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Samenvatting
Op 5 juni 2018 heeft de gemeenteraad van Bergen ingestemd met de ontwikkeling van het
Energielandgoed Wells Meer. Energielandgoed Wells Meer moet op een duurzame manier
voorzien in de helft van de energiebehoefte van de gemeente Bergen. Dit komt neer op de
productie van 870 TJ per jaar. Welke vormen van duurzame energieopwekking hiervoor
toegepast gaan worden, is nog niet vastgelegd. In Fase 1 van het project, de verkenningsfase, is
een technische verkenning uitgevoerd. In de technische verkenning zijn de mogelijke vormen
verkend en onderzocht op de haalbaarheid en bijdrage aan de doelstelling van het
Energielandgoed. De resultaten van de technische verkenning vormen input voor Fase 2, de
ontwerpfase.

Resultaten technische verkenning energievormen
Er is onderzocht welke vormen van duurzame energieopwekking toepasbaar zijn in het
Energielandgoed Wells Meer en of het mogelijk is om de doelstelling van 870 TJ in dit gebied op
te wekken met (een combinatie van) deze technieken. Vooralsnog is geen uitsplitsing gemaakt
naar elektriciteit, warmte en brandstof. De resultaten per energievorm zijn als volgt:


Windenergie kan een substantiële bijdrage leveren aan de doelstelling. Het projectgebied
biedt planologische ruimte voor zes windturbines. Met zes minder grote windturbines
(tiphoogte ± 150 meter) met een vermogen van indicatief 3 MW is het mogelijk om circa 15%
van de doelstelling op te wekken. Met zes grotere windturbines (tiphoogte ± 200 meter) en
indicatief 4,5 MW vermogen is het mogelijk om in circa 26% van de doelstelling te voorzien.



Zonne-energie heeft de potentie om de ‘ruggengraat’ van de programmering te vormen. Bij
2
een intensief ruimtegebruik voor zon met een hoge dichtheid aan zonnepanelen (2,5 m per
paneel), is het mogelijk om 3,5 tot 4 TJ per hectare, mede afhankelijk van de te plaatsen
installaties, op te wekken. Met 220-250 hectare kan zo worden voorzien in de totale
energiedoelstelling. Bij een extensievere vulling is het mogelijk zonnepanelen te combineren
met andere (bijv. agrarische en recreatieve) functies.



Bio-energie kan op twee manieren een bijdrage leveren aan de doelstelling. Ten eerste door
op het Energielandgoed gewassen te telen voor de productie van bio-energie. De bijdrage
hiervan aan de doelstelling is beperkt: wanneer de volledige 400 hectare wordt benut voor
bijvoorbeeld een populierenbos, is het mogelijk om 7% van de doelstelling te realiseren.
Biomassa op het landgoed is vanuit energieproductie geredeneerd vooral een symbolische
toevoeging aan het geheel. De tweede optie is het plaatsen van een bio-energie centrale en
het van buiten het landgoed importeren van biomassa, bijvoorbeeld reststromen uit de
agrarische sector. Bij het plaatsen van twee additionele vergisters is het mogelijk om 100%
van het aardgas in Bergen te vervangen met biogas, 30% van de doelstelling van 870 TJ.



Geothermie kan een significante bijdrage leveren aan de doelstelling door te voorzien in de
warmtevraag. Geothermie is logisch en haalbaar op plaatsen waar voldoende afnemers van
de warmte in de directe omgeving aanwezig zijn. Nader onderzoek naar de technische en
economische haalbaarheid van geothermie is nodig. Met twee bronnen is het mogelijk in het
equivalent van de volledige warmtevraag van het kassengebied Tuindorp te voorzien, circa
37% van de doelstelling.



Voor opslag van energie zijn enkele opties verkend. Voor de business case van opslag is het
essentieel dat de opslag wordt gerealiseerd in combinatie met energieopwekking en/of verbruik. De business case zal in de toekomst verbeteren wanneer verschillen in de
energieprijzen groter worden. Door nu ruimte te reserveren in het Energielandgoed kan
voorgesorteerd worden op kansen in de toekomst.
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Voor de in de verkenning bekeken innovaties binnen bovenstaande typen van opwek van
duurzame energie geldt eveneens dat met een ruimtereservering voor innovaties (bijv. in de
vorm van een testveld) kan worden voorgesorteerd op de toekomst. Dit geeft een impuls
aan de educatieve en recreatieve waarde van het landgoed.

Bandbreedte programmering
De verkenning van de energievormen leidt tot een mogelijke bandbreedte voor de
programmering per energievorm. Dit programma, zoals getoond in tabel 0.1, vormt de basis voor
het ontwerp van het Energielandgoed in fase 2.
Functie

Aantal
ha

Zon

Energieopbrengst
(TJ)

220-350

Tot 870 TJ (100%)

Wind

0-2

A: 130 TJ (± 15%)
B: 226 TJ (± 26%)

Geothermie

0-5
100-200
0-10

Biomassa

A: 160 TJ (+- 18%)
B: 320 TJ (+- 37%)
A: 15-30 TJ (± 1,7 - ±
3,5%)
B: 0-260 TJ (0 - ±
30%)

Experimenteel
/test/opslag

Maximaal
240

Geen/ niet voor
commercieel gebruik

Educatie en
recreatie

Maximaal
240

n.v.t.

Totaal

400

100%<

Toelichting
Zon is de ruggengraat. Aantal hectares afhankelijk van de
intensiteit van de installaties: volledig grondgebruik voor zon
of combi met andere functies zoals agrarisch of bio-gewas.
A: zes windturbines: tiphoogte ± 150 meter & ± 3 MW
vermogen.
B: zes windturbines: tiphoogte ± 200 meter & ± 4,5 MW
vermogen.
A versus B: één of twee bronnen bij Tuindorp. Haalbaarheid
nader te onderzoeken.
A: Teelt van biomassa op 100 à 200 ha land.
B: Bij inpassing bio-energiecentrale en import van biomassa
(reststromen).
Nader te bepalen. Afhankelijk van keuze in zon, wind,
geothermie en biomassa.
Maximaal = restruimte bij meest intensieve programma
(opwekking met intensief zon en zes grote windmolens)
Nader te bepalen. Recreatieve/educatieve functies.
Eventueel reserve om meer energie op te wekken.
Maximaal = restruimte bij meest intensieve programma
(opwekking met intensief zon en zes grote windmolens)
Potentieel meer dan 870 TJ, keuzes in de mix zijn mogelijk

Tabel 0.1: Bandbreedte programmering Energielandgoed Wells Meer

Waardecreatie, exploitatie- & verdienmodellen per energievorm & Wells Meer
De gemeente Bergen kan verschillende strategieën hanteren en posities kiezen in de
ontwikkeling en exploitatie van het Energielandgoed. Door de regie in eigen hand te houden en
zo lang mogelijk zelf door te ontwikkelen, wordt de meeste waarde gecreëerd. Om dit concreet
te maken zijn er drie scenario’s uitgewerkt van de rol en de positie die de gemeente kan
innemen:
1.
2.
3.

grond verpachten;
project ontwikkelen, bouwen en verkopen;
project ontwikkelen, bouwen en beheren;

Het eerste scenario gaat er vanuit dat de grond wordt verpacht. De gemeente zal het project
door anderen laten ontwikkelen. Er worden inkomsten verkregen uit opstalrechten (van een
windproject) en grondvergoedingen (van een zonneveld en biomassateelt). Inkomsten uit het
project worden verkregen gedurende gehele looptijd.
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In het tweede scenario wordt de regie behouden door zelf te ontwikkelen. Het project wordt
verkocht rond de bouw. Waarde ontstaat tijdens de ontwikkeling van het project en komt in één
keer vrij op het moment van verkoop.
Het derde scenario beschrijft de situatie dat het project wordt ontwikkeld, gebouwd en
geëxploiteerd door de gemeente. Ook hier wordt de regie behouden, zelfs voor de gehele
levensduur van het project. Het project blijft in eigendom van de gemeente. Inkomsten uit
exploitatie worden verkregen gedurende de gehele looptijd van het project.
De inkomsten die de gemeente ontvangt bij elk scenario kunnen worden verdeeld binnen de
gemeente en de regio. Het moment van ontvangst en/of de hoogte van de inkomsten verschilt.
Energievorm
Opties
Zon (200ha)
Wind (6 molens a 4,5MW)
Geothermie
Biomassa (196ha)
Experimenteel/test/opslag

Waardecreatie
Grond verpachten

Project ontwikkelen,
Project ontwikkelen,
bouwen en verkopen
bouwen en beheren
€ 9,2 mln
€ 12,0 mln
€ 27,2 mln
€ 3,5 mln
€ 5,5 mln
€ 8,8 mln
extern ontwikkeld, meest waarschijnlijk tuinderscollectief
biomassa teelt
biomassa installatie
€ 4,1 mln
extern ontwikkeld
invulling nog onbekend, potentiele waarden in de toekomst

Overig landschap
invulling nog onbekend
Totaal
€ 16,8 mln
€ 21,6 mln
Tabel 0.2: netto contante waarde van verschillende scenario’s

€ 40,6 mln

Uitgangspunten & advies Fase 2
Als resultaat van Fase 1 zijn de volgende uitgangspunten voor Fase 2 geïdentificeerd:












Het is fysiek en economisch haalbaar om 870 TJ op te wekken in het Energielandgoed Wells
Meer vanuit de programmadelen zonne-, wind- en bio-energie, eventueel aangevuld met
geothermie & (tijdelijke) opslag. De basisprogrammering is het vertrekpunt voor de
ontwerpopgave in fase 2.
De kern van de exploitatie wordt gevormd door zonne-energie in combinatie met (mogelijk)
windenergie en biomassateelt. Voor zon en wind zijn, met ontwikkeling in eigen hand
(grondposities, vergunningen en subsidie), business cases met beperkt risicoprofiel en
beperkte afhankelijkheid te creëren.
Een biomassa-installatie kan onafhankelijk en parallel aan het Energielandschap Wells Meer
worden ontwikkeld. De economische en technische inpasbaarheid moet nader worden
onderzocht. Geschiktheid van locatie is afhankelijk van aanwezigheid van grondstoffen en
afnemers van gas, warmte en elektriciteit en onderliggende contractuele zekerheden.
Een geothermieproject kan onafhankelijk en parallel aan het Energielandschap Wells Meer
ontwikkeld worden. Wanneer geothermie haalbaar blijkt, is de ontwikkeling het meest
kansrijk wanneer een tuinderscollectief deze op zich neemt. Hiermee ligt de ontwikkeling bij
de partij die uiteindelijk de warmte zal afnemen.
Het realiseren van de aansluiting op het hoofdspanningsnet is noodzakelijk en wordt
opgepakt en gefinancierd door Enexis. In fase 2 zullen de verkennende gesprekken concreter
worden en uiteindelijk vertaald worden in een overeenkomst tussen gemeente en Enexis
over de aansluiting.
Het is aan te bevelen om in fase 2 in gesprek te gaan met de samenleving en het
bedrijfsleven over de wenselijkheid en haalbaarheid van de diverse mogelijkheden voor
burgerparticipatie. Zo kan parallel aan het ontwerpen van het Energielandgoed, ook worden
“ontworpen” aan een bij Bergen passende organisatie van de burgerparticipatie. Dit kan in
de vorm van een coöperatie zijn, maar ook andere modellen zijn mogelijk.
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1

Introductie

1.1

Energielandgoed Wells Meer
Een ambitieus idee
Op 5 juni 2018 heeft de gemeenteraad van Bergen ingestemd met de ontwikkeling van het
Energielandgoed Wells Meer. In het gebied Wells Meer zullen ambitie en ruimte samen worden
gebracht tot een uniek Energielandgoed waarin verschillende duurzame energievormen een plek
krijgen. Met het landgoed wordt invulling gegeven aan de ambitie uit de Energievisie Bergen om
een energieneutrale gemeente te worden. De gronden in het plangebied zijn in eigendom van de
provincie Limburg en de gemeente Bergen, en bieden plaatsingsruimte voor de ontwikkeling van
een grootschalig, modern en duurzaam energielandschap.

Figuur 1.1: Concept uitwerking Energielandgoed Wells Meer. Bron: Haalbaarheidsstudie Wells Meer

Integrale planontwikkeling
De ontwikkeling van Energielandgoed Wells Meer bevindt zich in de verkenningsfase. Dat
betekent dat de ruimtelijke en programmatische invulling nog bepaald moet worden. Via een
interactieve planologische procedure met een structuurvisie, milieueffectrapportage,
alternatievenstudie, bestemmingsplan en uiteindelijk vergunningen worden de plannen
stapsgewijs concreter.
In het op 5 juni 2018 vastgestelde “Plan van Aanpak Energielandschap Wells Meer” is de integrale
gebiedsontwikkeling ontleed in zes werklijnen: landschap, planologie, financiën, techniek,
samenwerking en contractering en communicatie. In deze verkenning wordt de inhoudelijke basis
gelegd voor de werklijnen techniek, financiën en samenwerking en contractering. De resultaten
vormen sturende input voor de werklijnen landschap en planologie.
De opgave
Deze verkenning vormt de basis voor het programmatische gedeelte van de opgave. De
informatie en bevindingen in dit rapport geven richting aan de ‘mix’ van duurzame technologieën
waarmee het Energielandgoed ingevuld wordt.
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Figuur 1.2: Samenvatting beleidsdoelstelling gemeente Bergen. Bron: Energievisie Bergen.

De doelstelling is om in het Energielandgoed (minimaal) 50% van het totale energieverbruik van
de gemeente op te wekken met grootschalige duurzame technieken. Het totale energieverbruik
in de gemeente Bergen is 1.740 Terajoule (TJ). Hiervan is ongeveer 1.060 TJ gasverbruik (voor
1
warmte) en 250 TJ elektriciteitsverbruik . Het restant betreft energieverbruik als brandstof door
verkeer en vervoer. Het gasverbruik komt voor de helft voor rekening van de land- en (met
name) tuinbouw. De doelstelling voor het Energielandgoed is dus een energieproductie van circa
870 (TJ). Hierbij is vooralsnog geen onderscheid gemaakt tussen de opwek van elektriciteit,
warmte en brandstof.

Terajoule is een duiding voor een hoeveelheid energie. Joule is de
primaire eenheid voor energie. Watt is de gebruikte aanduiding voor
elektrisch vermogen. Waarbij 1 Watt = 1 Joule/seconde. 1 kWh is daarom
1000 (kilo) x 60 (minuten/uur) x 60 (seconden/minuut) = 3.600.000 Joule
= 3,6 MJ (Megajoule). Veelvouden zijn gepresenteerd in de tabel
hiernaast.

Tabel 1.1: Grootheden
energie
Factor
Naam
3
10
Kilo
6
10
Mega
9
10
Giga
12
10
Tera
15
10
Peta

Het projectgebied
Het projectgebied voor het Energielandgoed kent een oppervlakte van circa 450 hectare. We
gaan in deze technische verkenning uit van netto 400 hectare, die ter beschikking staat voor de
productie van duurzame energie. Figuur 1.2 toont de ligging van het plangebied.

1

Bron: Klimaatmonitor
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Figuur 1.3: Project Energielandgoed (Bron: Structuurvisie Wells Meer)

1.2

Doel en opzet van deze verkenning
Het doel van deze verkenning is om inzicht te krijgen in de opbrengstpotentie en haalbaarheid
van de verschillende vormen van duurzame energieopwekking in het Energielandgoed. Hierbij is
gekeken naar de technische, economische en organisatorische factoren van de beschikbare
energievormen. Het resultaat biedt uitgangspunten voor de volgende fase van de ontwikkeling.
De verkenning is als volgt opgebouwd:
De hoofdstukken 2, 3, 4 en 5 behandelen de vier vormen van duurzame energieproductie die
toepasbaar zijn in het Energielandgoed: wind, zon, biomassa en geothermie. Significante
waterstromen om energie mee op te wekken ontbreken in en rond het projectgebied.
Waterkracht is daarom buiten beschouwing gelaten. Ieder hoofdstuk bestaat uit vier paragrafen:
1.

2.

3.
4.

een toelichting op de huidige stand van de techniek, waarbij de potentie, de ruimtelijke
impact en mogelijke combinaties van grootschalige toepassing van de betreffende vorm
worden verkend;
een verkenning van de mogelijkheden om de energievorm in te passen op het
Energielandgoed, om zo een haalbare inschatting te maken van de mogelijke bijdrage
aan de doelstelling van 870 TJ;
een indicatieve business case voor de energievorm inclusief aandachtspunten en een
marktverkenning met enkele relevante referentieprojecten;
een doorkijk naar toekomstige ontwikkelingen en technologieën die een rol kunnen
krijgen op het Energielandgoed.
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Hoofdstuk 6 behandelt de overige technische onderdelen voor een duurzaam energiesysteem op
het Energielandgoed: netinpassing en energieopslag. Het bestaat uit vier paragrafen:
1.
2.
3.
4.

een toelichting over het elektriciteitsnet, de noodzaak om een hoogspanningsaansluiting
te realiseren en de implicaties hiervan voor het Energielandgoed;
een algemene toelichting over warmtenetten, aangezien sommige duurzame
energievormen geen elektriciteit of gas leveren, maar warmte;
een overzicht van verschillende vormen van energieopslag, waarvan de meest
toepasbare vormen voor het Energielandgoed nader worden toegelicht;
nadere uitleg over waterstof als alternatieve energiedrager, waarbij verschillende
opwerkvormen en toepassingen aan bod komen.

In hoofdstuk 7 worden de bevindingen vertaald naar een bandbreedte in programmering voor
het Energielandgoed en wordt dieper ingegaan op de organisatorische uitgangspunten voor de
ontwikkeling van het landgoed.
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2

Windenergie

2.1

Techniek & Ruimte
Toelichting
Bij windenergie wordt de kracht van de wind omgezet in omwenteling van turbinebladen, die een
generator aandrijven. De generator produceert elektrische energie. De energie wordt onttrokken
aan de wind, waardoor windsnelheden achter een windturbine 40-50% lager zijn. Volgens de
Betz-constante is het theoretische maximum aan energie dat aan de wind onttrokken kan
worden 59% - in werkelijkheid wordt dit nooit gehaald en is het maximum ongeveer 50%. Hoe
groter de diameter van de rotorbladen, hoe meer het maximum van 50% wordt benaderd. Het
maximum is het piekvermogen van een windturbine bij optimale windsnelheden van 12-13 m/s.
Dit wordt vrijwel nooit gehaald door de variatie in windsnelheden. In Nederland is de
capaciteitsfactor (van dit maximum vermogen van 50%) op 100 meter hoogte meestal 25-35%.
De daadwerkelijke opbrengst van windturbines is sterk afhankelijk van twee factoren: de
diameter van de rotorbladen en de gemiddelde windsnelheid op een bepaalde locatie. Omdat de
windsnelheden toenemen op grotere hoogte, is de vuistregel voor windturbines: hoe groter, hoe
beter. Tabel 2.1 geeft een overzicht van de principes die worden toegepast om energie op te
wekken uit wind.
Tabel 2.1: Overzicht typen windenergie
Principe

Liftprincipe
horizontale as

Liftprincipe
verticale as
Weerstandsprincipe

Type

Vermogenscoëfficiënt

Langzaamlopend:
Hollands
Amerikaans
Snellopend
Drie bladen
Twee bladen
Eén blad
Darrieus (meerdere varianten snellopend)
Langzaamlopend
Afgeschermd/ omklappend
Savonius-rotor

-

Max. 0,27
Max. 0,30

-

Max. 0,48
Max. 0,47
Max. 0,44
Min. 0,26
Max. 0,40

-

Min. 0,02
Max. 0,15

Geschikt voor:
Aandrijven werktuigen – laag
toerental.
Opwekken elektriciteit. Minder
bladen = hogere
omloopsnelheid = hoger
toerental
Variërende windrichting +
geen geluidsoverlast
Aandrijven werktuigen – laag
toerental.

Potentie
De windsnelheden bij Wells Meer zijn op 100 meter hoogte lager dan 7 m/s. Hiermee behoort
het gebied tot de minder gunstige locaties voor windenergie in Nederland. Dit heeft te maken
met de afstand tot de kust en de aanwezigheid van bossen. Het zal voor het Energielandgoed
noodzakelijk zijn om hoge windturbines te plaatsen om voldoende wind te vangen. Onderstaande
tabel geeft voor afmetingen en vermogens de indicatieve energieopbrengst weer. Het eigen
verbruik is hierbij inbegrepen:
Tabel 2.2: Verschillende vermogens windturbines (Bron: kengetallen Econnetic & Antea Group)
Geïnstalleerd
vermogen
3 MW
4,5 MW

Ashoogte

Tiphoogte

100 meter
130 meter

150 meter
200 meter
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Windturbines kennen een minimale onderlinge afstand, omdat ze anders ‘elkaars wind afvangen’
en mogelijk door turbulentie onaanvaardbare krachten op de constructie te verwerken krijgen.
Als vuistregel wordt in de praktijk een onderlinge afstand van vier keer de rotordiameter
gehanteerd.
Ruimtelijke impact
De directe ruimtelijk impact van windturbines is beperkt tot de mast van de turbine en de
overdraai van de bladen. Een windturbine heeft een grote indirecte impact door zijn
slagschaduw, de productie van geluid, de veiligheidsrisico’s, de landschappelijke impact en het
reduceren van de windsnelheid. De laatste factor maakt een bepaalde afstand tussen
windturbines noodzakelijk. De overige factoren hebben vooral betrekking op hinder en/of
beperkingen voor bewoners en andere functies. Als vuistregel wordt vaak gebruikt dat een
windturbines niet binnen een afstand van 350 meter van een woonbestemming geplaatst mag
worden.
Indien op het Energielandgoed meerdere grote turbines geplaatst worden is het noodzakelijk om
een aansluiting op het hoofdspanningsnet te realiseren. De kabel kan bovengronds of
ondergronds aangelegd worden.
Combinaties
De optimale locatie voor een windturbine heeft zo min mogelijk ‘obstakels’ in het landschap, een
vlakke omgeving. Omdat ook een afstand noodzakelijk is tot geluidgevoelige objecten, lenen
locaties met windturbines zich goed voor combinaties met andere functies. Meest voorkomend is
een agrarische functie (landbouw/veeteelt), maar ook een zonnepark is mogelijk. Een
driedubbelfunctie is denkbaar, wanneer de ruimte om een windturbine deels wordt gebruikt
voor zonne-energie en deels voor teelt van biomassa.

2.2

Windenergie op het Energielandgoed
Ruimtegebruik & energieopbrengst
Windenergie kan een substantiële bijdrage leveren aan de gestelde doelstelling van 870 TJ.
Bovenstaande technische verkenning toont aan dat windenergie geschikt is voor grootschalige
opwek van duurzame energie. Het ruimtegebruik van windturbines heeft vooral te maken met de
ruimte die nodig is tussen windturbines. De energieopbrengst is afhankelijk van het vermogen
maar vooral van de afmetingen van de te plaatsen turbines. In de business case analyse bij deze
verkenning is uitgegaan van turbines in de 3 MW klasse en een tiphoogte van circa 150 meter.
Wanneer wordt gekozen voor grotere turbines, bijvoorbeeld met een vermogen van 4,5 MW en
tiphoogte van circa 200 meter en meer, dan wordt de energieopbrengst substantieel groter.
Om de volledige 870 TJ op te wekken met windenergie, zijn circa 23 turbines van 4,5 MW nodig.
De onderlinge afstand tussen windturbines en overige ruimtelijke beperkingen (afstand tot
woningen, vliegroutes e.d.) maximeren het aantal in praktijk inpasbare turbines tot zes stuks.
Wanneer zes turbines van 3 MW worden geïnstalleerd, kan daarmee circa 15% van de 870 TJ
worden opgewekt. De maximale bijdrage van windenergie aan de 870 TJ is circa 26%, bij een
keuze voor zes turbines van 4,5 MW.
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2.3

Exploitatie- & verdienmodellen
De businesscase
In deze paragraaf wordt een indicatieve business case getoond voor een windpark van 18 MW
(zes turbines met een vermogen van 3 MW). In de businesscase worden de belangrijkste
parameters toegelicht en aandachtspunten voor de ontwikkeling beschreven.
De businesscase is gebaseerd op referentiecijfers van het Planbureau voor Leefomgeving, zoals
opgenomen in het Conceptadvies voor SDE+ 2019 Wind op land. De cijfers zijn gebaseerd op een
brede marktconsultatie. De businesscase op basis van de referentiecijfers laat zien dat een
positieve voor het windpark van het Energielandschap Wells Meer haalbaar is.
Inkomsten
De belangrijkste parameters voor de inkomsten van een windenergieproject zijn de SDE+ subsidie
en de elektriciteitsproductie (het windaanbod). De SDE+ regeling is een zogenaamde
‘onrendabele top’ regeling. Dit betekent dat de marktprijs die met de verkoop van elektriciteit
wordt verkregen, wordt aangevuld tot het beschikte SDE+ tarief. Om de SDE+ bijdrage in een
zeker jaar te berekenen wordt het SDE+ tarief verminderd met de marktprijs in dat jaar (het
correctiebedrag genaamd), dit wordt immers al ontvangen door de verkoop van de stroom. De
regeling kent een maximum van het bedrag dat wordt aangevuld bovenop de marktprijs om tot
het beschikte SDE+ tarief te komen. Dit maximum is vertaald in het zogenaamde basisbedrag.
Het basisbedrag is de minimale marktprijs waarbij volledig wordt aangevuld tot het beschikte
SDE+ tarief. Als de marktprijs voor elektriciteit op een zeker moment uitzonderlijk laag is en
onder het basisbedrag ligt, dan heeft het project lagere inkomsten dan het beschikte SDE+ tarief
(zie figuur 2.1). Deze situatie heeft zich sinds de invoering van de SDE+-regeling niet voor gedaan.
De hoogte van de marktprijs voor elektriciteit is dus vrijwel niet van invloed op de inkomsten van
het windproject. Dit maakt de businesscase relatief zeker, betrouwbaar en goed financierbaar.
De SDE+ subsidie voor wind op land is afhankelijk van windsnelheid categorieën. Wells Meer valt
vanaf 2019 in de categorie <6,75 m/s. Zie tabel 2.3 voor de gebruikte aannames.

Figuur 2.1: Relatie subsidiebedrag en actuele marktprijs
Tabel 2.3: Parameters SDE+ subsidie windturbines
Parameters

Eenheid

Advies SDE+ 2019

SDE+ tarief
Correctiebedrag/ marktprijs
(2018)
Aangevuld uit SDE+ subsidie

€/kWh (6,75 m/s)
€/kWh

0,70
0,32

€/kWh

0,38
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Kosten
De investeringskosten van een windpark bestaan uit turbinekosten, funderingskosten (inclusief
heipalen), de elektrische infrastructuur in het park, een netaansluiting, civiele infrastructuur,
bouwrente en een CAR-verzekering tijdens de bouw. De totale investeringskosten bedragen
1.150 €/kW.
Vaste O&M-kosten (operations & maintenance) betreffen verschillende verzekeringen (WA-,
machinebreuk-, stilstand-) netinstandhoudingskosten, eigen verbruik, OZB, beheer en land en
wegenonderhoud. Deze kosten worden geschat op 12,3 €/kW/jaar.
De variabele O&M-kosten bestaan uit grondkosten en onderhoud- en garantiecontracten
(0,0095€/kWh), grondkosten (0,0029 €/kWh), transactiekosten voor de elektriciteitsverkoop en
een premie om de risico’s op zeer lagere elektriciteitsprijzen af te dekken (0,0027 €/kWh). De
totale variabele O&M kosten zijn 0,0151 €/kW. Voor onderhoudskosten en grondkosten wordt
rekening gehouden met een inflatie van 1,5% per jaar.
Tabel 2.4: Businesscase referentiepark
Parameters
Vollasturen (schatting ECONNETIC)
Investeringskosten
Vaste O&M kosten
Variabele O&M kosten
- Transactiekosten en basisprijspremie
- Onderhoud en garantiekosten
- Grondkosten

Eenheid
MWh/MWp/jaar
€/kW
€/kW/jaar
€/kWh/jaar
€/kWh/jaar
€/kWh/jaar
€/kWh/jaar

Advies SDE+ 2019
2.100
1.150
12,3
0,0151
- 0.0027
- 0,0095
- 0,0029

Resul
taten
Het
wind
park
van
zes

windturbines met een vermogen van 3 MW per turbine wekt jaarlijks circa 36.000 MWh
elektriciteit op, uitgaande van 2.100 vollasturen. De totale investering voor het windpark wordt
geschat op € 21 miljoen met jaarlijkse operationele kosten van € 0,9 miljoen. De jaarlijkse
inkomsten worden geschat op € 2,5 miljoen. Dit geeft een indicatief projectrendement van 7,5%
per jaar. Hierbij is rekening gehouden met de lokale windsnelheden.
Tabel 2.5: Businesscase Energielandgoed
Windpark

Eenheid

Kengetallen

Totale investering in windpark
Jaarlijkse operationele kosten

mln. €
mln. €

21
0,9

Totale jaarlijkse inkomsten uit windpark
Energieopwekking uit wind

mln. €
MWh/jaar

2,5
36.000

Aandachtspunten voor de ontwikkeling
Netaansluiting: Voor het realiseren van een windpark zal een netaansluiting moeten worden
gecreëerd. De standaardkosten hiervan zijn meegenomen in de businesscase. Het vermogen
van een windpark van zes turbines is niet in te passen op het lokale distributienet. De kosten
van het realiseren van een verbinding naar het hoogspanningsnet worden gezien als een
apart onderdeel van de ontwikkeling en zijn niet meegenomen in de businesscase voor
windturbines. De aansluiting wordt behandeld in hoofdstuk 6.
Opstalrechten: Het verwerven van grondposities is de eerste stap naar elk succesvol
duurzaam energieproject. De benodigde grond voor het project kan worden aangekocht of
gepacht of er kan een grondvergoeding worden afgesproken. Vergoeding voor grondrechten
zijn volgens het landelijke gemiddelde meegenomen in de businesscase.
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Marktontwikkeling & referentieprojecten
De markt voor windenergie is al jaren in ontwikkeling en geprofessionaliseerd. In Nederland zijn
circa tien grote professionele ontwikkelaars actief; deze ontwikkelaars werken vaak samen met
lokale partijen (coöperaties, grondeigenaren, etc.), onder andere om maatschappelijk en politiek
draagvlak voor hun initiatief te bewerkstellingen. Er zijn twee manieren waarop de meeste
windprojecten in Nederland komen tot stand komen:
-

-

Grootschalige ontwikkeling onder Rijks- of provinciale coördinatie. De grote windparken op
de Noordzee zijn door het Rijk voorbereid, uitgewerkt en aanbesteed. Marktpartijen
ontwikkelen en exploiteren vervolgens de windparken. Voor de grote windparken (> 100
MW) op land heeft de planologische procedure onder Rijkscoördinatie plaatsgevonden. Het
initiatief is op lokaal niveau tot stand gekomen (ontwikkelaar en grondeigenaren).
Kleinschalig initiatief door burgers of bedrijven. In dit geval betreft het een coöperatievorm
of exploitatie door een consortium, waarbij een relatief kleine hoeveelheid windturbines op
een bepaalde locatie worden geplaatst. Bekende succesvolle corporaties zijn de Coöperatie
WindpowerNijmegen en Zuiderwind.

Een derde wijze om windparken te ontwikkelen is onder regie van een lokale overheid, zoals een
gemeente. Een voorbeeld is Windpark Hazeldonk (drie grote turbines van 3 MW) in Breda, dat is
gestart als initiatief van de gemeente. De gemeente deed het voorwerk: alle onderzoeken zijn
uitgevoerd, het bestemmingsplan gewijzigd, de vergunningen en de subsidie (SDE+) verleend. De
gemeente zette vervolgens een totaalpakket op de markt waarop bedrijven via een aanbesteding
konden in schrijven, met als voorwaarde dat burgers financieel moesten kunnen participeren.
340 mensen uit Breda en omgeving zijn nu deelnemer. Behalve naar de lokale deelnemers gaat
een deel van de opbrengsten naar de coöperatie. Ook betalen de eigenaren van het windpark
een jaarlijkse vergoeding aan de gemeente.

2.4

Innovatie in windenergie
In het concept van het Energielandgoed past het bieden van ruimte voor innovatie en
bezichtiging. Op het gebied van windenergie zijn verschillende innovatie ontwikkelingen
zichtbaar. Het gaat enerzijds om optimalisatie van de bekende, grote windmolens en anderzijds
om alternatieve (soms kleine) vormen. Hieronder worden drie innovaties die mogelijk interessant
zijn voor het Energielandgoed kort toegelicht:
-

-

-

Behalve de grote windturbines om op schaal energie te produceren, zijn er kleine
windturbines van verschillende typen. Een voorbeeld dat snel aan populariteit wint zijn de
verticale turbines (Darrieus-windturbine), die op kleinere schaal in stedelijke omgevingen
worden toegepast. Op het landgoed kunnen dergelijke turbines een esthetische functie
krijgen, evenals het produceren van energie voor lokale energievraag (bedrijven, woningen,
voorzieningen in het gebied). Een nieuwe ontwikkeling op het gebied van de Darrieuswindturbines is om de turbines te stapelen. Hiermee is het mogelijk om – net als grote
windturbines – hogere windsnelheden en opbrengsten te realiseren.
Een variant op de verticale windturbines zijn ‘windbomen’, gefabriceerde kunstwerken met
de vorm en structuur van een boom, die meerdere kleine turbines bevatten. Dergelijke
systemen produceren een beperkte hoeveelheid energie, maar kunnen een inspirerend en
esthetisch element zijn in het Energielandgoed.
Een ontwikkeling in de markt van windenergie is de productie van waterstof met
windturbines. HYGRO en Lagerwey zijn partijen die pilots ontwikkelen. Met directe productie
van waterstof kan eenvoudig geschakeld worden tussen elektriciteitsproductie (bij
energiebehoefte op het net) en waterstofproductie (bij energieoverschot op het net).
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Figuur 2.2: Windbomen (Bron: New Wind)

Figuur 2.3: Verschillende typen Darrieus-windturbines
(Bron: Free Energy Planet)
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3

Zonne-energie

3.1

Techniek & Ruimte
Toelichting
Alle vormen van energie (inclusief fossiele brandstof) zijn een afgeleide van zonne-energie
(m.u.v. diepe geothermie). We spreken van zonne-energie, wanneer we zonnestraling direct
omzetten in een bruikbare energievormen. Er zijn drie vormen van energiewinning uit
zonnestraling, waarop technische variaties bestaan (zie tabel 3.1):
1.
2.
3.

Fotovoltaïsche panelen (PV-panelen), waarmee zonne-energie kan worden omgezet in
elektriciteit.
Zonnecollectoren, waarmee zonne-energie kan worden omgezet in warmte, bijvoorbeeld
voor het verwarmen van water voor huishoudelijk gebruik.
Geconcentreerde zonne-energie. Hiermee is het mogelijk om zeer hoge temperaturen te
bereiken voor een stoom aangedreven turbine, die elektriciteit en warmte kan produceren.
Deze energievorm is niet mogelijk in Nederland, omdat hiervoor directe zonnestraling nodig
is. De breedtegraad van Nederland is zodanig dat een groot gedeelte van de zonnestraling
diffuus het aardoppervlakte bereikt. We laten deze variant daarom buiten beschouwing.

PV-panelen produceren gelijkspanning (DC-stroom), terwijl het net werkt op wisselspanning (ACstroom). Het is dus nodig om inverters (omvorming DC-AC) te plaatsen. Een installatie kan
worden opgebouwd uit volledig AC-panelen (per paneel een inverter), of in serie/parallel
geplaatst met 1 DC/AC inverter per installatie.
Tabel 3.1: Overzicht typen zonne-energie
Principe
Fotovoltaïsche
panelen
Thermische
collectoren
Geconcentreerd

Type
-

PV (silicium)
Kunststof (TiO2)
Transparant
Vloeistof
Lucht
Parabolische trog
Zonnetoren
Parabolische schotel

Efficiëntie
12-18%
5-6%
4-8%
Sterk afhankelijk van
lichtinval
70-80x
300-1000x
1000-3000x

Geschikt voor
Dak & grond
Oppervlakte
Glas
Warm water
Industrie
Opwek stroom
Niet in NL

Voor het Energielandgoed zijn PV-panelen het meest geschikt voor grootschalige opwek. Voor
(lokale) warmtevoorziening zijn thermische collectoren toepasbaar.
Potentie
Zonne-energie heeft voldoende potentie om in de totale energiebehoefte van Nederland te
voorzien, maar de opwek ervan heeft een grote ruimtelijke impact. In stedelijk gebied is het
mogelijk om 5-10% van de beschikbare ruimte (dakoppervlakten, openbare ruimte) te benutten
voor de opwek van zonne-energie. Hierbij worden kunststof panelen en transparante panelen
buiten beschouwing gelaten; deze kunnen in potentie een grotere oppervlakte benutten. De
kleinschalige opwek kan niet voorzien in de gehele vraag; hiervoor is grootschalige opwek buiten
stedelijk gebied nodig.
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Commerciële zonnepanelen hebben op dit moment een efficiëntie van 14-16%. Bij een
2
2
2
gemiddelde zonnestraling van 1.000 Wp /m (in Nederland) is de jaarlijkse opbrengst 150 Wp/m
2
= 120 kWh/m (bij 15% efficiëntie). Door de positionering van zonnepanelen richting de zon, met
een hellingshoek van 30-60 graden, ontstaat schaduwvorming achter de panelen. Hierdoor is het
niet mogelijk om 100% van de beschikbare ruimte te benutten voor zonnepanelen. Bij een noordzuid opstelling in Nederland is het maximale grondgebruik t.b.v. zonnepanelen 75% van de grond.
Bij een oost-west opstelling is het mogelijk om 95% van de grond te benutten, maar het
rendement van een oost-west opstelling is iets lager (6-7%). Uitgaande van een bovengenoemde
inschatting van 75% grondgebruik, kan één hectare ongeveer 4.000 zonnepanelen bevatten.
Hiermee is het mogelijk om op één hectare een commerciële opstelling van 1,2 MWp te
installeren, die jaarlijks 1.044.000 kWh kan produceren. Dit staat gelijk aan 3,8 TJ/ha.

Figuur 3.1: Schematische weergave PV-panelen
(Bron: Wisselo Duurzame Energie)

Figuur 3.2: Schematische weergave zonnecollector
(Bron: Energie Ambassadeurs)

Zonnecollectoren zijn interessant om te gebruiken op de locatie van de warmtevraag. Ze worden
voornamelijk toegepast op objectniveau. Zonnecollectoren hebben een hogere efficiëntie dan
PV-panelen, maar zetten de energie om in warmte. De warmte moet vervolgens opgeslagen en
getransporteerd worden. Het rendement van een zonnecollector is afhankelijk van de gewenste
watertemperatuur. Bij het voeden van een hoge temperatuur warmtenet, hebben
2
zonnecollectoren een opbrengst van 1,6 GJ/m . Een zonnepark van één hectare met 75%
grondgebruik wekt dan jaarlijks 12,0 TJ/ha op. Dit is significant meer dan PV-panelen, maar het
systeem is ook minder praktisch.
De hoogste rendementen kunnen gehaald worden in de zomer, als de warmtevraag het laagst is.
Bovendien verlagen transport- en opslagverliezen het ketenrendement. Zonnecollectoren zijn
een goede secundaire warmtebron voor warmtenetten, maar als primaire bron zijn ze minder
geschikt, omdat de opbrengst afhankelijk is van seizoenverschillen. Op kleine schaal
(gebouwgebonden) zijn ze goed toepasbaar. Een grootschalige opstelling met aansluiting op een
warmtenet is mogelijk, echter onder voorwaarden dat de afstand van warmtetransport beperkt
blijft en er een andere, primaire, warmtebron op het net is aangesloten.

2

Wattpiek(Wp) is een meeteenheid voor het vermogen van zonnepanelen. Hierbij wordt gemeten onder internationaal
vastgestelde standaarden voor de sterkte van het licht, de richting van het invallende licht, het zonnespectrum en de
temperatuur. De Wattpiek-waarde wordt gebruikt om zonnepanelen onderling te vergelijken.
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Ruimtelijke impact
De voornaamste ruimtelijke impact van grootschalige zonneparken zijn de panelen zelf.
Aandachtspunten bij het ontwerp van het zonnepark zijn:
De lichtinval moet gedurende het hele jaar gegarandeerd zijn. Dit betekent dat er geen
bomen (of windturbines) in de baan van de zon mogen staan. In de praktijk betekent dit dat
er een ruime corridor vrij moet blijven van hoge bomen aan de zuidkant (maar ook zuidoost
en zuidwest) van het park.
Zonnepanelen zijn gevoelig voor diefstal en beschadiging. Om het risico te beperken zal een
groot deel van de parken afgesloten moeten worden voor publiek.
De zonnepanelen behoeven periodiek onderhoud en moeten dus bereikbaar zijn met
toegangswegen/-paden. Dit is ook voor situaties van storing van belang.
Voor kleine zonneparken (tot circa 7 MW) is het mogelijk om op het lokale distributienet
(middenspanning) aan te sluiten. Voor grotere zonneparken (of een verzameling kleine
parken) is een aansluiting op het hoogspanningsnet noodzakelijk.

Figuur 3.3: Compilatie afbeeldingen combinaties zonnepanelen (Bron: diversen online)

Combinaties
Grootschalige opstellingen van zonnepanelen zijn geschikt voor combinaties met andere vormen
van duurzame energie en functies, bijvoorbeeld:
De combinatie van zonne-energie en windturbines ligt voor de hand. De onderlinge afstand
tussen windturbines biedt ruimte voor zonneparken. De slagschaduw van de windturbines is
bepalend voor de ruimte die benut kan worden voor zonnepanelen.
Voor klassieke PV-panelen is het mogelijk om extensieve agrarische functies te combineren
met een grootschalige grondopstelling. Door de schuine oriëntatie van de zonnepanelen is
het mogelijk om - terwijl 40% van de grond in gebruik is door zonnepanelen - alsnog 70-75%
van de grond te gebruiken voor grassen. Dit verhoogt de productie van de zonnepanelen,
doordat de planten de achterliggende ruimte koelen. Installaties die meedraaien met de zon,
zijn een optie. Vanwege schaduwvorming zal de productie van gewassen lager zijn (30-50%
minder) dan bij een eenzijdige functie, maar deze combinatie realiseert een hogere
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-

-

3.2

economische opbrengst per ha. Geschikte functies zijn bijvoorbeeld extensieve veeteelt en
productie voor biobrandstof/-massa.
Er zijn nog geen grootschalige voorbeelden van combinaties met intensieve agrarische
functies, bijvoorbeeld via strokenteelt of verhoogde zonnepanelen waaronder akkerbouw
mogelijk. Theoretisch is het een haalbare optie. Of toepassing op grote schaal plaats zal gaan
vinden, is vooral afhankelijk van de businesscase die ermee te realiseren zal zijn. Onder
anderen Coöperatie Agrobosbouw NL en Wageningen UR onderzoeken dergelijke
combinaties in proefopstellingen.
Een mogelijkheid is om zonnepanelen te plaatsen op geluidswallen rond bijvoorbeeld wegen
of op waterlichamen. De reflectie van het zonlicht door het water verhoogt de efficiëntie van
de panelen met maximaal 20%.

Zonne-energie op het energielandgoed
Ruimtegebruik & energieopbrengst
Het is mogelijk om de volledige doelstelling van 870 TJ te realiseren met zonne-energie op het
landgoed. Tabel 3.2 geeft een overzicht van mogelijke opstellingen met het bijbehorende
2
2
ruimtebeslag, variërend van 2 m per paneel (intensieve oost-west opstelling) tot 7,5 m per
paneel (open opstelling met ruimte voor strokenteelt). De tabel toont het geïnstalleerd
vermogen, de opbrengst per hectare en het aantal benodigde hectares om 870 TJ op te wekken.
Hieruit is af te leiden dat het mogelijk is om met 50-60% van het landgoed de volledige
energievraag te voorzien bij een keuze voor opstellingen met een hoge dichtheid.
Tabel 3.2: Opwekpotentie bij verschillende opstellingen
Type opstelling

m2/paneel

MWp/ha

TJ/ha

Benodigde
voor 870 TJ

% oppervlakte
Wells Meer

Grootschalige opstelling OW

2,00

1,45

4,4

199

Grootschalige opstelling NZ

2,50

1,16

3,8

231

58%

Gecombineerde functies NZ

4,50

0,64

2,1

417

104%

Gecombineerd extensief NZ

7,50

0,39

1,3

694

174%

50%

Het ruimtegebruik van zonnepanelen is afhankelijk van de compactheid waarmee het veld wordt
2
2
gebouwd (m /paneel). In bovenstaande tabel is uitgegaan van zonnepanelen van 1,9 m met een
vermogen van 290 Wp. Dit is een gemiddelde opbrengst voor panelen van dergelijke afmetingen.
Bij gecombineerde functies - bijvoorbeeld stroken landbouwgrond of extensieve veeteelt - is een
open opstelling vereist om ruimte te laten voor deze functies. Dit betekent dat er meer ruimte
nodig is om de doelstelling te halen.

3.3

Exploitatie- & verdienmodellen
De businesscase
In deze paragraaf wordt een indicatieve businesscase geschetst voor een zonneveld met 200 ha
aan zonnepanelen. De indicatieve businesscase geeft een beeld van de haalbaarheid van
grootschalige zonne-energie op het Energielandgoed. In de businesscase worden de belangrijkste
parameters toegelicht en aandachtspunten voor de ontwikkeling beschrevenen.
De businesscase is gebaseerd op de aannames van het Planbureau voor Leefomgeving in het
Conceptadvies voor SDE+ Zonne-energie 2019. De aannames resulteren in een positieve
businesscase voor het zonneveld op het Energielandgoed.
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Inkomsten
De belangrijkste parameter voor de inkomsten van het project is de SDE+-subsidie. De
‘onrendabele top’ van een zonneproject wordt gedekt met SDE+-subsidie, die wordt uitgekeerd
per opgewekte kWh aan elektriciteit. Doordat de hoogte van de SDE+-subsidie voor een langere
tijd gegarandeerd is, heeft de hoogte van de energieprijs maar beperkte invloed op de inkomsten
van het zonneproject. Dit maakt de businesscase betrouwbaar en goed financierbaar.
De SDE+ regeling is een zogenaamde ‘onrendabele top’ regeling. Dit betekent dat de marktprijs
die met de verkoop van elektriciteit wordt verkregen, wordt aangevuld tot het beschikte SDE+
tarief. Om de SDE+ bijdrage in een zeker jaar te berekenen wordt het SDE+ tarief verminderd met
de marktprijs in dat jaar (het correctiebedrag), dit wordt immers al ontvangen door de verkoop
van de stroom. De regeling kent een maximum van het bedrag dat wordt aangevuld bovenop de
marktprijs om tot het beschikte SDE+ tarief te komen. Dit maximum is vertaald in het
basisbedrag. Het basisbedrag is de minimale marktprijs waarbij volledig wordt aangevuld tot het
beschikte SDE+ tarief. Als de marktprijs voor elektriciteit uitzonderlijk laag is en onder het
basisbedrag ligt, dan heeft het project lagere inkomsten dan het beschikte SDE+ tarief. Deze
situatie heeft zich sinds de invoering van de SDE+-regeling niet voor gedaan. De hoogte van de
marktprijs voor elektriciteit is dus vrijwel niet van invloed op de inkomsten van het zonneproject.
Dit maakt de businesscase relatief zeker, betrouwbaar en goed financierbaar.
SDE+ kent verschillende categorieën en bijbehorende tarieven voor zon-PV, afhankelijk van het
vermogen van de installatie. De aannames voor de businesscase in deze verkenning zijn
gebaseerd op een referentie installatie van 5 MWp en valt daarmee in de categorie voor grootste
zonneparken met het laagste SDE+ tarief. Wanneer een groter systeem wordt gerealiseerd, zullen
inkomsten per eenheid geproduceerde elektriciteit gelijk zijn. Echter, vanwege schaalomvang ligt
het voor de hand dat de kosten per eenheid gunstiger uitpakken met een positief effect op het
rendement van het project.
Tabel 3.3: Parameters SDE+ subsidie zon
Parameters

Eenheid

Advies SDE+ 2019

SDE+ tarief
Correctiebedrag/marktprijs (2018)
Aangevuld uit SDE+ subsidie

€/kWh
€/kWh
€/kWp

0,079
0,038
0,041

Investering & kosten
Het is de verwachting dat door technologische ontwikkelingen en schaaleffecten de
investeringskosten voor zonnepanelen blijven dalen. De investeringskosten voor zon-PV ≥1 MWp
zijn door het Planbureau voor Leefomgeving (PBL) in het Concept advies SDE+ 2019 vastgesteld
op 680 euro per kWp. Hierin zijn de PV-panelen, omvormers en installatiemateriaal en arbeid en
een aansluiting meegenomen. Vaste O&M kosten worden gemaakt voor alle onderhoud,
schoonmaak, verzekering van de installatie, verlenging van de garantieduur van de omvormer tot
en met tien jaar, beheer en overige operationele kosten van de installatie.
Tabel 3.4: Businesscase referentieproject
Parameters
Vollasturen
Investeringskosten
Vaste O&M kosten
Vaste O&M- kosten in jaar 12

Eenheid
MWh/Mwp/jaar
€/kWp
€/kWp/jaar
€/kWp/jaar

Resultaten
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Het zonneveld van 200 ha met een vermogen van 232 MWp, wekt jaarlijks 220.400 MWh
elektriciteit op. Dit staat gelijk aan 91% van doelstelling voor het Energielandschap (793
TJ).Hiervoor wordt 200 hectare land volledig benut voor zonnepanelen.
De totale investering voor het zonneveld wordt geschat op € 158 miljoen met jaarlijkse
operationele kosten van € 2,7 miljoen en een additionele investering van € 5,7 mln. in het
twaalfde jaar in verband met vervanging van omvormers. De jaarlijkse inkomsten worden geschat
op € 17,4 miljoen. Dit geeft een indicatief rendement van 9,0% per jaar.
Tabel 3.5: Businesscase zon in het Energielandgoed
Zonneveld

Eenheid

Kengetallen

Totale investering in het zonneveld
Jaarlijkse operationele kosten
Jaarlijkse operationele kosten - jaar 12
Totale jaarlijkse inkomsten uit het zonneveld
Energieopwekking uit het zonneveld

mln. €
mln. €
mln. €
mln. €
MWh/jaar

158
2,7
5,7
17,4
220.400

Aandachtspunten voor de ontwikkeling
Netaansluiting: Voor het zonneveld zal een aansluiting moeten worden gecreëerd op het
elektriciteitsnet. De standaardkosten hiervan zijn meegenomen in de businesscase. Het
vermogen van een zonnepark van 232 MWp is echter niet in te passen op het lokale
distributienet. De kosten van het realiseren van een verbinding naar het hoogspanningsnet
worden gezien als een apart onderdeel van de ontwikkeling en zijn niet meegenomen in de
businesscase voor het zonneveld. De aansluiting wordt behandeld in hoofdstuk 6.
Opstalrechten: In de businesscase is geen rekening gehouden met het verwerven van
grondposities of het vestigen van opstalrechten.
Marktontwikkeling & referentieprojecten
De markt voor zonnepanelen is divers en groeit sterk. Dit komt mede door de schaalbaarheid van
het product - het is mogelijk om enkele zonnepanelen op een dak te plaatsen, maar ook een park
van vele hectares te ontwikkelen. Er bestaan verschillende businessmodellen voor zonne-energie
– veelal afhankelijk van schaal en van regelgeving. De zonnepanelenmarkt is internationaal met
concurrentie tussen Europese, Amerikaanse en (met name) Chinese partijen. De productie van
zonnepanelen is de afgelopen jaren sterk toegenomen, waardoor de prijzen zijn gedaald. Omdat
in Nederland SDE+ subsidie een deel van de inkomsten uit zonneprojecten voor lange tijd blijft
garanderen, is het voor marktpartijen interessant om in zonnepanelen te investeren. Voor
grootschalige opwek zijn tientallen projecten in Nederland in ontwikkeling, waar partijen met een
grondpositie zonneparken willen aanleggen. Partijen met grond (o.a. agrariërs) of grote daken
worden benaderd door marktpartijen om deze ter beschikking te stellen voor de ontwikkeling
van een zonneveld.
Vier referentieprojecten relevant voor de ontwikkeling van het Energielandgoed zijn uitgelicht:
Nabij de haven van Vlissingen ligt het grootste zonnepark van Nederland – SolarPark Scaldia,
met 140.000 zonnepanelen (50 MWp) op 40 hectare. Indien gekozen wordt voor de invulling
conform de indicatieve businesscase (232 MWp op 200 hectare) kan het Energielandgoed
bijna vijf keer zo groot wordt als dit zonnepark.
In Uden is recentelijk Zonnepark Hoogveld-Zuid aangelegd, met 43.000 zonnepanelen op 14
ha. Met een grondgebruik van 46% komt dit park in de buurt bij de inschattingen in deze
verkenning voor extensiever ruimtegebruik.
De gemeente Midden-Drenthe is een voorbeeld van een gemeente die zelf een zonnepark
gaat aanleggen én exploiteren. De inkomsten uit dit zonnepark van 21.000 panelen op zes
hectare komen ten goede aan andere duurzaamheidsprojecten van de gemeente.
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-

3.4

Solarpark De Kwekerij in Hengelo is een project waar bijna 7.000 panelen (2 MW)
gerealiseerd zijn op 7,1 ha. Dit project is interessant omdat tijdens de ontwikkeling de
omgeving actief is meegenomen bij het bepalen van het ontwerp bijvoorbeeld door
informatieavonden en door na te denken over zichtlijnen, vanuit aangrenzende woningen,
over het park. Dit heeft geresulteerd in een betrokken omgeving die nu een actieve rol
speelt in het park. Voor het onderhoud van het park is Stichting Solarlandschapspark de
Kwekerij opgericht dat educatie biedt over duurzaamheid door rondleidingen te verzorgen
en lezingen te geven.

Innovatie in zonne-energie
De zonne-energiesector is volop in ontwikkeling, waarbij veel nieuwe producten worden
ontwikkeld. Enkele van de voornaamste zijn:
-

-

-

-

Transparante panelen staan aan de vooravond van commercialisering op grote schaal.
Transparante panelen zijn toepasbaar op gevels en in ramen, maar ook in kassen. Hiermee is
het op termijn mogelijk om energie-opwek te combineren met intensieve teelt. Wanneer de
kosten van de technologie verder dalen, is het mogelijk om gehele kassen te bekleden of
vervangen door transparante zonnepanelen. Omdat een gedeelte van het lichtspectrum
wordt geabsorbeerd, kan het noodzakelijk zijn om met LED-verlichting extra verlichting te
produceren. Een voorloper van deze panelen zijn licht doorlatende panelen, die voor 90-95%
van het oppervlakte uit PV paneel bestaan. De overige ruimte is open, waardoor voldoende
licht wordt doorgelaten om plantgroei mogelijk te maken. Beide voorbeelden zijn naast
elkaar weergegeven in figuur 3.4.
Kunststof panelen. Prototypen bestaan, maar de technologie is nog niet op grote schaal
toepasbaar. In de toekomst is deze toepassing interessant voor gevels van gebouwen. De
opwek is lager dan traditionele panelen, maar de panelen kunnen overal in verwerkt
worden. Een gebouw kan volledig bekleed worden met dergelijke panelen, zodat muren
energie gaan opwekken. Ook wordt veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van de materialen
in zonnepanelen. Voor toepassingen in de ruimte zijn panelen ontwikkeld met een efficiëntie
van 40%, maar de kosten hiervan zijn commercieel niet interessant.
Makkelijker toepasbaar op het Energielandgoed zijn draaiende panelen, die de beweging van
de zon volgen. De panelen zijn in verschillende systemen beschikbaar en kunnen door hun
beweging de zonnekracht optimaal benutten met een hoger rendement tot gevolg. De
panelen hebben meer ruimte nodig dan een ‘statische’ opstelling. Dit biedt kansen voor
combinatie met andere functies.
Een laatste ontwikkeling waar ruimte voor geboden kan worden op het Energielandgoed zijn
PV-T panelen. Dit zijn gelaagde PV-panelen, die zowel elektriciteit als warm water
produceren. Het water fungeert als verkoeling voor de PV-lagen, waardoor deze een hoger
rendement bereiken dan normale panelen. De opgewekte warmte kan worden toegevoegd
aan een warmtebuffer of warmtenet. Een voorbeeld van een PVT-paneel is weergegeven in
figuur 3.5
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Figuur 3.4: Voorbeeld van licht doorlatende (rechts)
en transparante (links) PV-panelen.
(Bron: zonnepanelen.nl)

Figuur 3.5: Voorbeeld van een PVT-paneel.
(Bron: Triple Solar)
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4

Biomassa

4.1

Techniek & Ruimte
Toelichting
Biomassa is een verzamelnaam voor vormen van energie(opwekking) met een organische
oorsprong. Er zijn drie principes om energie te produceren met biomassa, zes verschillende
technieken en een scala aan verschillende producten. Tabel 4.1 geeft een overzicht van alle
vormen.
Tabel 4.1: Verschillende typen energieproductie met biomassa
Principe

Type biomassa

Thermisch

Droog
(>40% droge stof)

Biochemisch
Fysisch-mechanisch

Nat
(<20% droge stof)
Oliehoudend

Techniek
1. Verbranding
2. Vergassing
3. Pyrolyse
4. Anaerobe vergisting
5. Fermentatie
6. Persen + veresteren

Product
1. Stoom
2. Stookgas
3. Olie + houtskool
4. Methaangas
5. Ethanol
6. Biodiesel + Glycerine

De drie meest voorkomende methoden om energie te produceren uit biomassa zijn verbranding
(voor elektriciteit), anaerobe vergisting (voor biogas) en persen + veresteren (voor biobrandstof).
Dit zijn de meest interessante vormen van biomassa-energie voor het Energielandgoed, omdat
het vormen zijn van grootschalige opwek. De overige vormen worden vooral toegepast in
industriële processen.
Verbranding
In Nederland is verbranding de meest voorkomende toepassing van energie uit biomassa. Het
betreft voornamelijk het bijstoken van biomassa in kolencentrales, maar er zijn ook enkele
biomassa-gestookte centrales. Biomassa met een hoog gehalte aan droge stof (hout) is het meest
geschikt voor verbranding. De producten bij verbranding zijn elektriciteit en warmte, waarbij een
deel van de warmte gebruikt wordt in het proces om de biomassa te drogen (zie figuur 4.1).
Anaerobe vergisting
Bij anaerobe vergisting wordt biogas (methaangas) geproduceerd van natte biomassa in een
zuurstofarme omgeving (zie figuur 4.2). Uit vrijwel elk type natte biomassa (van mest tot
bermgrassen en zelfs vet) is zo biogas te produceren. De installaties zijn ingericht op een
continue proces (open en doorlopend) of een batch-proces (afgesloten en bepaalde tijdsduur).
De opbrengst is afhankelijk van de mix aan input die vergist wordt. Het biogas kan omgezet
worden in groen gas, waarna het geschikt is voor het aardgasnet.
Brandstofproductie
Er kunnen twee typen biobrandstof geproduceerd worden van biomassa: bioethanol en
biodiesel. Ze verschillen in productieproces en in toepassing:
Voor de productie van bioethanol zijn gewassen nodig met een hoog zetmeelgehalte
(suikerbiet/mais). In een fermentatieproces lijkend op dat van bierproductie wordt een
mengsel met alcoholgehalte geproduceerd. Door dit mengsel enkele malen te
destilleren kan een pure alcoholvorm – ethanol gemaakt worden.
Biodiesel wordt gemaakt van bio-oliën. Dit kunnen oliën van geperste planten en zaden
(zonnebloem e.d.) of afvaloliën zijn. Door de toevoeging van methanol wordt biodiesel
en glycerine geproduceerd.
De productie van biobrandstof voor het Energielandgoed wordt buiten beschouwing gelaten.
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Figuur 4.1: Schematische weergave van het verbrandingsproces van biomassa (Bron: Nature’s Best)

Figuur 4.2: Schematische weergave van een anaerobe vergister (Bron: Energy Works)
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Potentie
Verbranding
Voor de verbranding van biomassa gelden vergelijkbare rendementen als fossiele
energiecentrales: ongeveer 40% van de energiewaarde van biomassa wordt omgezet in
elektriciteit. De opgewekte warmte gaat grotendeels verloren, maar kan voor een deel worden
opgevangen en gebruikt voor een warmtenet; de centrale wordt hiermee een
warmtekrachtkoppeling-centrale (WKK). Bij een energiedichtheid van 15 MJ/kg hout, is het
mogelijk om 1,67 kWh op te wekken per kg hout. De jaarlijkse hoeveelheid groen afval van de
gemeente Bergen is 552.000 kilo. Hiermee kan 920.000 kWh = 3,3 TJ aan elektriciteit
geproduceerd worden. Omdat een vergelijkbaar deel aan bruikbare warmte geproduceerd
wordt, is de totale energetische potentie van de beschikbare droge biomassa in Bergen 6,6 TJ.
Biomassaproductie kan dit aanvullen. Eén van de meest geschikte soorten voor biomassaproductie is populier. Deze snelgroeiende boomsoort onttrekt veel water aan de grond en is
daarom niet overal geschikt. De opbrengst van droge stof is 11-15 ton per ha/jaar (bij een 6-7
jarige cyclus). Wanneer 12 ton/ha aan droge stof wordt geproduceerd met populieren, zorgt
iedere 14 ha ‘biomassabos’ voor een additionele TJ aan elektriciteit. Een installatie van 2,5-5 MW
voldoet in dit geval.
Anaerobe vergisting
Biogas kan op twee manieren gebruikt worden: middels een WKK-centrale kan warmte en
elektriciteit worden geproduceerd en middels opwaarderen kan het biogas worden omgezet tot
groen gas en geleverd worden aan het gasnet. Een WKK-centrale kent een vergelijkbare
rendement als gascentrales: ongeveer 45% van de energiewaarde van biogas wordt omgezet in
elektriciteit en eveneens ongeveer 45% wordt omgezet in warmte. Hiermee wordt dus 90% van
de energiewaarde benut. De omzetting van biogas naar groen gas verloopt vervolgens met een
rendement van 60%.
Onderstaande tabel geeft inzicht in de potentie van ‘natte’ biomassa in Bergen, gebaseerd op
bestaande bronnen in de gemeente. De kolom ‘Potentie Bergen’ betreft de opbrengst in zowel
elektriciteit als warmte. Data zijn afkomstig van het CBS.
Tabel 4.2: Energetische potentie vergisting reststromen gemeente Bergen
Organische afvalstroom
Koeienmest
Varkensmest
Kippenmest
Groenteafval
Bermgras

Opbrengst
m3/ton
25
27
51
75
220

MJ/ton
900
972
1.836
2.700
7.920

Ton/jaar in gemeente
Bergen (bron: CBS)
66.000
48.000
1.000
728
1.100*

Potentie in Bergen
53,5 TJ
42,0 TJ
1,7 TJ
1,8 TJ
7,8 TJ

* Er zijn geen data beschikbaar over de huidige productie van bermgras in de gemeente. Hier is uitgegaan van de
productie van bermgras op 200 hectare.

Ter indicatie geeft de volgende berekening een beeld van de potentie van bestaande
biomassabronnen in Bergen: Wanneer in Bergen 50% van de koeienmest, 50% van de
varkensmest en 200 hectare bermgras wordt benut voor energieproductie, kan 55 TJ worden
3
opgewekt - 6,4% van de totale doelstelling. Hiervoor is een installatie van ongeveer 45 m /u
nodig, met een vermogen van 2-3 MW. Dit is vergelijkbaar met de huidige installatie in het
plangebied.
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Tabel 4.3: Overzicht van de opwekpotentie van bestaande bronnen biomassa
Type
Verbranding

Vergisting

Bron
Bestaand groen afval
Productiebos
Bestaande mest (koeien
en varkens)
Bestaand GFT
Productie bermgras

Hoeveelheid
552 ton
11-15 ton/ha
66 ton koeienmest
48 ton varkensmest
13 ton
11 ton/ha

Opwekpotentie
6,6 TJ
0,071 TJ/ha
53,5 TJ
42,0 TJ
1,8 TJ
0,039 TJ/ha

Ruimtelijke impact
Voor energieproductie uit biomassa is de directe ruimtelijke impact beperkt, maar de indirecte
impact (voor productie van de grondstoffen) is fors. Een biomassacentrale
(verbranding/gasproductie) is beperkt in omvang; relatief kleine installaties kunnen grote
volumes verwerken. Bij verbrandingsinstallaties komt fijnstof vrij in een significant hogere
hoeveelheid dan bij verbranding van fossiele brandstoffen. In tegenstelling tot wat vaak wordt
gedacht, produceert een vergistingsinstallatie meestal geen stankoverlast.
Bij een verbrandingscentrale is een aansluiting nodig op het elektriciteitsnet en bij voorkeur ook
op een warmtenet (mogelijk industrieel) om van zowel de elektriciteit als warmte gebruik te
kunnen maken. Een vergistingscentrale kan worden aangesloten op het bestaande aardgasnet,
wanneer er een tussenstation wordt gerealiseerd om biogas om te zetten in groen gas (verhogen
calorische waarde).
De daadwerkelijke ruimtelijke impact van biomassa ligt vooral bij de ruimte die nodig is voor
productie van energiegewassen. Vanuit de doelstelling van energieonafhankelijkheid is het
importeren van biomassa niet wenselijk en het gebruik van lokale biomassa bepalend voor de
productie. Wells Meer biedt mogelijkheden om, aanvullend op de bestaande reststromen in de
gemeente, biomassa voor energieproductie te produceren.
Combinaties
Biomassacentrales zijn goed te combineren met bestaande industriële locaties met een
warmtevraag. Energiegewassen voor verbranding/vergisting zijn te combineren met andere
vormen van energieproductie (zon/wind) of andere energiegewassen (voor bio-ethanol of
biodiesel). Biomassa kan bijdragen aan de landschappelijke inpassing van het Energielandgoed.

4.2

Biomassa op het energielandgoed
Ruimtegebruik & energieopbrengst
Biomassa, zowel verbranding als vergisting, heeft een lagere potentiële energie-opwek per
hectare dan wind, zon of geothermie. Dit betekent dat de potentiële bijdrage die biomassa kan
leveren aan het gestelde doel van 870 TJ energieopwekking binnen de beschikbare 400 ha
beperkt is. Dit hoofdstuk verkent hoeveel hectare grond theoretisch nodig is om de doelstelling
van 870 TJ op te wekken en leidt daaruit af wat de potentie is voor biomassa op Wells Meer.
Om de doelstelling te behalen met biomassa, zijn twee vormen het meest geschikt: verbranding
van droge biomassa en vergisting van natte biomassa. Om de volledige 870 TJ op te wekken met
een verbrandingsinstallatie – waarbij zowel elektriciteit als warmte wordt opgewekt – is 68.400
ton hout nodig. Om die hoeveelheid hout te produceren, is een productiebos nodig van 5.700
hectare – ruim 15 maal de oppervlakte van Wells Meer. Wanneer de volledige 400 hectare wordt
benut voor een productiebos, kan maximaal 7% van de doelstelling worden gehaald.
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De alternatieve vorm van biomassa is vergisting van natte biomassa. Hierbij zijn twee
hoofdvarianten denkbaar: vergisting op basis van mest en vergisting op basis van groenafval (uit
de agrarische sector). Om de volledige 870 TJ op te wekken uit mest, zijn 36.000 koeien of 1,2
3
miljoen varkens nodig. In de gemeente Bergen zijn 2.200 koeien en 50.000 varkens aanwezig .
De lokale beschikbaarheid van mest kan maximaal 5,8% van de doelstelling realiseren.
Vergisting op basis van groenafval is een proces vergelijkbaar met dat bij de huidige vergisters.
Om met een dergelijke bron de volledige 870 TJ op te wekken, is 59.500 hectare landbouwgrond
nodig. Hierbij worden alleen de reststromen gebruikt; het primaire doel van de landbouwgrond
blijft het produceren van gewassen. Het grondgebied van Wells Meer volstaat niet om aan de
energievraag te voldoen. De bestaande installatie van Ecofuels wekt momenteel ongeveer 120 TJ
aan duurzame energie op met bovenstaand proces. Hiervoor worden reststromen gebruikt die
geen waarde hebben in de voedselketen. Een uitbreiding van de capaciteit met een nieuwe of
additionele vergistere is een optie om een significant aandeel biomassa in Energielandgoed te
behalen. Een dergelijke uitbreiding is alleen mogelijk door grondstoffen van buiten Wells Meer te
importeren.
Tabel 4.4: Potentie biomassa in het Energielandgoed
Type installatie

Input

Verbrandingsinstallatie

Hout

Anaerobe vergister

Koeienmest

Anaerobe vergister

Groenafval

Ton input/
870 TJ

Benodigde voor
productie 870 TJ

68.400

5.700 ha

1.140.000

38.000 koeien

238.000

59.500 ha

De huidige installatie bestaat uit drie vergisters, waarvan één wordt gebruikt voor de productie
3
van groen gas. Die ene vergister produceert ongeveer 3 miljoen m groen gas per. De consumptie
3
van aardgas door de bewoners van de gemeente Bergen is ongeveer 8,3 miljoen m aardgas per
4
jaar . Wanneer twee additionele vergisters worden geïnstalleerd voor de productie van groen
gas, is het mogelijk om de volledige warmtevraag van de bewoners van Bergen te voorzien, met
behoud van het huidige aardgasnet. De vergisters produceren dan samen bijna 290 TJ – ongeveer
33% van de doelstelling.

4.3

Exploitatie- & verdienmodellen
De businesscase
De businesscase van biomassa-installaties is afhankelijk van diverse factoren, zoals de marktprijs
voor elektriciteit, de marktprijs en de beschikbaarheid van (rest)stromen die worden gebruikt in
de installatie. Er zijn veel vormen van biomassa en technieken met specifieke businesscases,
gebaseerd op de energetische en economische waarde. Door het beperkte energetisch
potentieel dat biomassa per hectare heeft, is er in het algemeen geen op zichzelf staande
businesscase voor biomassa te maken. Tabel 4.5 geeft hier een beeld van: de jaarlijkse
economische waarde van een hectare aardappelen is een veelvoud van de economische waarde
van een hectare bermgras of populierenbos.

3
4

Bron: CBS
Bron: Klimaatmonitor
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Tabel 4.5: Economische waarde van een hectare (Bron: kengetallen Econnetic en Antea Group)
Gewas

Opbrengst per
hectare/jaar

Prijs per ton
€150

Economische
waarde/ha/jaar
€6840

Aardappelen

45 ton

Populier

12 ton

€60

€720

Bermgras

11 ton

€150

€1650

De productie van energie uit biomassa is alleen rendabel als onderdeel van een bredere
waardeketen, waarbij de restproducten worden ingezet voor energieproductie. Om deze
redenen wordt de businesscase van biomassa niet verder toegelicht. Wanneer meer
randvoorwaarden voor biomassa op het Energielandgoed duidelijk zijn, kan een specifieke
business case worden opgesteld.
Marktontwikkeling & referentieprojecten
De voornaamste toepassing van biomassa in Nederland is het bijstoken van droge biomassa in
kolencentrales met hoofdzakelijk geïmporteerde biomassa. Een andere veelgebruikte toepassing
zijn houtkachels op huishoudniveau. De biomassamarkt voor grootschalige installaties komt in
Nederland langzaam in beweging. De meeste groei in de afgelopen jaren is gerealiseerd door de
uitbreiding van de biogascapaciteit. In Duitsland is bewezen dat biogasproductie door anaerobe
vergisting op grote schaal toepasbaar is en in Nederland worden steeds meer systemen
geïnstalleerd. De meeste centrales vergisten een mengsel van nat organisch materiaal, vaak
inclusief mest.
De grootste biogascentrale van Nederland staat in Terneuzen en heeft een productiecapaciteit
3
van 6.000 m biogas per uur. Een dergelijke installatie is in staat om in de volledige 870 TJ te
voorzien. Dit toont aan dat het mogelijk is om op zeer grote schaal biogas te produceren. De
ontwikkelaar - de Schücking Energy Groep - heeft veertien installaties in Nederland gebouwd.
Grootschalige verbrandingsinstallaties, die puur op biomassa draaien, zijn er nauwelijks in
Nederland. Een voorbeeld van een dergelijke centrale is Warmtebedrijf Ede, die met gestookte
biomassa warmte levert aan het warmtenet van Ede. In Lelystad wordt een houtwarmtestation
van 11,6 MW in Lelystad gerealiseerd die 59.160 MWh (213 TJ) warmte gaat leveren aan de
warmteleveranciers Nuon en Ennatuurlijk. Een nieuwe woonwijk wordt zo via een warmtenet
van de benodigde warmte wordt voorzien. De CO2-uitstoot van een dergelijk houtwarmtestation
is circa 90% lager dan bij een gasgestookte installatie. Een dergelijke installatie vereist een
infrastructuur voor het transport en de afgifte van warmte.

4.4

Innovatie in bio-energie
Op het gebied van bio-energie zijn er beperkte ontwikkelingen in de bestaande technologieën.
De voornaamste ontwikkelingen zijn procesoptimalisaties en het onderzoeken van organische
materialen met hoge opbrengst. De voornaamste ontwikkelingen binnen de biobrandstofsector
zijn:
-

Het produceren van bio-olie en bio-kerosine door onder andere het samenpersen van
organisch materiaal. Men probeert zo het natuurlijke productieproces van fossiele
brandstoffen na te bootsen. Er vindt onderzoek plaats naar de technieken en naar de
e
organische materialen die geschikt zijn voor dergelijke processen, de zogenaamde 2
generatie biobrandstoffen.
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-

Onderzoek naar de potentie van algen/zeewier. Er zijn verschillende toepassingen denkbaar:
als biobrandstof of als vergisting, veevoer en zelfs voedsel voor mensen. Het AlgaeParc in
Wageningen onderzoekt vooral productietechnieken van algen, terwijl bedrijven als DSM
vooral toepassingen onderzoeken. Het Energielandgoed kan ruimte bieden aan een
pilotlocatie voor grootschalige algenproductie.

Figuur 3.3: Verticale algenproductie (Bron: Bio Solar Cells)
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5

Geothermie

5.1

Techniek & Ruimte
Toelichting
Geothermie betekent letterlijk ‘aardwarmte’ ofwel warmte afkomstig uit de aarde. De kern van
de aarde is ongeveer 5.000 graden, waardoor er een warmtestroom vanuit de kern naar de
aardkorst is. De warmte is winbaar en kan gebruikt worden als duurzame energiebron. Hierbij
geldt, hoe dieper je komt hoe warmer het wordt. Geothermie is op te delen in een ondiepe,
diepe en ultradiepe variant.
Tabel 5.1: Overzicht verschillende typen geothermie
Wat?

Diepte

Temperatuur

Ondiepe geothermie
(ook wel bodemenergie)

0-500 meter

10-25 graden

Diepe geothermie

500-4000 meter

Ultradiepe geothermie

4000-< meter

5

25-120 graden
120-< graden

Gebruikstoepassing
Warmte voor één of enkele gebouwen,
onder andere warmte/koude opslag
(WKO).
Warmte voor kassen(complex), of (grote)
woon-/kantorenwijk.
Elektriciteit en warmte voor industrie

Gezien de schaalgrootte van het Energielandgoed zal in deze verkenning niet dieper ingegaan
worden op ondiepe geothermie. Ultradiepe geothermie is nog nooit gerealiseerd in Nederland;
er is nog veel onderzoek nodig voordat deze vorm van geothermie toepasbaar kan zijn. Voor de
schaalgrootte van het Energielandgoed is diepe geothermie vanaf 1.500 meter de meest
toegepaste vorm. Hiervan zijn in Nederland circa twintig installaties operationeel, waarvan de
meeste in de tuinbouwsector. In deze verkenning ligt hierop de focus.
Geothermie is relatief de duurzaamste energiebron; de uitstoot van de CO 2 en de hoeveelheid
energie die nodig is om een bron te boren, is binnen twee maanden gecompenseerd door de
warmte te gebruiken die afkomstig is uit de geothermiebron, in plaats van de warmte die
vrijkomt bij verbranding van aardgas.
De meest gebruikelijke installatie van (diepe) geothermie in Nederland is een doublet, waarbij
water via een productieput wordt opgepompt uit een ondergrondse waterbron (aquifer). De
warmte wordt via een warmtewisselaar overgezet op een ander circuit, en het water wordt
vervolgens teruggepompt via een injectieput in hetzelfde aquifer. Zo blijft de druk ondergronds
gelijk waardoor geen bodemdaling optreedt. Het geïnjecteerde, afgekoelde water zal na
ongeveer dertig jaar de productieput bereiken, waardoor de efficiëntie van de bron vanaf dan
wat achteruit kan gaan. Dit wordt de ‘doorbraaktijd’ genoemd.
Geothermie is het meest geschikt om op grotere schaal toe te passen. Dit kan voor
kassencomplexen die door de aard van hun activiteiten een grote warmtevraag hebben, of voor
een woongebied vanaf circa 3.500 huishoudens. Belangrijk aandachtspunt bij geothermie is het
warmteverlies bij transport van de warmte over grote afstand. De afstand tot de locatie van de
warmtevraag is daarom een relevante factor bij het onderzoek naar de opbrengstpotentie en de
haalbaarheid.

5

In de praktijk zijn deze bronnen (vrijwel) allemaal dieper dan 1500 meter, vanwege de temperatuur vanaf 55 graden. Er
wordt vaak pas over diepe geothermie gesproken bij bronnen vanaf 1500 meter.
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Figuur 5.1: Schematische weergave van een doublet (Bron: IF Technology)

Potentie
De potentie van geothermie is afhankelijk van de geologie van de ondergrond. De geologie
bepaalt welke diepte het meest geschikt is om aan te boren en dus welke temperatuur omhoog
gehaald kan worden. Omdat er beperkt inzicht is in de lokale omstandigheden op 2-3 kilometer
diepte, is geologisch onderzoek nodig naar de meest geschikte locatie. In het algemeen geldt dat
vanaf 2 kilometer diepte de temperatuur van de ondergrond in Nederland circa 70 graden is.
Vanaf deze diepte is de warmte direct te gebruiken, zonder opwaardering met behulp van een
warmtepomp, en dus geschikt voor grootschalige toepassing.
Figuur 5.2 laat zien dat er potentie is voor diepe geothermie in en om het plangebied. Vlakbij ligt
de geothermiebron Californië Wijnen Grubbenvorst bij Venlo met een productietemperatuur van
circa 74 graden op een diepte van ongeveer 2.500 meter en een vermogen van circa 11 MW. De
aanwezigheid van deze bron op een beperkte afstand en met een goed vermogen is een extra
indicatie van potentie in de omgeving van het Energielandgoed.
Het uitvoeren van een eventuele proefboring is net zo kostbaar als een daadwerkelijke bron
slaan. Wanneer een bron eenmaal is gerealiseerd, is het een stabiele energiebron die niet
afhankelijk is van externe factoren zoals wind, zon of seizoenverschillen. De gemiddelde
opbrengst van de operationele geothermiebronnen in Nederland lag in 2014 rond de 150-200 TJ
per jaar, en varieerde tussen de 120 TJ en 410 TJ.
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Figuur 5.2: Bodemtemperatuur op 3 en 5 kilometer diepte (Bron: TNO)

Ruimtelijke impact
Geothermie kent een beperkt bovengronds ruimtegebruik, aangezien het een ondergrondse
energiebron betreft. Voor de aanleg van de geothermie installatie is ruimte nodig (3.000-4.000
2
m ). Ook kan er sprake zijn van geluids- en visuele overlast. Na realisatie geeft een geothermische
installatie nauwelijks geluidsoverlast. Het ruimtebeslag bovengronds is beperkt. Twee indirecte
ruimtelijke effecten hebben impact hebben op de ondergrond:
Er moet een warmtenet aangelegd worden voor het transporteren van de warmte naar de
gebruikers. De warmte wordt via een warmtewisselaar afgegeven aan het warmtenet.
Om de doorbraaktijd zo lang mogelijk te houden, zullen de productie en injectiebron
gedevieerd (schuin) geboord worden. Hierdoor zit er ondergronds ongeveer 2 km tussen het
uiteinde van de productie- en de injectieput. Dit is relevant indien meerdere
geothermiebronnen in hetzelfde gebied gerealiseerd worden.
Op moment van schrijven ligt de productie van de geothermie installatie in Grubbenvorst stil
vanwege seismische activiteit in de ondergrond. Er wordt onderzocht of deze activiteit verband
houdt met de winning van geothermie. Bij vervolgonderzoek naar geothermie op het
Energielandgoed zal rekening gehouden moeten worden met natuurlijke breuklijnen.
Combinaties
Het bovengrondse ruimtebeslag van geothermie is gering. Daarnaast heeft de bron geen effect
op de bovengrondse nabije omgeving, waardoor een combinatie met elke andere energievorm
mogelijk is. Naast de geothermiebron zal bijna de volledige potentie van een andere energievorm
gerealiseerd kunnen worden zoals beschreven in deze verkenning. Een voordeel van deze
invulling is dat er dan een combinatie van warmte opwek en elektriciteit opwek gerealiseerd kan
worden. Geothermie kan dienen als de stabiele invulling van de basisbehoefte voor warmte
aangezien de energielevering niet afhankelijk is van het weer of de seizoenen.
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5.2

Geothermie op het energielandgoed
Ruimtegebruik & energieopbrengst
Geothermie kan een substantiële bijdrage leveren aan de gestelde doelstelling van 870 TJ. De
uiteindelijke inzet van geothermie in het Energielandgoed is afhankelijk van de technische en
economische haalbaarheid, die onderzocht dienen te worden. De energieopbrengst van een
geothermiebron is afhankelijk van de ondergrond. In de analyse in voorliggende verkenning
wordt uitgegaan van een referentiebron met een vermogen van 160TJ. Tabel 5.2 toont wat één
referentie bron van 160 TJ en circa 8 MW vermogen kan bijdragen aan de doelstelling voor het
Energielandgoed.
Tabel 5.2: Potentie geothermische bron Nederlands gemiddelde
Type installatie
Diepe geothermie,
gemiddeld in NL

Vermogen
8 MW

TJ
opwek
6
160

Diepte
(meter)
≥2.200

Temperatuur
(graden)
±77

# bronnen
voor 870 TJ
5,4

% van 870 TJ
in Wells Meer
18,4%

Een constante warmtevraag is voor een geothermische bron van groot belang. Het is van belang
om de geothermiebron(nen) zo dicht mogelijk bij de afnemers te realiseren, om warmteverliezen
door transport te voorkomen. De kern Nieuw-Bergen ligt te ver van het projectgebied. Een bron
in de nabijheid van Tuindorp is een logische locatie, vanwege het kassencomplex dat daar
aanwezig is. Kassen hebben veel en constant warmte nodig: de warmtevraag van Tuindorp is
circa 360 TJ. Met twee referentiebronnen (tabel 5.2) kan bijna volledig in de warmtevraag
worden voorzien. Vanzelfsprekend is de daadwerkelijke bijdrage per bron afhankelijk van het
vermogen.

5.3

Exploitatie- & verdienmodellen
De businesscase
In deze paragraaf wordt een indicatieve businesscase getoond voor een geothermiebron van 7,4
7
MWth , vergelijkbaar met de omvang van een gemiddelde bron in Nederland. De businesscase
voor geothermie is afhankelijk van afzetmogelijkheden in het gebied. De belangrijkste
afzetmogelijkheid is het kassengebied bij Tuindorp. De warmtevraag van het kassengebied is
8
geschat op 360 TJ (10.000 MWh). In de praktijk zal de warmtevraag nooit volledig ingevuld
kunnen worden door geothermie. Dit is afhankelijk van seizoensinvloeden, de specifieke
warmtevraag van het gewas en de beschikbaarheid van andere warmtebronnen. Dit zal nader
onderzocht moeten worden voor de kassen in Tuindorp. In de analyse van de businesscase is
uitgegaan van een bron met een vermogen van 7.4 MWth en een productie van circa 160 TJ.
Hiermee kan in bijna 50% van de warmtevraag van Tuindorp worden voorzien. Dit vormt een
aanzienlijk deel (18%) van de energievraag in de gemeente Bergen.
De businesscase is gebaseerd op de aannames van het Planbureau voor Leefomgeving in het
Conceptadvies voor SDE+ 2019 Geothermie. De aannames resulteren in een haalbare basis
businesscase. Hieronder worden de belangrijkste parameters toegelicht en aandachtspunten
voor de ontwikkeling beschrevenen.

6

De spreiding van de hoeveelheid warmte die geproduceerd wordt is 120-400 TJ.
MWth is de eenheid voor het vermogen uit thermische energie
8
TNO ThermoGIS., https://www.thermogis.nl/basic.html
7
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Inkomsten
De belangrijkste parameters voor de inkomsten van het project zijn de subsidie voor duurzame
energie productie (SDE+ subsidie) en de marktwaarde van energie. In de businesscase is
uitgegaan van de SDE+ categorie “Geothermie Warmte ≥ 500 m diep”, met een maximaal
fasebedrag van 0,053 €/kWh. De SDE+ regeling is een zogenaamde ‘onrendabele top’ regeling.
Dit betekent dat de marktprijs die met de verkoop van energie wordt verkregen, wordt
aangevuld tot het beschikte SDE+ tarief. Om de SDE+ bijdrage in een zeker jaar te berekenen
wordt het SDE+ tarief verminderd met de marktprijs in dat jaar (het correctiebedrag), dit wordt
immers al ontvangen door de verkoop van de stroom. De regeling kent een maximum van het
bedrag dat wordt aangevuld bovenop de marktprijs om tot het beschikte SDE+ tarief te komen.
Dit maximum is vertaald in het basisbedrag. Het basisbedrag is de minimale marktprijs waarbij
volledig wordt aangevuld tot het beschikte SDE+ tarief. Als de marktprijs voor energie op een
zeker moment uitzonderlijk laag is en onder het basisbedrag ligt, dan heeft het project lagere
inkomsten dan het beschikte SDE+ tarief. Deze situatie heeft zich sinds de invoering van de SDE+regeling niet voor gedaan. De hoogte van de marktprijs voor elektriciteit is dus slechts beperkt
van invloed op de inkomsten van het project.
Tabel 5.3: Parameters SDE+ subsidie geothermie
Parameters

Eenheid

Advies SDE+ 2019

SDE+ tarief bedrag
Correctiebedrag/marktprijs (2018)
Aangevuld uit SDE+ subsidie

€/kWh
€/kWh
€/kWh

0,050
0,024
0,029

Kosten
Naarmate het vermogen toeneemt, neemt de investering per MWth af. De investering is € 1.444
per kWth. In de kosten zijn opgenomen: totale boorkosten (ongeveer 60% van de investering),
pompen, eventuele afvang van olie en gas, warmtewisselaars, aanvullende warmteproductie, de
bovengrondse installatie, warmtetransport, reservoir en overige projectkosten. O&M-kosten
bestaan uit: garantie en onderhoudskosten, netbeheer, elektra en gas, personeelskosten,
administratiekosten, opstalvergoeding, monitor systeem/telefoon, kosten aankoop CO 2,
verzekeringen, reservedelen, afvoerkosten (bijvoorbeeld voor afval) en onvoorziene kosten.
Tabel 5.4: Businesscase referentie installatie geothermie
Parameters
Vollasturen
Investeringskosten
Vaste O&M kosten
Variabele O&M kosten

Eenheid
uur/jaar
€/kWth
€/kWth/jaar
€/kWhth

Advies SDE+ 2019
6000
1444
115
0,0019

Resultaten
Een geothermiebron van met een vermogen van 7,4 MWth wekt jaarlijks 160 TJ (44.500 MWh)
warmte op. De totale investering voor de installatie wordt geschat op € 11 miljoen met jaarlijkse
operationele kosten van € 0,9 miljoen. De jaarlijkse inkomsten worden geschat op € 2.2 miljoen.
Dit betekent een indicatief rendement van 11,8% per jaar.
Tabel 5.5: Businesscase geothermische bron Energielandgoed
Geothermie

Eenheid

Kerngetallen

Totale investering in geothermie
Jaarlijkse operationele kosten

mln. €
mln. €

11
0,9

Totale jaarlijkse inkomsten uit geothermie
Energieopwekking uit geothermie

mln. €
MWh/jaar

2,2
44.500
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Aandachtspunten voor de ontwikkeling
De economische haalbaarheid hangt in grote mate af van de afzetmogelijkheden van warmte
in het gebied. Op basis van bovenstaande gegevens is de sleutelvraag of het kassengebied
groot genoeg is om voldoende afnemers te vinden. Financiers zullen naar verwachting
aanvullende garanties of afzetmogelijkheden op de lange termijn willen zien alvorens in het
project te investeren.
Marktontwikkeling & referentieprojecten
In Nederland zijn de meeste geothermiebronnen gerealiseerd in de tuinbouwsector. In de
toekomst is de verwachting dat er meer projecten in de gebouwde omgeving gerealiseerd zullen
worden met een groeiende afzetmarkt onder woningbouw en andere (bestaande)
warmtenetten. Er vinden proefboringen plaats waarin de potentie van ultradiepe geothermie
onderzocht wordt. In andere delen van de wereld ziet de geothermiesector er anders uit,
aangezien de geologie van de ondergrond overal uniek is. Deze is dan ook vaak niet vergelijkbaar
met de situatie in Nederland.
De beste manier om de haalbaarheid van het project te garanderen is door samenwerking met de
lokale tuinders. Door gezamenlijk de warmteafname te garanderen wordt het geothermieproject
interessant voor externe investeerders. Dit is een beproefd concept waarbij gebouwd kan
worden op de ervaring van voorgaande projecten, gebundeld in het Platform Geothermie: een
non-profit organisatie gericht op de bevordering van de toepassing van (diepe) geothermie of
aardwarmte in Nederland.

5.4

Innovatie in Geothermie
Zoals in paragraaf 5.1 al benoemd, is in Nederland nog geen ultradiepe geothermiebron geboord.
De mogelijkheid hiertoe is onderzocht bij een proefboring naar 4 km diepte van Trias Westland,
maar de potentie bleek onvoldoende om de bron op die diepte te ontwikkelen. Er zullen nieuwe
proefboringen volgen op verschillende locaties in Nederland met mogelijk een goed draaiende
bron die naast warmte ook elektriciteit produceert.
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6

Netinpassing en energieopslag

6.1

Netinpassing
Netaansluiting
Het Nederlandse elektriciteitsnet is een wisselspanningsnet en kent verschillende netspanningen:
-

10 kV - middenspanning
50 kV - middenspanning
150 kV - hoogspanning
380 kV - hoogspanning

De capaciteit van de netten verschilt en is afhankelijk van de dikte/hoeveelheid van de kabels. Zo
varieert in Nederland de capaciteit van het 150 kV hoogspanningsnet van 60 MVA (MW) tot 800
MVA (MW), zie figuur 6.1 voor een schematische weergave. Dikkere kabels of een grotere
hoeveelheid kabels zijn in staat om meer stroom te transporteren. De dikte van
elektriciteitskabels op het hoogspanningsnet (110 kV – 150 kV – 220 kV) varieert van 200 - 400
2
mm . Deze kunnen een nominale stroom transporteren van 400 - 600 Ampère. Het 150 kV-net in
Nederland bestaat meestal uit zes kabels met een gezamenlijke capaciteit van 250 MW.

Figuur 6.1: Schematische weergave van de verschillende netspanningen. (Bron: Hoogspanningsnet.com)

Het Nederlandse elektriciteitsnet is een nauwkeurig en gebalanceerd aangelegd en uitgebreid
samenstel van stations en verbindingen. De capaciteit van het net is aangepast op de vraag in een
bepaald voorzieningsgebied enerzijds en de capaciteit en locatie van een productie-installaties
anderzijds. Zo zijn bijvoorbeeld de kolencentrales op de Maasvlakte vrijwel direct aangesloten op
het 380 kV netwerk. Een dunbevolkt gebied zonder energieproductie – zoals de gemeente
Bergen wordt volledig gevoed vanuit het middenspanningsnet. De middenspanning- en
laagspanningsnetten zijn uitgelegd om stroom te distribueren en te leveren. Ze zijn slechts
beperkt geschikt om opgewekte energie terug te leveren aan hoogspanningsnetten. Een
energiecentrale wordt direct op het hoogspanningsnet aangesloten.
Wisselspanning (AC)
In de ontwikkeling van elektriciteitsnetten zijn oorspronkelijk twee varianten bedacht.
Gelijkspanning (direct current - DC) was de eerste variant ontwikkeld door Thomas Edison.
Wisselspanning (alternating current - AC) bleek daarna beter in staat om stroom op hoge voltages
te transporteren. Het huidige elektriciteitsnet is gebaseerd op wisselspanning:
Wisselspanning (AC) wisselt steeds van pool, waardoor het op een gedefinieerde frequentie
van piek positief naar piek negatief gaat (tegengestelde richting). Het initiële voordeel van
AC ten opzichte van DC was dat het gemakkelijker was om AC op hogere voltages te
transporteren dan dat het werd geproduceerd/ geconsumeerd. Een nadeel van AC is dat het
wisselen van pool een grotere weerstand in de kabel genereert, waardoor een dikke isolator

Blad 35 van 50

Energielandgoed Wells Meer
Verkenning naar techniek, economie en organisatie
projectnummer 0420278.00
27 november 2018
Gemeente Bergen

nodig is om hitteverliezen te voorkomen. Hoe dikker de kabel, hoe meer isolator nodig is en
hoe groter de verliezen zijn. Deze hoge weerstand is ook de reden dat het hoogspanningsnet
primair bovengronds is aangelegd; ondergronds of onder water zou de weerstand nog verder
oplopen, waardoor er aanzienlijke transportverliezen van elektriciteit ontstaan. De maximale
lengte van een (economisch haalbare) hoogspanningskabel is circa 30 km onder water en 80
km ondergronds. Wisselspanning wordt in driefasenspanning aangelegd om ‘nulpunten’ te

Figuur 6.2: Wisselspanning weergegeven als driefasenspanning. (Bron: Hoogspanningsnet.com)

voorkomen (moment zonder spanning). Hiervoor worden drie kabels gebruikt, waardoor
wisselspanning altijd in groepen van drie kabels wordt aangelegd.
Afweging Wells Meer
Wells Meer heeft (nog) geen verbinding met het hoogspanningsnet. Wanneer de locatie gebruikt
gaat worden voor grootschalige opwek, is dit noodzakelijk. De benodigde netcapaciteit hangt af
van de energiemix die geproduceerd gaat worden op Wells Meer. Dit verschilt namelijk:
Wanneer de volledige doelstelling van 870 TJ wordt behaald door elektriciteit te produceren
uit biomassa is een aansluiting nodig voor een 40-50 MW installatie. Dit is relatief laag omdat
een dergelijke installatie continu op maximaal/optimaal vermogen kan produceren.
Wanneer de volledige doelstelling door windturbines wordt ingevuld, is een aansluiting
nodig voor 140 MW geïnstalleerd vermogen. Dit is drie maal zo hoog als voor biomassa,
vanwege de variatie in windsnelheden. Wanneer zes windturbines met een vermogen van
4,5 MW worden geplaatst, is een aansluiting voor minstens 27 MW nodig.
Voor zonne-energie geldt dat een geïnstalleerd vermogen ongeveer 280 MW zal zijn om de
volledige 870 TJ op te wekken. Dat het geïnstalleerd vermogen voor zon zoveel hoger is dan
voor wind en bio, heeft te maken met de piek in zonproductie in de zomermaanden en
overdag. In de zomer is de productie tien maal zo hoog als in de winter, wat tijdens die piek
volledig getransporteerd moet worden.
Gelijkspanning (DC) is een continu positief voltage – zonder wisseling van pool. DC was de
‘originele’ vorm van het transporteren van stroom. Het nadeel van DC is dat het
‘eenrichtingsverkeer’ is. Het is dus geschikt om stroom van A naar B te transporteren, maar
kan over dezelfde kabel niet tegelijkertijd stroom van B naar A transporteren. In de discussie
tussen AC en DC lijkt consensus te ontstaan dat DC geschikt kan zijn om (duurzaam
opgewekte) stroom over grote afstand van productielocatie naar een lokaal distributienet te
transporteren, waarmee het ondersteunend kan worden aan het bestaande AC-net. De
afstand in Wells Meer is te kort voor een dergelijke verbinding.
De grote verschillen in geïnstalleerd vermogen hebben impact op de te realiseren netaansluiting.
De hoeveelheid en het type kabels zijn afhankelijk van de energiemix die wordt gekozen. Voor
zon is een bijna tien maal zo hoge capaciteit nodig als voor biomassa. Dit heeft volledig te maken
met het opvangen van de piekproductie die zon kent, maar bio niet. Uitgaande van een mix
tussen zon, wind en bio, kan worden aangenomen dat er minimaal een aansluiting nodig is met
een capaciteit van 200-250 MVA bij het opwekken van 870 TJ aan elektriciteit.
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Opties aansluiting Wells Meer
In het Energielandgoed zijn er twee mogelijkheden om een aansluiting te realiseren:
-

Een aansluiting op het hoogspanningsnet is mogelijk met een wisselspanning-aansluiting.
Het dichtstbijzijnde koppelstation voor het 150 kV-net is in Venray (zie figuur 6.3). Voor de
genoemde capaciteit van 200-250 MVA zijn minimaal zes kabels nodig. Wanneer
capaciteitsuitbreiding in Venray niet mogelijk is, is een aansluiting op het 380 kV-net nodig,
waarvan het dichtstbijzijnde koppelstation in Boxmeer is. Dit zou kunnen door het 150 kV
net tussen Venray en Boxmeer te verzwaren. Een directe aansluiting van het
Energielandgoed naar Boxmeer is daarvoor niet nodig, maar het koppelstation in Venray zal
in dat geval wel uitgebreid moeten worden. Enexis onderzoekt in afstemming met TenneT de
mogelijkheden en consequenties van een aansluiting op het hoogspanningsnet.

Figuur 6.3: Uitsnede kaart hoogspanningsnet met locatie Wells Meer. (Bron: TenneT)

-

Bij kleine duurzame energieprojecten is directe aansluiting op het dichtstbijzijnde
distributienet (middenspanning) vaak mogelijk. Voor het grootschalige Energielandgoed is
dat niet reëel, omdat er enerzijds in de omgeving onvoldoende vraag naar elektriciteit is en
anderzijds er onvoldoende capaciteit op het middenspanningsnet beschikbaar is om de
opwek te transporteren. Pieken en dalen kunnen bij een directe aansluiting op het
distributienet niet worden opgevangen. Het distributienet kan de hoeveelheid
geproduceerde stroom in Wells Meer niet verwerken, waardoor oververhitting en
kortsluiting kan plaatsvinden. Een optie is om een deel van de te installeren capaciteit aan te
sluiten op het bestaande net voor directe levering, met als voordeel dat de realisatie van het
Energielandgoed kan starten voordat de hoogspanningskabel is gerealiseerd.

Los van het type aansluiting op het hoogspanningsnet is een tweede overweging of de kabel
ondergronds of bovengronds gelegd moet worden. Nieuwe kabels worden meestal ondergronds
aangelegd; in dit geval moet de kabel ook onder de Maas door, wat leidt tot extra kosten.
Een derde overweging is de kostenverdeling van de aansluiting. Normaal gesproken betaalt een
energieproject zelf voor de aansluiting, maar een energieproject van deze omvang en met een
noodzakelijke uitbreiding van het hoogspanningsnet komt zelden voor. Uitgangspunt is
vooralsnog dat Enexis (en TenneT) de kosten dragen voor het aanleggen van de
hoogspanningskabel.
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6.2

Warmtenetten
Een warmtenet is een geïsoleerd leidingennetwerk dat warmte transporteert van een
energiebron naar afnemers. Water is in een warmtenet de energiedrager. Het soort warmtenet
kan variëren in vorm afhankelijk van de temperatuur van de warmte en het soort afnemers.
De warmtebronnen die gebruikt kunnen worden als warmteleverancier aan warmtenetten zijn
bijvoorbeeld:
Restwarmte afkomstig van industriële processen, oppervlaktewater of afvalwater. In de
industrie is warmte vaak een restproduct dat afgekoeld wordt en/of geloosd op
oppervlaktewateren. Deze restwarmte heeft vaak een hoge temperatuur (80 °C of hoger) en
kan met behulp van een warmtenet naar woonwijken geleid worden. Aquathermie (warmte
uit oppervlaktewateren) en afvalwater of riothermie (warmte uit rioolwater) leveren lage
temperatuur warmte op.
Geothermie, ofwel aardwarmte, is een geschikte bron die grootschalig warmte kan leveren.
Biomassacentrales waarin biomassa verbrand wordt om warmte te verkrijgen, kunnen
aangesloten worden op warmtenetten.
Hoge en lage temperatuur warmtenetten
Afhankelijk van de energiebron, kan een warmtenet water van een hoge temperatuur (HT) of
lagere temperatuur (LT) vervoeren. Woningen die verwarmd worden met behulp van (enkele)
radiatoren, hebben een warmtebron nodig die hoge temperatuur warmte afgeeft (60 tot 80 °C).
Bij een warmtebron die een lage temperatuur warmte levert, moeten woningen hierop
aangepast zijn. Radiatoren hebben een te klein oppervlak om met warmte van een lage
temperatuur de hele woning te verwarmen. Vaak wordt hier gebruik gemaakt van
vloerverwarming of wandverwarming. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de woningen
goed geïsoleerd zijn.
Transportnetten en distributienetten
Bij een warmtenet wordt onderscheid gemaakt tussen transportnetten en distributienetten.
Transportnetten zijn weinig vertakt en de leidingen in een dergelijk net transporteren warmte
over grote afstanden van de bron naar een warmteoverdrachtstation. Vanuit daar wordt de
warmte via een (sterk) vertakt distributienet naar de eindgebruikers getransporteerd. De lengte
van een transportnet is afhankelijk van de afstand van de bron tot de afnemers. Voor een
warmtenet dat warmte levert aan woningen, zal het laatste gedeelte van het net veel
vertakkingen hebben. Bij warmtelevering aan kassen zijn er minder vertakkingen, aangezien één
kas al een grote warmtevraag heeft en deze met één leiding aangesloten is.
Verliezen
Hoe groter de afstand waarover de warmte vervoerd wordt en hoe hoger de temperatuur, hoe
groter de verliezen zullen zijn. Dit is mede afhankelijk van de isolatie van het warmtenet: in
IJsland vervoert een warmtenet warmte over een lange afstand met slechts een paar graden
verlies, terwijl er ook warmtenetten zijn waarbij maar liefst 40% verlies optreedt. Daarnaast is er
verschil in verlies tussen transport- en distributienetten. Hoe meer vertakt het netwerk is, hoe
groter het oppervlak waarbij warmteverlies zal optreden. Het grootste verlies vindt plaats bij
distributienetten in de gebouwde omgeving. De minste verliezen treden op wanneer er weinig
(maar grote) afnemers van warmte zijn aangesloten en de afnemers dicht bij de warmtebron zijn
gelokaliseerd. Kassen zijn daarom geschikte afnemers van warmte.
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6.3

Elektrische- & thermische opslagtechnieken
De opslag van energie gaat een cruciale rol spelen in de energievoorziening van de toekomst.
Waar het huidige energiesysteem in staat is om te allen tijde een basiscapaciteit te voorzien en
een grote mate van regelbaarheid kent, zal dit in de toekomst niet meer vanzelfsprekend zijn.
Duurzame energiebronnen zijn afhankelijk van het (plaatselijke) aanbod aan bijvoorbeeld
zonnestraling en wind. Het is de verwachting dat pieken en dalen in de productie van duurzame
energie niet gelijk zullen lopen met de vraag naar energie. Het ene moment zal er een overschot
aan energie zijn, terwijl het volgende moment een tekort aan energie kan ontstaan. Om de
schommelingen over korte en lange termijn op te vangen, is energieopslag noodzakelijk. Het is
van belang om oog te hebben voor het type energievraag waar de opslag voor dient, evenals de
capaciteit en het volume die geleverd kan worden. Tabel 6.1 en figuur 6.4 geven een overzicht
van de bestaande vormen van energieopslag. Waterstof komt in de paragraaf 6.4 aan de orde.
Tabel 6.1: Overzicht typen energieopslag
Energievorm

Type
Actieve thermische opslag

Thermische
opslag

Horizontale bodemwarmtewisselaar
Verticale bodemwarmtewisselaar
Latente warmteopslag
Chemische warmteopslag

Batterijen
Elektrische
opslag

Samengeperste lucht
Vliegwiel
Pompaccumulatie
Elektromagnetische opslag

Eigenschappen
Opslagvaten voor
woningen/gebouwen
Ondiepe laag seizoenswisseling
In aquifer op redelijk
ondiepe laag
Faseverandering
materialen
Omkeerbare reacties met
3 stoffen
Elektrochemisch. Loodzuur, nikkel-cadmium,
lithium-ion, supercondensatoren
Omkeerbaar proces –
lucht onder hoge druk
Rotatie-energie
Water op hoogte
Energie vasthouden in
magnetisch veld

Geschikt voor
Korte termijn warm water
Beperkte vraag, groot
oppervlakte
Vrijwel overal in NL t.b.v.
seizoenswisseling
Gesloten kringlopen –
industriële toepassingen
Industriële toepassingen
Kleine-middelgrote
vermogens
Middelgroot-groot
vermogen
Kleine vermogens
Klein-groot vermogen
Kleine vermogens

Figuur 6.4: Overzicht van verschillende vormen van energieopslag – tijd
versus vermogen. (Bron: De Ingenieur)
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Potentie
De grote hoeveelheid aan opslagvormen leent zich niet goed om kengetallen te benoemen voor
dit onderdeel. Een beter inzicht in de geschiktheid van opslagvormen voor een bepaald doel is te
verkrijgen op basis van figuur 6.4. Deze geeft - op twee tegen elkaar afgezette logaritmische
schalen - aan welk opslagtype geschikt is voor energie versus termijn. De termijn-as laat zien hoe
lang de opgeslagen energie te benutten is, terwijl de energie-as de hoeveelheid energie die kan
worden opgeslagen toont. Het overzicht laat zien dat er een aantal opties zijn: van korte termijn
met lage hoeveelheden energie (supercondensator) tot over lange termijn grote hoeveelheden
energie (waterkracht). Daartussen zit een spectrum aan oplossingen, die voor verschillende
toepassingen geschikt zijn. Voor het Energielandgoed zijn vier vormen het beste toepasbaar,
tevens weergegeven in figuur 6.5:
-

-

-

-

Verticale bodemwarmtewisselaars zijn WKO-systemen die in de zomer warmte opslaan in
een ondergronds waterlichaam (aquifer) en in de winter warmte aan deze bron onttrekken.
Het ketenrendement van een WKO-systeem is niet vast te stellen; een dergelijk systeem kan
zo worden ontworpen dat het de volledige basisvraag aan warmte (en koelte) kan voorzien.
WKO-systemen worden vooral toegepast bij woningen en gebouwen. Deze zijn beperkt
aanwezig in het Energielandgoed, dus het is vooral geschikt als individuele oplossing voor
losse gebouwen. In Nederland zijn volgens RVO ruim 400 locaties met een WKO-installatie,
variërend van een installatie voor een groot gebouw tot een gedeelde installatie voor een
buurt. Een voorbeeld van een WKO-installatie op grotere schaal is die op de campus van
Wageningen UR; zes bronparen zorgen voor de warmte van de helft van alle gebouwen op
de campus.
Batterijen bestaan in verschillende typen en formaten. Het meest gebruikte type batterij is
de lithium-ion batterij. Het is eenvoudig om met dit type batterij te variëren in schaalgrootte,
waardoor het een geschikt type is om een rol te krijgen in het toekomstige energiesysteem.
Het ketenrendement van lithium-ion batterijen is ongeveer 80%. In het Energielandgoed
kunnen batterijen op grote schaal (buurtbatterijen) een rol spelen in het beheersen van
overschotten van (met name) zonne-energie. De piekproductie kan hiermee worden
afgezwakt en evenrediger worden toegelaten op het elektriciteitsnet. Buurtbatterijen
worden op een dergelijk wijze al ingezet in Nederland, zoals de V-Storage op het terrein van
VDL Nedcar. Deze batterij, bestaande uit gerecyclede busbatterijen, past in één zeecontainer
en heeft een vermogen van 1 MW. De batterij draagt bij aan de netbalans, maar wordt ook
gebruikt om energie te verhandelen.
Samengeperste lucht is een vorm van energieopslag waarbij lucht onder hoge druk wordt
samengeperst in een afgesloten ruimte (ondergrondse holte of een drukvat) met een
generator. Het is een omkeerbaar proces, waarbij de energie weer vrijkomt als de
samengeperste lucht wordt vrijgelaten. Het ketenrendement van opslag in een
ondergrondse holte schommelt rond de 60%, terwijl het ketenrendement in een drukvat tot
ongeveer 80% kan oplopen. In het Energielandgoed zijn geen ondergrondse holtes bekend,
dus een mogelijke toepassing is opslag in een drukvat. Het voornaamste voorbeeld in Europa
van een dergelijk systeem is de Huntorf installatie in Duitsland. Lucht wordt onder 60-70 bar
opgeslagen in ondergrondse zoutgrotten. De installatie heeft een piekvermogen van 290MW
gedurende twee uur.
Pompaccumulatie is wereldwijd de meest toegepaste vorm van energieopslag. Met
overtollige energie wordt water naar een hoog niveau gepompt. Om vervolgens energie op
te wekken wordt de waterkracht benut van het vallende water. Het is niet noodzakelijk om
het water tot grote hoogtes op te pompen, al wordt hierdoor het ketenrendement wel
hoger. Het ketenrendement van pompaccumulatie kan oplopen tot 90%. Een voorbeeld van
een project in Nederland is het ‘Energie Eiland’ dat is onderzocht door een aantal
energiepartijen, waaronder TenneT. Dit kunstmatige eiland moet in de Noordzee komen en
bevat een groot meer, waarin water wordt opgepompt bij een overvloed aan windenergie.
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Figuur 6.5: Compilatie van verschillende vormen van energieopslag. Met de klok mee: samengeperste lucht, een
WKO-systeem, het Energie-eiland met o.a. pompaccumulatie en een V-storage batterij. (Bron: diversen online)

Ruimtelijke impact
De ruimtelijke impact van energieopslagsystemen zal beperkt zijn, behalve wanneer het opslag in
opgepompt water betreft. Nabij het Energielandgoed is het mogelijk om het Reindersmeer te
gebruiken voor energieopslag (pompaccumulatie). Hiervoor dienen alle afvoerkanalen van het
meer te worden ingedamd en gecontroleerd, wat impact heeft op de waterhuishouding in het
gebied. Daarnaast dient, wanneer het oppervlaktewater omhoog gepompt gaat worden, een
verhoging plaats te vinden van de kades. Overige vormen van elektrische opslag, zoals batterijen,
CAES-systemen en vliegwielen kunnen in bovengrondse installaties met beperkte ruimtelijke
impact worden voorzien. Ondergrondse warmteopslag (of warmteopslag in het meer) heeft behalve een bovengrondse installatie voor warmtewisseling - geen ruimtelijke impact.
Voor het elektriciteitsnet zijn geen ingrijpende aanpassingen nodig. Energieopslagsystemen zijn
net als opwek- en afnamepunten in te passen op het bestaande net. Wel is het noodzakelijk om
een systeem in te regelen voor slim energiebeheer, zodat elektriciteit automatisch aan het net
onttrokken wordt voor opslag bij overproductie en automatisch geleverd wordt bij een dreigend
capaciteitstekort. Zo’n (zelf)regulerend net wordt een ‘Smart Grid’ genoemd.
Er ligt in Bergen geen infrastructuur voor de distributie van warmte. Wanneer gekozen wordt
voor gebruik van warmtenetten en grootschalige opslag van warmte, moet de ondergrondse
infrastructuur worden uitgebreid.
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Combinaties
Energieopslag dient de komende decennia gecombineerd te worden met energieproductie,
omdat het anders economisch te kostbaar wordt. Bij warmteopslag is het van belang om dicht bij
de bron van de warmte de energie op te slaan, om warmteverliezen door transport te
minimaliseren. Opslag van elektriciteit is minder plaatsgebonden, maar wel gebonden aan
capaciteit. Om transport- en conversieverliezen te voorkomen heeft het ook bij elektriciteit de
voorkeur om de opslagfaciliteiten zo dicht mogelijk bij opweklocaties in te richten. Een
aanvullende overweging is of opslag de meeste geschikte manier is om met de betreffende
energie om te gaan. Bij warmte is het bijvoorbeeld vooral zinvol om overtollige energie op te
slaan om seizoenverschillen op te vangen. Voor installaties waarbij de productie regelbaar is
(geothermische bron, verbrandingsinstallatie) is het zinvoller om de productie te verlagen/
verhogen afhankelijk van de vraag, dan om geproduceerde energie op te slaan.
Opslag en financiële haalbaarheid
Er zijn verschillende opties voor energieopslag mogelijk. In alle gevallen wordt de beste
businesscase gehaald in combinatie met de opwek en/of het gebruik. Zelfstandige voorbeelden
van opslag zijn meestal niet interessant om voldoende investering aan te kunnen trekken. Het
verdient aanbeveling om in een later stadium, wanneer meer bekend is over de exacte locaties
van de verschillende bronnen van duurzame-energieopwekking, haalbaarheidsstudies uit te
voeren naar mogelijke combinaties van opwekking, opslag en afname.

6.4

Opslag met waterstof
Toelichting
De verwachting is dat waterstof in de toekomstige energievoorziening een belangrijk rol zal
spelen. De omvang van de rol is afhankelijk van de technische ontwikkelingen. Waterstof is, net
als fossiele brandstof of elektriciteit, een energiedrager. In twee fasen is waterstof een nuttige
energiedrager: als vloeistof of als gas.
De belangrijkste beperkende factor voor de inzet van waterstof is het ketenrendement. Het kost
energie om waterstof te produceren, het vervliegt/vervalt/reageert snel en heeft
omstandigheden van hoge druk nodig om bruikbaar te zijn. Wanneer vervaardigd, kan het
gebruikt worden als brandstof (voor vervoer/verwarming) en als elektriciteitsbron. Zodoende kan
waterstof in de gehele energieketen een rol spelen. Tabel 6.2 toont de drie verschillende vormen
van waterstofproductie. Thermochemische omzetting wordt het meeste toegepast, maar voor de
‘waterstofeconomie’ wordt vooral ingezet op elektrolyse: een duurzaam en omkeerbaar proces
waarbij waterstof wordt gecreëerd met elektriciteit.
Tabel 6.2: Overzicht typen waterstofproductie
Productieprincipe
Thermochemische
omzetting
Elektrolyse
Thermolyse

Methode
Verbranding van koolwaterstoffen (fossiele brandstof –
of biobrandstof) – industrieel toegepast
Splitsing water met elektriciteit – geschikt bij overschot
elektriciteit
Splitsing water met geconcentreerd zonlicht – extreem
hoge temperaturen nodig.
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Na productie van waterstof kan deze direct worden toegepast, maar vaker moet het eerst
getransporteerd of opgeslagen worden. Omdat waterstof extreem licht is, is compressie nodig.
Om compressie in gasvorm te realiseren is doorgaans 8-15% van de totale energie-inhoud nodig.
Voor compressie tot vloeistof (13 atm., -245 C) is 30% van de energie-inhoud nodig. Dit zijn forse
verliezen. Het huidige gasnet is in staat om compressie van 80 bar te weerstaan. Onder deze
omstandigheden is het mogelijk om waterstof te transporteren, maar de ideale range voor
waterstofcompressie is 250-700 bar.
Het huidige gasnet wordt - behalve voor transport - ook gebruikt om aardgas op te slaan, middels
drukwisselingen. Voor waterstof kan dit niet. Waterstof is extreem vluchtig en vervliegt door
staal heen. In gasvorm moet het snel en onder hoge druk worden getransporteerd. Om waterstof
op te slaan moet het worden omgezet in vloeistof.

Figuur 6.6: Schematische weergave van elektrolyse.
(Bron: US Department of Energy)

Tabel 6.3: Toepassingen waterstof
Toepassingsprincipe
Waterstofmotoren
Hybride (+elektriciteit)
Brandstofcellen

Methode
Verbranding van waterstof in verbrandingsmotor –
toevoer hoge compressie
Conventioneel + waterstoftoepassing. Kleinere tank
nodig = scheelt gewicht en ruimte
Migratie ionen van anode via elektrolyt naar
kathode en andersom

Conversierendement
+40% = vergelijkbaar
brandstofmotoren
Iets hoger dan puur
waterstofmotor
50-60% hoger dan
straalmotoren

Ketenrendement
Omdat waterstof een geheel eigen energiedrager is, heeft het weinig zin om individuele
rendementen van waterstof te gebruiken. Het is beter om de gehele keten voor een bepaalde
toepassing te vergelijken met een conventionele toepassing. Zo heeft fossiele brandstof – na
raffinage en omzetting in een brandstofmotor naar aandrijving – een ketenrendement van 13%
(benzine) tot 19% (diesel). Waterstof heeft – na productie, compressie en omzetting – een
ketenrendement van 13%. Het hoogste ketenrendement (40%) heeft een volledig elektrisch
voertuig. Op het moment dat het ketenrendement van waterstoftoepassingen kosteneffectiever
wordt dan de ketens van fossiele brandstoffen en elektriciteit, zal waterstof als energiedrager
een grote rol gaan spelen.
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Infrastructuur en voorzieningen
De potentie van waterstof is al lang bekend, maar tot een doorbraak is het nog niet gekomen,
voornamelijk omdat het een volledige infrastructuur vereist die niet voorhanden is. Daarin zijn de
opties eindeloos. De ‘gemakkelijkste’ weg naar toekomstige waterstoftoepassingen lijkt om te
starten met waterstofvoertuigen (gezien de relatief hoge rendementen). Dit maakt het mogelijk
om decentrale productielocaties (bijvoorbeeld met windturbines die direct waterstof
produceren) in te richten, die kunnen fungeren als tankstation voor waterstofvoertuigen. Een
volgende stap kan zijn om op specifieke locaties het huidige gasnet te benutten voor waterstof
en dit stap voor stap uit te breiden. De laatste stap kan zijn om waterstofmotoren of
brandstofcellen bij mensen thuis te plaatsen.
Ruimtelijke impact
De ruimtelijke impact van een waterstofgasinfrastructuur is vergelijkbaar met die van een
gasinfrastructuur; deze zal voornamelijk ondergronds worden aangelegd. Het huidige gasnet in
Bergen kan alleen geschikt gemaakt worden voor waterstof als het aardgas volledig is
afgekoppeld. Daarnaast zullen er compressiestations moeten worden toegevoegd aan het net.
Het grootste verschil met de huidige situatie is dus dat er meerdere decentrale productielocaties
zullen zijn en een verhoogde concentratie van compressiestations.
Marktontwikkelingen & referentieprojecten
De ontwikkeling van waterstoftoepassingen is volop gaande. Het gaat voornamelijk om
optimalisaties van materialen, omdat de meeste principes uitontwikkeld zijn. De grootste
uitdaging betreft het kostenefficiënt produceren, opslaan en gebruiken van waterstof. Een paar
innovaties die binnen Nederland worden toegepast zijn:
-

-

-

Het verkorten van de keten door waterstof te produceren uit windenergie en direct
beschikbaar te stellen in een tankstation. Het project Duwaal test deze opstelling. Het
verkorten van de keten betekent dat waterstof kan concurreren met benzine en diesel in
grote voertuigen.
Op huishoudniveau worden toepassingen gezocht voor brandstofcellen. De BlueGen is hier
één van: een mini-WKK die zowel warmte als elektriciteit produceert uit waterstof, waarbij
de waterstof geproduceerd wordt uit (groen) gas. Dit systeem is energetisch één van de
meest efficiënte systemen om op huishoudniveau warmte en elektriciteit te produceren.
De TU Delft test momenteel het principe van de Battolyser, een combinatie tussen een
nikkelijzer batterij en elektrolyse. De nikkelijzer batterij produceert tijdens het opladen twee
materialen die tevens dienen als katalysator in het elektrolyseproces. Door deze dubbele
werking wordt de opslag-efficiëntie verhoogd naar 90% - het hoogste rendement voor een
batterij tot nu toe.
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Figuur 6.7: Verschillende toepassingen voor waterstoftechnologie. Met de klok mee: het Duwaal-project, de
Battolyser en het principe van de BlueGen generator. (Bron: diversen online)
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7

Uitgangspunten inrichting en ontwikkeling van
het Energielandgoed
Uit hoofdstuk 2 t/m 6 blijkt dat er voldoende mogelijkheden zijn voor de inrichting van het
Energielandgoed. Het Energielandgoed biedt ruimte voor de ontwikkeling van uiteenlopende
economisch haalbare projecten van duurzame energie. Het is onmogelijk om de inrichting van
het landschap nu op detailniveau in te vullen vanwege de aard van de ontwikkelprojecten. Er zijn
nog onzekerheden over vergunningen, subsidies, technische details, grond- en opstalrechten die
in de loop van het traject kunnen worden weggenomen. Uit de technische verkenning kan een
bandbreedte worden gedestilleerd voor de diverse energievormen en ondersteunende functies.
Binnen de bandbreedte is op basis van een voorbeeldprogramma de verdiencapaciteit in beeld
gebracht. We sluiten dit hoofdstuk af met de aanbevelingen voor fase 2.

7.1

Bandbreedte programmering op basis van technische verkenning
In de hoofdstukken 2 t/m 6 is onderzocht welke vormen van duurzame energieopwekking
toepasbaar zijn op het Energielandgoed en op welke wijze de doelstelling om er 870 TJ duurzame
energie op te wekken met (een combinatie van) deze technieken mogelijk is. In essentie zijn dit
de conclusies:
-

-

-

-

-

Windenergie kan een substantiële bijdrage leveren aan de doelstelling. Ruimtelijkplanologische randvoorwaarden beperken de reële plaatsingsruimte op het Energielandgoed
tot maximaal zes windturbines. Met zes minder grote turbines (ashoogte ± 130 meter,
vermogen 3 MW) is het mogelijk om circa 15% van de doelstelling op te wekken, met zes
grotere turbines (ashoogte ± 170 meter, vermogen 4,5 MW) loopt dit op tot circa 26%.
Zonne-energie kan de ‘ruggengraat’ van de programmering zijn. Zon is relatief eenvoudig
ruimtelijk inpasbaar, levert beperkt hinder en is schaalbaar en flexibel. Bij een intensief
2
ruimtegebruik voor zon, hoge dichtheid aan zonnepanelen (2,5 m per paneel), is het
mogelijk om 3,5 tot 4 TJ per hectare op te wekken. Op 220-250 hectare kan worden voorzien
in de totale energiedoelstelling.
Bio-energie kan op twee manieren een bijdrage leveren aan de doelstelling. Enerzijds door in
het plangebied gewassen te telen voor de productie van bio-energie. De bijdrage hiervan aan
de doelstelling is beperkt tot maximaal 7% van de doelstelling als de volledige 400 hectare
wordt benut. De tweede optie is het plaatsen van een bio-energie centrale en het van buiten
het plangebied importeren van biomassa, bijvoorbeeld reststromen uit de agrarische sector.
Hiermee kan een significant deel van de doelstelling met biomassa worden opgewekt. Met
twee additionele vergisters is het mogelijk om 100% van het aardgas in Bergen te vervangen
met biogas, 30% van de doelstelling van 870 TJ.
Geothermie kan een significante bijdrage leveren aan de doelstelling door te voorzien in de
warmtevraag. Geothermie is haalbaar op plaatsen met voldoende afnemers van de warmte
in de directe omgeving. Bovendien moet de bodemgesteldheid geschikt zijn om warmte te
winnen. Nader onderzoek naar de technische en economische haalbaarheid van geothermie
is nodig. Met twee bronnen is het mogelijk in de equivalent van de volledige warmtevraag
van het kassengebied Tuindorp te voorzien – circa 37% van de doelstelling.
Voor opslag van energie zijn enkele opties verkend. Voor de business case van opslag is het
essentieel dat de opslag wordt gerealiseerd in combinatie met energieopwekking en/of verbruik. De business case zal in de toekomst positiever worden wanneer verschillen in de
energieprijzen groter worden. Door nu ruimte te reserveren in het Energielandgoed kan
voorgesorteerd worden op kansen in de toekomst.
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-

Ook voor de in de verkenning bekeken innovaties binnen bovenstaande typen van opwek
van duurzame energie geldt dat met een ruimte reservering voor innovaties kan worden
voorgesorteerd op de toekomst en dat het een impuls biedt aan educatieve en recreatieve
waarde van het landgoed.

De verkenning van de energievormen leidt tot een mogelijke bandbreedte voor de
programmering per energievorm. Dit programma, zoals getoond in onderstaande tabel, vormt de
basis voor het ontwerp van het Energielandgoed in fase 2.
Tabel 7.1: Bandbreedte programmering Energielandgoed Wells Meer

Functie

Zon

Energieopbrengst
(TJ)

220-350

Tot 870 TJ (100%)

Wind

0-2

A: 130 TJ (±15%)
B: 226 TJ (±26%)

Geothermie

0-5

Biomassa

100-200
0-10

A: 160 TJ (±18%)
B: 320 TJ (±37%)
A: 15-30 TJ (±1,7 ±3,5%)
B: 0-260 TJ (0 - ±30%)

Experimenteel/
test/opslag

Maximaal
240

Geen/ niet voor
commercieel gebruik

Educatie en
recreatie

Maximaal
240

n.v.t.

Totaal

7.2

Aantal ha

400

> 100%

Toelichting
Zon is de ruggengraat. Aantal hectares
afhankelijk van de intensiteit van de
installaties: volledig grondgebruik voor zon
of combi met andere functies zoals agrarisch
of bio-gewas.
A: zes windmolens: ± 130 meter & ± 3 MW
vermogen.
B: zes windmolens: ± 170 meter & ± 4,5 MW
vermogen.
A versus B: één of twee bronnen Tuindorp.
Haalbaarheid nader te onderzoeken.
A: Teelt van biomassa op 100 à 200 ha land.
B: Bij inpassing bio-energiecentrale en
import van biomassa (reststromen).
Nader te bepalen. Afhankelijk van keuze in
zon, wind, geothermie en biomassa.
Maximaal = restruimte bij meest intensieve
programma (opwekking met intensief zon en
zes grote windmolens)
Nader te bepalen. Recreatieve/educatieve
functies. Eventueel reserve om meer energie
op te wekken.
Maximaal = restruimte bij meest intensieve
programma (opwekking met intensief zon en
zes grote windmolens)
Potentieel meer dan 870 TJ, keuzes in de
mix zijn mogelijk

Waardecreatie, exploitatie- & verdienmodellen
Projectontwikkeling en waardecreatie
Voor de ontwikkeling van duurzame energieprojecten is een waardecurve van toepassing is. De
waardecurve laat zien dat een project in de beginfase een minimale waarde heeft. Dit heeft te
maken met de hoeveelheid onzekerheden in het project, en daarmee de (nog geringe) kans dat
de potentiële waarde te gelde wordt gemaakt. Naarmate het project verder in de ontwikkeling
komt worden onzekerheden weggenomen en nemen risico’s af, waardoor de waarde van het
project toeneemt. Dit wordt schematisch weergegeven in figuur 7.1.
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Figuur 7.1: Waardecurve duurzame energie projecten

Verschillende strategieën, betrokkenheid & verdienmodellen
De gemeente Bergen kan verschillende strategieën hanteren en posities kiezen in de
ontwikkeling en exploitatie van het Energielandgoed. Door de regie in eigen hand te houden en
zo lang mogelijk zelf door te ontwikkelen, wordt de meeste waarde gecreëerd. De gemeente zal
een afweging moeten maken over of en zo ja, op welk punt in de waardecurve, zij de
zeggenschap in het project uit handen wil geven. Om dit concreet te maken zijn er drie scenario’s
uitgewerkt van de rol en de positie die de gemeente kan innemen:
1.

2.

3.

Grond verpachten. De gemeente zal het project door anderen laten ontwikkelen. Er worden
inkomsten verkregen uit opstalrechten (van een windproject) en grondvergoedingen (van
een zonneveld en biomassateelt). Inkomsten uit het project worden verkregen gedurende de
gehele looptijd.
In het tweede scenario wordt de regie behouden door zelf te ontwikkelen. Het project wordt
verkocht rond de bouw. Waarde ontstaat tijdens de ontwikkeling van het project en komt in
één keer vrij op het moment van verkoop.
Het derde scenario beschrijft de situatie dat de gemeente het project zelf ontwikkelt, bouwt
en beheert/exploiteert. Zo wordt de regie behouden voor de gehele levensduur van het
project. Het project blijft in eigendom van de gemeente. Inkomsten uit exploitatie worden
verkregen gedurende de gehele looptijd van het project.

De inkomsten die de gemeente ontvangt en het moment waarop verschilt per scenario.
Waardecreatie van de verschillende strategieën
Hieronder worden de strategieën voor zon en wind beschreven en op hoofdlijn gewaardeerd.
Voor geothermie lijkt het logisch om het initiatief en de ontwikkeling hiervan aan een
tuinderscollectief over te laten. Dit zijn ook de (enige mogelijke) afnemers. Bij dit onderdeel
wordt geen waarde voor de gemeente, binnen de scope van het Energielandgoed, gerealiseerd.
Een biomassa-installatie is technisch, organisatorisch en financieel complex en zal de gemeente
naar verwachting ook niet zelf ontwikkelen. Acteren op een eventueel ondernemersinitiatief ligt
hierbij voor de hand. Voor biomassa is er dus maar één optie voor waardecreatie voor de
gemeente en dit is het verpachten van grond voor biomassateelt. Voor de categorieën
experimenteel/test/opslag en overig landgebruik is de invulling op dit moment onbekend, maar
deze categorieën hebben mogelijk additionele potentiële waarde in de toekomst. In tabel 7.2 is
een schatting van mogelijke netto contante waarden van de verschillende scenario’s, op basis
van de huidige aannames, opgenomen. De invulling per energievorm is indicatief.
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Tabel 7.2: Netto contante waarde van verschillende scenario's
Energievorm
Opties

Waardecreatie
Grond verpachten

Experimenteel/test/opslag

Project ontwikkelen,
Project ontwikkelen,
bouwen en verkopen
bouwen en beheren
€ 9,2 mln
€ 12,0 mln
€ 27,2 mln
€ 3,5 mln
€ 5,5 mln
€ 8,8 mln
extern ontwikkeld, meest waarschijnlijk tuinderscollectief
biomassa teelt
biomassa installatie
€ 4,1 mln
extern ontwikkeld
invulling nog onbekend, potentiele waarden in de toekomst

Overig landschap
Totaal

invulling nog onbekend
€ 16,8 mln
€ 21,6 mln

Zon (200 ha)
Wind (6 turbines à 4,5 MW)
Geothermie
Biomassa (196 ha)

€ 40,6 mln

Uitgangspunten en aannames
De volgende aannames over de inrichting van het Energielandgoed zijn gebruikt: zes
windturbines van 4,5 MW, 200 hectare zonneveld en 196 hectare biomassateelt. Bij elke optie
wordt ervan uitgegaan dat de gemeente eigenaar is van de 400 hectare van het Energielandgoed;
de kosten van aanschaf van de grond zijn niet meegenomen in de waardering. Daarnaast zijn bij
het opstellen van deze scenario’s de volgende aannames gemaakt:
Scenario: Grond verpachten
Onder de huidige marktomstandigheden liggen de opstalvergoedingen bij windprojecten
normaliter tussen de € 7.000 en 12.000 per MW per jaar. Bij een turbine van 4,5 MW ligt de
grondvergoeding tussen de € 31.500 en € 54.000. Voor het scenario is uitgegaan van een
minimumbedrag voor zes windturbines van 4,5 MW of € 189.000 per jaar. Bij zonneparken
worden er grotere verschillen in grondvergoedingen waargenomen. Bij verschillende
gerealiseerde zonneparken is de vergoeding tussen de € 2.500 en € 7.500 per ha per jaar, hoewel
er uitzonderingen zijn waar de grondvergoedingen nog hoger liggen. Voor het scenario zijn wij
uitgegaan van een minimum bedrag voor 200 ha. van € 500.000 per jaar. Voor de berekening van
pachtopbrengst voor biomassateelt is uitgegaan van de huidige grondvergoedingen voor
landbouwgrond in het Wells Meer van € 1.143 per ha per jaar. Voor dit scenario kan voor 196 ha
worden uitgegaan van een bedrag van € 224.028 per jaar. Voor het berekenen van de netto
contante waarde van deze scenario’s zijn de vergoedingen voor 25 jaar constant gehouden. De
netto contante waarde is bepaald op basis van een rendement van 2,5%.
Scenario: Project ontwikkelen, bouwen en verkopen
In dit scenario is ervoor gekozen om het project, zowel zon als wind, te ontwikkelen en direct na
de bouw te verkopen. Op dat moment zijn veel van de onzekerheden uit het project gehaald en
kan een koper genoegen nemen met een relatief lager rendement dan bij verkoop eerder in de
ontwikkeling. Voor het bepalen van de netto contante waarde zijn de inkomsten voor 25 jaar
genomen en contant gemaakt tegen een rendement van 5%. Er wordt gebruik gemaakt van een
financiering met 80% vreemd vermogen (2,5% rente) en 20% eigen vermogen.
Scenario: Project ontwikkelen, bouwen en beheren
In dit scenario is ervoor gekozen om het project, zowel zon als wind, te ontwikkelen en na de
bouw te exploiteren en beheren. Inkomsten over 25 jaar worden netto contact gemaakt. De
verdisconteringsvoet van het project is 2,5%. Er is aangenomen dat de projecten voor 90% wordt
gefinancierd met vreemd vermogen (2,5% rente) en voor 10% met eigen vermogen.
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Financiering & participatie
De bevindingen bij financiering en participatie zijn als volgt:
9
BNG Bank is bereid substantieel (tot 90% van het benodigde investeringskapitaal) te
investeren in duurzame energieprojecten vanuit een publieke invalshoek.
Bij het uitwerken van het gewenste exploitatiemodel en de juridisch-financiële structuur
daaronder, is het verstandig om energievormen/activiteiten met verschillende risicoprofielen
in verschillende financieringen onder te brengen.
Er zijn diverse mogelijkheden bekend en beschikbaar, met uiteenlopende risico- en
rendementsprofielen, om burgers en ondernemers te laten participeren in de ontwikkeling
van het Energielandgoed, bijvoorbeeld aandelen, certificaten en obligaties. Met name bij
projecten van zonne- en windenergie worden deze in de praktijk, op uiteenlopende
manieren, toegepast. Vooralsnog lijkt een financieringscoöperatie met een aandeel in de
ontwikkeling en burgers/ondernemers als leden/certificaathouders een logische optie.
Zoals aangegeven is het een logische stap om de ontwikkeling van een biomassa-installatie
en/of geothermische bron over te laten aan marktpartijen. Vanuit de gemeente is bij deze
ontwikkeling aan te sturen op een coöperatief/inclusief model.

7.3

Conclusies en aanbevelingen
Als resultaat van de technische, economische en organisatorische verkenning zijn de volgende
uitgangspunten voor het ontwerp van het Energielandgoed in Fase 2 geïdentificeerd:
-

-

-

-

-

Het is fysiek en economisch haalbaar om 870 TJ op te wekken in het Energielandgoed Wells
Meer vanuit de programmadelen zonne-, wind- en bio-energie, eventueel aangevuld met
geothermie & (tijdelijke) opslag. De basisprogrammering is het vertrekpunt voor de
ontwerpopgave in fase 2.
De kern van de exploitatie wordt gevormd door zonne-energie in combinatie met (mogelijk)
windenergie en biomassateelt. Voor zon en wind zijn met ontwikkeling in eigen hand
(grondposities, vergunningen en subsidie) business cases met beperkt risicoprofiel en
beperkte afhankelijkheid te creëren.
Een biomassa-installatie kan onafhankelijk en parallel aan het Energielandgoed worden
ontwikkeld. De haalbaarheid moet worden onderzocht. Geschiktheid van locatie is
afhankelijk van aanwezigheid van grondstoffen en voldoende afnemers van gas, warmte en
elektriciteit en onderliggende contractuele zekerheden.
Een geothermieproject kan onafhankelijk en parallel aan het Energielandgoed ontwikkeld
worden. Wanneer geothermie haalbaar blijkt, is de ontwikkeling het meest kansrijk wanneer
een tuinderscollectief hier zorg voor draagt. Hiermee ligt de ontwikkeling bij de partij die ook
uiteindelijk de warmte zal afnemen.
Het realiseren van de aansluiting op het hoofdspanningsnet is noodzakelijk en wordt
opgepakt en gefinancierd door Enexis. In fase 2 zullen de verkennende gesprekken concreter
worden en uiteindelijk vertaald worden in een overeenkomst tussen gemeente en Enexis
over de aansluiting.

Het is aan te bevelen om in fase 2 in gesprek te gaan met de samenleving en het bedrijfsleven
over de wenselijkheid en haalbaarheid van de diverse mogelijkheden voor burgerparticipatie. Zo
kan parallel aan het ontwerpen van het Energielandgoed ook worden “ontworpen” aan de
organisatie van de burgerparticipatie, passend bij de gemeente Bergen. Dit kan in de vorm van
een coöperatie zijn, maar ook andere modellen zijn mogelijk.

9

Op 24 oktober 2018 heeft BNG Bank dit in een presentatie aan de gemeenteraad van Bergen toegelicht.
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Over Antea Group
Van stad tot land, van water tot lucht; de
adviseurs en ingenieurs van Antea Group
dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan
onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen
en wegen, realiseren woonwijken en
waterwerken. Maar we zijn ook betrokken
bij thema’s zoals milieu, veiligheid,
assetmanagement en energie. Onder de
naam Oranjewoud groeiden we uit tot een
allround en onafhankelijk partner voor
bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group
zetten we deze expertise ook mondiaal in.
Door hoogwaardige kennis te combineren
met een pragmatische aanpak maken we
oplossingen haalbaar én uitvoerbaar.
Doelgericht, met oog voor duurzaamheid.
Op deze manier anticiperen we op de vragen
van vandaag en de oplossingen van de
toekomst. Al meer dan 60 jaar.
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