid)
voor consumenten. Dit grote intensieve project onder de naam Smart Energy Collective (SEC) liep in 2014 en 2015 en
werd gestimuleerd door het Innovatieprogramma Intelligente Netten (IPIN).
Hieruit bleek dat er niet veel animo is bij consumenten hun verbruiksgewoonten te wijzigen. Daarom is het project
tot nu toe niet verder doorgezet. Wel heeft het Zeeuwse project een pilot met lokale energieopslag opgeleverd,
namelijk het IJsbuffersysteem in Goes-West. Met dit systeem wordt zonne-energie in de zomer opgeslagen, zodat
het in de winter gebruikt kan worden. Dergelijke technieken zouden ingezet kunnen worden om te voldoen aan de
piekvraag naar elektriciteit door warmtepompen. Misschien dat een analyse van kosten en baten van deze techniek,
vooral op locaties aan het einde van een elektriciteitsnetwerk, kan leiden tot oplossingen.
Maar omdat zowel de ontwikkeling van bovengenoemde flexproducten, als van lokale energieopslag, nu nog
prematuur is, spreken we hier vanuit deze RES geen prognose voor uit. We kiezen voor het nauwgezet volgen van
deze ontwikkelingen. Daarnaast willen we met lokale stakeholders pilots organiseren met deze technieken. Pilots die
een direct antwoord kunnen geven op regiospecifieke, kansrijke, uitdagingen in Zeeland.

3.4 Ontsluiting Kanaalzone
Omdat elektrificatie voor forse CO2-reductie kan zorgen, verwachten we dat het elektriciteitsgebruik in de industrie
toeneemt om de klimaatdoelstelling van Parijs te halen. Het elektriciteitsnet moet dan wel toegerust zijn om deze
toename te kunnen opvangen. Door de landelijke werkgroep Power to Heat (P2H) is per industrieel cluster in kaart
gebracht wat de beschikbare capaciteit is van de bestaande infrastructuur. Voor Zeeland (vooral de Kanaalzone) is
deze zeer beperkt. Uit een studie naar de ontwikkeling van de elektriciteitsvraag van de industrie in de Kanaalzone
blijkt, uit ieder scenario, een forse toename. Zelfs het laagste scenario laat al een toename van 800-1000 MW
(baseload) in 2030 zien. Het is mogelijk dat er extra kabelverbindingen (Borssele – Terneuzen) onder de
Westerschelde moeten worden gelegd om de toekomstige elektrificatie van de industrie te kunnen faciliteren. De
inschatting is dat de doorlooptijd van de aanpassing van dergelijke transportinfrastructuur minimaal 10 jaar bedraagt.
In de Kanaalzone is samenwerking met Vlaamse partners belangrijk. Zowel TenneT, als de Belgische netbeheerder
Elia, hanteren een systematiek waarin zij periodiek kijken welke elektriciteitsvraag en -aanbod zich voordoet. Op
basis daarvan worden investeringsplannen voorbereid. Elia hanteert hiervoor een periode van vier jaar; TenneT een
periode van twee jaar. In dit proces worden bedrijven en regionale netbeheerders geconsulteerd. Om in 2030 niet
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geconfronteerd te worden met een ontoereikend elektriciteitsnet, zullen netbeheerders in hun systematiek rekening
moeten houden met extra vraag als gevolg van elektrificatie. Een bijkomende complicatie is dat een aantal van de
elektrificatie opties nog onzeker is, en afhankelijk van overheidsbeleid. In ieder geval zullen mogelijke knelpunten in
het netwerk zo snel mogelijk moeten worden geïnventariseerd en (indien mogelijk) opgelost. Daarom wordt
afgesproken:
Platform Smart Delta Resources (SDR), Enduris en TenneT doen een verdere analyse naar vraag en aanbod van
energie in de regio om zicht te krijgen op de mogelijke impact op het elektriciteitsnet. Vervolgens zullen de
resultaten met Elia worden besproken.

3.5 Buisleidinginfrastructuur
Een ander groot onderzoek is medio 2018 gestart in het havengebied van North Sea Port. Dit onderzoek heet Clean
Underground Sustainable Transport (CUST) en is een gezamenlijk initiatief van North Sea Port, de Stad Gent, SDR,
de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen, de Provincie Zeeland en de ministeries van
Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Infrastructuur en Waterstaat (I&W) in Nederland. In het havengebied wordt
onderzocht wat de mogelijkheden zijn van een grootschalige buisleidinginfrastructuur. Buisleidingen zijn belangrijk
om de CO2-uitstoot in het grensoverschrijdende havengebied te verminderen en de transitie naar een circulaire
economie mogelijk te maken. CUST is een breed ingestoken studie omdat naast de ruimtelijke invalshoek, ook
productstromen, innovaties en techniek, bestuurlijk-juridische aspecten, exploitatiemodellen en financiering worden
uitgewerkt. Het eindrapport komt midden 2019 uit en biedt, naar verwachting, belangrijke input voor de RESZeeland, bijvoorbeeld als het gaat om interactie tussen industrie, mobiliteit en gebouwde omgeving.
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4. Waterstof
Wat is waterstof?
Waterstof is een gas dat als grondstof en als energiedrager kan functioneren. Het komt van nature niet op aarde
voor, maar kan geproduceerd worden. Momenteel gebeurt dit in Nederland door het kraken van aardgas, waarbij
veel CO2 vrijkomt. Waterstof kan ook geproduceerd worden met elektriciteit (elektrolyse), een techniek die nog niet
op grote schaal wordt toegepast. Wanneer elektrolyse wordt toegepast met groene stroom (elektriciteit uit
hernieuwbare bronnen), is sprake van CO2-vrije, groene waterstof.
De conclusie van de werkgroep Waterstof (als onderdeel van het landelijk Klimaatakkoord) is dat waterstof op de
middellange (2030) en lange (2050) termijn een aantal cruciale functies in het energie- en grondstoffensysteem kan
vervullen:





CO2-vrije grondstof voor de procesindustrie. Waterstof wordt nu al veel gebruikt (landelijk ca. 850.000 ton,
waarvan ca. 50% in Zeeland), en de behoefte zal groeien door nieuwe duurzame chemische processen. Deze
grondstof zal op termijn CO2-vrije waterstof moeten zijn, waarvoor geen alternatief is.
CO2-vrije energiedragers voor hogetemperatuurwarmte voor de procesindustrie. Alternatieven voor
temperaturen boven ca. 600 graden zijn beperkt.
Regelbaar CO2-vrij vermogen, energieopslag voor langere perioden, en energietransport over langere
afstanden. Voor een energievoorziening waarin het aandeel niet regelbare weersafhankelijke duurzame
energiebronnen sterk toeneemt, en waar de bronnen zich op grote afstand van de gebruiker bevinden (wind
op zee). Die behoeften zullen vooral vanaf ca. 2030 gaan toenemen.

Waterstof wordt momenteel niet of nauwelijks als energiedrager gebruikt, maar vrijwel uitsluitend als grondstof voor
de (petro)chemie. Waterstof is voor de industrie in Zeeland een zeer belangrijke grondstof. Het toepassen van groene
waterstof als grondstof (en eventueel als brandstof) kan een belangrijke bijdrage leveren aan de
klimaatdoelstellingen voor de industriesector. Momenteel is alle waterstofproductie wereldwijd, dus ook die in
Zeeland, grijs. Kortom, fossiel en met de nodige CO2-uitstoot. Groene waterstof is voor de industrie onvermijdelijk
om chemische processen waarbij waterstof nodig is als bouwsteen, te vergroenen. Het vervangen van grijze
waterstof door waterstof uit elektrolyse heeft op grote schaal pas zin als de stroom die gebruikt wordt, groen is.
Zolang er geen grote overschotten aan groene stroom zijn, dienen we deze zoveel mogelijk direct te gebruiken of in
te zetten en niet eerst om te zetten in een andere energiedrager zoals waterstof. Elke omzetting geeft immers
energieverliezen.
Over het toepassen van waterstof in de verwarming heeft de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur eind 2018
becijferd dat het vanwege de grote rendementsverliezen die gepaard
Waterstof is een onmisbare grondstof in de
gaan met het toepassen van waterstof, energetisch en
Zeeuwse industrie. Zeeuwse bedrijven
kostentechnisch verstandiger is om elektriciteit direct te benutten.
produceren vandaag de dag meer dan
450.000 ton waterstof per jaar. Hiermee kan
Waterstof is bovendien een hoogwaardige en beperkt beschikbare stof
Zeeland dé waterstofhotspot van Nederland
die in het energiesysteem beter gebruikt kan worden voor andere
genoemd worden.
toepassingen dan om woningen te verwarmen. Hiervoor zijn immers
prima alternatieven beschikbaar.
Waterstof is op dit moment géén duurzame
De Zeeuwse visie op waterstof
In de Kanaalzone en het Sloegebied vindt nu al een zeer grote
waterstofproductie plaats: bedrijven produceren jaarlijks meer dan
400.000 ton waterstof via aardgas. Hiermee kan Zeeland een
waterstofhotspot in Nederland, en misschien wel Noordwest-Europa,
genoemd worden. De huidige productiewijze gaat gepaard met een
forse CO2-uitstoot. Waterstof is dus op dit moment géén duurzame
grondstof, maar een fossiele. Het omzetten van deze productie naar
groene stroom vergt grote vermogens aan hernieuwbare elektriciteit
of faciliteiten om elders groen geproduceerde waterstof (in welk
chemische toestand dan ook) te importeren. Eén van de

grondstof, maar een fossiele. Zeeland zet
daarom in op een eerste, grootschalige
elektrolysefabriek voor de productie van
groene waterstof.
Zeeland heeft hiervoor sterke papieren:





Het grootste bestaande gebruik in NL;
380 kV verbinding aanwezig;
Aanlanding wind op zee
Afnemers van zuurstof in de regio
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programmalijnen uit de roadmap towards a climate neutral industry van industrieplatform Smart Delta Resources
(SDR) is dan ook het produceren van CO 2-vrije waterstof. De Zeeuwse partners spreken het volgende af:






We leggen t.a.v. waterstof prioriteit bij het uitvoeren van de programmalijn waterstof van platform SDR: het
groen produceren (of importeren) van waterstof voor de industriële toepassingen die al plaatsvinden.
Zeeland zet in op een eerste, grootschalige elektrolysefabriek. Zeeland heeft hiervoor (in combinatie met
Oost-Vlaanderen) een uitstekende uitgangspositie:
o De regio kent al een groot bestaand gebruik van waterstof als grondstof, waardoor de impact op
CO2-uitstoot groot is. Daarnaast worden er nieuwe, innovatieve projecten ontwikkeld waarbij
waterstof ook ingezet wordt als grondstof. Steel2Chemicals, waarbij de koolmonoxide van
ArcelorMittal ingezet wordt als grondstof voor Dow, is hiervan een belangrijk recent voorbeeld.
o Beschikbaarheid van een 380 kV aansluiting en de aanwezigheid van groene elektriciteit door
aanlanding van windparken op zee, grote zonneparken en veel windturbines op land (totaal ca. 2
GW in en rond de industriegebieden).
o Verdere groei van de aanlanding van windparken op zee (IJmuiden Ver) in de vorm van gelijkstroom
wordt verwacht (ca. 2 GW extra groene stroom). Deze gelijkstroom kan 1-op-1 worden ingezet voor
de productie van waterstof.
o Integratie met bestaande, aardgas gebaseerde productie van waterstof (SMR).
o Diverse afnemers van zuurstof en mogelijk ook warmte in de nabije omgeving.
o Mogelijkheden om waterstof ook in te zetten voor zwaar transport in de havenomgeving.
We verkennen de toepassing van waterstof voor hogetemperatuurwarmte (boven 600 graden).
Het toepassen van waterstof als regelbaar CO2-vrij vermogen en energieopslag voor langere perioden is een
interessante ontwikkeling. Na 2030 zal de kans op deze toepassing toenemen; dit houden we in de gaten en
waar mogelijk proberen we hierop te anticiperen.

Technisch is het ook mogelijk om in verwarming (van moeilijk te isoleren woningen) en (zwaar) vervoer gebruik te
maken van waterstof. Wanneer zicht is op het groen produceren van waterstof die in de industrie nodig is (naar
verwachting niet realistisch vóór 2035), is doorontwikkeling van waterstof naar andere sectoren interessant. Deze
ontwikkelingen volgen we op de voet. Het is immers te verwachten dat tussen de industriële gebieden in Nederland
landelijke transportinfrastructuur voor waterstof ontwikkeld wordt, die ook door Zeeland loopt.
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5. Kernenergie
In Zeeland is momenteel in Borssele een kerncentrale actief van EPZ. Deze centrale levert jaarlijks zo’n 13 PJ aan
elektriciteit (3,6 TWh), zonder CO2-uitstoot. Dit is ongeveer 3% van het landelijke elektriciteitsverbruik. De
rijksoverheid (ministerie van EZK) is bevoegd gezag over kernenergie (wijst locaties aan en verleent vergunningen).
Er zijn momenteel in Nederland drie locaties aangewezen waar een kerncentrale is toegestaan: Borssele, Maasvlakte
en Eemshaven. De rijksoverheid heeft toestemming gegeven om de kerncentrale EPZ in Borssele tot 2033 te
exploiteren.
Indien de Nederlandse overheid besluit dat kernenergie een rol moet spelen in de toekomstige energievoorziening, is
Borssele een logische locatie voor een nieuwe kerncentrale. Dit komt door de reeds aanwezige nucleaire expertise bij
EPZ, de nabijheid van de COVRA, de ruime beschikbaarheid van koelwater en het feit dat de rijksoverheid Borssele
heeft aangewezen als locatie waar een kerncentrale is toegestaan. Een nieuwe kerncentrale heeft over het algemeen
een capaciteit van 1,6 GW en ongeveer 8000 vollasturen. En produceert daarmee 46,1 PJ aan CO 2-vrije elektriciteit.
Omdat bij de waterstofproductie via elektrolyse een continue stroomtoevoer belangrijk is, heeft kernenergie de
potentie een rol te spelen om de grote Zeeuwse waterstofvraag CO 2-vrij te produceren.
Nadelen van deze technologie zijn de hoge up-front investeringskosten met bijbehorende bouw- en
financieringsrisico's en het ontbreken van een definitieve oplossing voor het verwerken van nucleaire afval waardoor
we het afval moeten opslaan. Momenteel is de uitbreiding van nucleair vermogen niet aan de orde in Zeeland.
De Zeeuwse overheden hebben geen bevoegdheden en dus geen actieve rol t.a.v. kernenergie. De Provincie Zeeland
en de Zeeuwse gemeenten zijn via de aandelen van PZEM indirect ook aandeelhouder van de kerncentrale EPZ. In de
formeel vastgestelde aandeelhoudersstrategie PZEM is ten aanzien van EPZ opgenomen dat commerciële
energieactiviteiten qua risico- en rendementsprofiel niet bij een provincie en gemeenten passen, en dan ook verkocht
zouden moeten worden.

Thorium
Om het nucleaire afval te beperken zijn er nieuwe vormen kerncentrales in ontwikkeling. Een voorbeeld hiervan is
thorium (gesmoltenzout). Dit heeft o.a. als voordeel dat er minder afval geproduceerd en dat het (maar) honderden
in plaats van duizenden jaren radioactief blijft. Thoriumcentrales vergen echter nog een hele grote hoeveelheid
onderzoek en ontwikkeling. Daarbij zijn er nog veel zaken onbekend, zoals kosten van veiligheid en opslag van het
afval. Verschillende partijen hebben de intentie uitgesproken om thoriumcentrales te ontwikkelen maar er zijn
momenteel nog geen fysieke reactoren daadwerkelijk in ontwikkeling. Commerciële toepassing lijkt nog erg ver weg
en wordt op z’n vroegst geschat op 2045-2050. Het is dus niet realistisch aan te nemen dat thorium de klimaatdoelen
voor 2030 kan adresseren en we zullen waarschijnlijk nog minimaal tien jaar moeten wachten voordat we kunnen
inschatten of thoriumcentrales in 2050 een rol kunnen spelen.
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