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Wat langs lopen?
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Duiding opgave hernieuwbaar op land en proces RES
Vervolgproces

Voorgeschiedenis
 2017: Investeringsagenda IPO, VNG en UvW
 2017: Regeerakkoord
 2018: Interbestuurlijk Programma
 2018: Instelling kerndelegatie door IPO-bestuur
 2018: Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord

Wat ligt voor?
 Behoorlijk ver geïnstrumenteerd ontwerp-akkoord (circa 600
maatregelen/afspraken)
 Extra varianten op cruciale punten
 Bij alles afspraken over monitoring en borging

 Routekaarten c.q. stappenplannen per onderdeel
 Veel aandacht voor participatie
 Duiding economische kansen

 Veel vervolgonderzoeken
 Financiële tegemoetkomingen
 Aanpassing wet- en regelgeving op korte termijn, idem besluiten over
marktordening

Landelijke issues
 Status van wat voor ligt
 Haalbaarheid doelen / nut- en noodzaak
 Lastenverdeling / betaalbaarheid
 Ophoging doel naar 55%
 Biomassa en CO2-opslag

Lastenverdeling/betaalbaarheid


Extra varianten voor:
 schuif in energiebelasting gas-elektriciteit
 dekking subsidie emissieloze auto’s
 hoogte malusheffing industrie
 CO2-heffing bedrijven



Onderzoeken:
 bestuurslasten decentrale overheden
 uitvoerbaarheid wijkenaanpak gemeenten

 uitvoerbaarheid/betaalbaarheid voor woningbouwcorporaties (Aedes)
 Level playing field industrie


Fondsen: Noordzee, Kolen, Verduurzaming woningen, Participatie

Voorwaarden provincies






IPO, VNG en UvW: “haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar”
Eigen belastinggebied en open huishouding
Taakverdeling provincies-RVO bij toezicht industrie
Democratische besluitvorming

“Haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar”
 Randvoorwaarden IPO, VNG en UvW aan definitief
akkoord
 “Haalbaarheid en betaalbaarheid”: doorrekening
planbureaus
 “Uitvoerbaarheid”: door ROB, samen met dat voor
VNG, oplevering in 2021
 IPO-bestuur: wat dit betekent voor besluitvorming?

Eigen belastinggebied


IPO aanvankelijk tevreden met toezeggingen:
• aanpassing Provinciewet (via Belastingplan 2020) zodat provincies
belasting kunnen heffen over alle personenvoertuigen
• eigen belastinggebied provincies en open huishouding randvoorwaarde
bij herziening belastingstelsel voor periode na 2024



Positief dat erkend wordt dat opcenten eigen algemene inkomstenbron
provincies zijn, maar:
 risico: provincies blijven heffen over elektrische auto’s terwijl Rijk dat niet
doet (instemming TK vereist)
 geen garantie compensatie mogelijke inkomstenderving bij niet tijdig
gereedkomen wetswijziging of ontbreken akkoord TK

Taakverdeling toezicht industrie
 Bedrijven met CO2-uitstoot meer dan 10 Kton maken CO2reductieplan (circa 17 bedrijven in NZKG)
 RVO toetst plannen, krijgt indien nodig wettelijke taak

 CO2-reductieplan voorwaarde voor SDE-subsidie, bij niet voldoen
malusheffing
 Rijk, IPO en VNG maken afspraken over samenwerking
CO2-reductieplannen ook toetsen aan milieu- en externe
veiligheidsregelgeving

Democratische besluitvorming
 Nu beter geborgd door IPO-bestuur te
laten tekenen ná consultatie PS-sen
 Precieze gang van zaken nog nader uit te
werken

Duiding opgave hernieuwbaar op land
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J

Joule = energie

1 J = 1 Nm (Newton meter)

W

Watt = vermogen

1 W = 1 Joule per seconde

MW

Megawatt = 1.000.000 W

1000 MW = 1 GW

Wh

Opbrengst/verbruik, vermogen * tijd 1 uur = 3600 seconden
1 Wh = 3600 J
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Gemiddeld aantal draaiuren p/j
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Kilo = 1.000
Mega =1.000.000 (10 -6)
Giga =1.000.000.000 (10 -9)
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Peta = 1.000.000.000.000.000 (10
-15)
Exa = 1.000.000.000.000.000.000
(10 -18)
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(kolen)centrale = 8000 vlu
Windturbine = 2000-4000 vlu
Zonnepaneel NL = 900 vlu

Verdeelsleutels provinciale opgave
Mogelijke verdeelsleutels

Aandeel
Noord-Holland

Aandeel in opgave
van 35 TWh

Gelijkelijk over 12 provincies

1/12 = 8,3 %

2,91 TWh

Onderhandelde verdeelsleutel
WOL

685,5 / 6000 MW =
11,4%

3,99 TWh

Aandeel elektriciteitsverbruik NL

19%

6,65 TWh

Aandeel inwoners NL

16,4 %

5,74 TWh

Aandeel landoppervlak NL
bebouwd

12,7 %

4,45 TWh

Aandeel landoppervlak NL
onbebouwd

7,3 %

2,55 TWh

Bandbreedte
Gemiddelde uit 6 verdeelsleutels

2,55 – 6,65 TWh
4,38 TWh

Planning en pijplijn
Berekening EZK

Opbrengst
NL

Wind op Land 2020

6000 MW bij 685,5 MW bij
3000 vlu = 18 3000 vlu =
TWh

2,05 TWh

Pijplijn SDE+ 20122019* grootschalig
zon

12,21 TWh

1,02 TWh

Wind + zon pijplijn**

• *Bron EZK via EZK KA
• ** exclusief kleinschalige zon zoals woningen

Aandeel N-H

Aanname 1/12

Opbrengst N-H

3,07 TWh

Oefening resterende opgave NH
Verdeelsleutel
laagste
uitkomst
geen verhoging
naar 55%, geen
extra
elektrificatie

Verdeelsleutel
gemiddelde
uitkomst
geen verhoging
naar 55%, geen
extra
elektrificatie

Verdeelsleutel
hoogste
uitkomst
geen verhoging
naar 55%, geen
extra
elektrificatie

Verdeelsleutel
gemiddelde
uitkomst, plus
verhoging naar
55%,
geen extra
elektrificatie

TWh aandeel
prov NH

2,55 TWh

4,38 TWh

6,65 TWh

1/12 van 49
TWh? = 4,49
TWh

WOL 2020

2,05 TWh

2,05 TWh

2,05 TWh

2,05 TWh

1/12 verwachte
productie zon
grootschalig

1,02 TWh

1,02 TWh

1,02 TWh

1,02 TWh

Resterend

-0,52 TWh

1,31 TWh

3,58 TWh

1,42 TWh

Hoeveel nodig voor 1 TWh ?
Grote verschillen tussen gekozen types/opstelling en regio’s
Factor

Aantal

7,5 MW turbine

4000 vollastuur

36

3 MW turbine in Kop

3200 vollastuur

104

3 MW turbine in Gooi

2600 vollastuur

128

‘microwind’ < 1 MW

1000 vollastuur

1100

Zuidopstelling veld

0,6 MW/ha.

1850 hectare

O-W-kasopstelling

1,4 MW/ha

799 hectare

Zon op water, draaiend

1,3 MW/ha

819 hectare

Zon op water, vast

1,2 MW/ha

833 hectare

Op daken bedrijventerrein

80% dakopp, FSI
20%

1235 ha. terrein

Op daken woningen

12 panelen per
woning

333070 woningen

Langs infrastructuur

1800 panelen/km

635 kilometer

Methode
Wind

Zon (900
vollastuur)

7,5 MW turbines

36 turbines
voor 1 TWh

+ grote opbrengst, beperkt

aantal turbines
+ kleine impact op
grondgebruik

- zeer hoog
-zeer grote zichtbaarheid
> 5 km invloedssfeer

-beperkt aantal plekken
mogelijk

36 x de Ambtenaar
Medemblik

3 MW turbines

104 turbines
voor 1 TWh

+ relatief hoge opbrengst in

NH (windsnelheid)
+ beperkte ruimteclaim
+ visuele impact minder
groot dan 7,5 MW

-

Grote hindercontour

-

Weinig draagvlak

Iets meer dan WP
Wieringermeer

Standaard zonnepark zuidopstelling
+ inpasbaarheid
+ draagvlak

-

Groot ruimtebeslag

-

Aantasting agrarisch areaal

1850 hectare
voor 1 TWh
74 x zonnepark
Groene Hoek
Hoofddorp

Efficiënt zonnepark O-W opstelling
+ beperkt agrarisch grondgebruik

800 hectare
voor 1 TWh

-

Oogt als kas

72 x zonnepark Andijk
Zuid

-

Geen meervoudig

+ weinig ruimtebeslag

ruimtegebruik
-

Effecten voor
bodem en natuur

Grootschalig zon op daken
+ meervoudig ruimtegebruik
+ sparen landelijk gebied

-

Complexe ontwikkeling

-

Versnellen lastig

Circa 50% van alle
bedrijfsdaken in
NH voor 1 TWh
Of ca. 123 zeer grote
distributiecentra met
daken van 100.000 m2

Afspraken rond RES in Ontwerp-akkoord


Betreft hernieuwbaar op land, warmtetransitie gebouwde omgeving en infra



Nationaal programma met landelijke en regionale stuurgroepen



Na 12 maanden RES 1.0 opleveren, met instemming raden, Staten en AB’s



Na 6 maanden concept-RES, met instemming colleges en DB’s



Op te stellen vermogen in MW en verwachte productie in MWh



Verdeelsystematiek bepaald door decentrale overheden en Rijk, met inbreng
maatschappelijke organisaties, klaar vóór oplevering concept-RES



Tijdpad implementatie: in 2021 nieuw ruimtelijk beleid klaar, vóór 2025 alle

vergunningen verleend (om in 2030 klaar te zijn en i.v.m. aflopen SDE++ na
2025)


Vergunningen bij voorkeur voor 25 jaar (t.b.v. kostprijsdaling)



Overheden herbezien “bovenwettelijke regelgeving” indien nodig voor RES

RES-sen Noord-Holland
-

NH Noord

-

NH Zuid

-

Opgaven centraal

-

Onafhankelijke
programmamanagers

-

Startnotities worden vastgesteld
door raden, Staten en AB’s

-

Betrokkenheid PS nader uit te
werken, conform amendement

-

Provincie meerdere rollen

Vervolgproces
 Doorrekening planbureaus 13 maart
 Aanpassing ontwerp-akkoord tot concept-akkoord
 Kabinetsappreciatie, TK-behandeling en appreciatie IPObestuur
 PS consultatie vóór ondertekening door IPO-bestuur


Nb: Startnotities RES-sen

Status ontwerp-akkoord
 IPO-inzet: “tussentijdse stand van zaken”
 Nijpels: kabinet gecommitteerd, ministeries zaten aan tafel
 Wiebes: het is een ontwerp, kabinet zal zich - na doorrekening en aanvullende
onderzoeken - verzekeren van steun van alle partijen

Nb: stukken behoorlijk compleet, alle grote issues geadresseerd, veel in detail

uitgewerkt, maar impact daarvan nog niet bekend

Ophoging doel naar 55%


Nodig voor Parijs, blijft ambitie kabinet, in EU- of NW-Europees verband,
Europese besluitvorming hierover in 2020



Valt deels samen met extra elektrificatie, dus consequenties voor opgave
hernieuwbaar (op zee en op land)



RES-sen worden gevraagd hiermee rekening te houden, ook vanwege doorkijk
naar 2050

Biomassa


Ontwikkeling integraal duurzaamheidskader voor alle biomassatoepassingen



Tot 2030 transitiebrandstof, op langere termijn alleen hoogwaardige
toepassingen en in sectoren waar weinig alternatieven zijn



Voorzorg: voor periode tot 2030 monitort PBL jaarlijks de mondiale
schaarste aan duurzame biomassa. Uitkomst bepaalt mede besluit over
inzet bij elektriciteitsproductie (“overig hernieuwbaar”)



Terughoudendheid bij nieuwe SDE-subsidiebeschikkingen indien jaarlijkse
monitoring schaarste laat zien

CO2-opslag


Nodig voor 2030 doel



Alleen in de industrie, daar waar kosteneffectieve alternatieven niet op tijd
beschikbaar zijn, passend in lange termijn transitiepad



Bij voorkeur waar in de toekomst ook hergebruik mogelijk is



Geen verdringing, wellicht plafond in de SDE ++, van naar verwachting circa 7

Mton (van de 14,3 Mton die de industrie moet realiseren), afhankelijk van CO2reductieplannen van de industrie


Opslag in onderzeese gasvelden



Rijk komt medio 2019 met visie op marktordening en financiering van
benodigde infrastructuur
Speelt bij Tata

