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Achtergrond

•

Klimaatverdrag van Parijs: “well below 2 degrees”

•

EU targets: 20% in 2020, 40% in 2030, 80-95% in 2050

•

Nederlandse targets: 20-25% in 2020; 40% (?) in 2030
•

Lage Temperatuur

(gebouwen)

•

Hoge temperatuur

(industrie)

•

Elektriciteit

(apparaten)

•

Transport

(auto’s)

(beperken tot 1.5 oC)

•

Een deel van de emissies komt van niet-energie sectoren. Algemeen wordt
ervan uitgegaan dat de energiesector naar 0 moet, om 80-95% te halen.

•

Nederland is best moeilijk, want weinig biomassa (bossen) en geen waterkracht.
Bovendien veel industrie. Dus “alle hens aan dek” en “op tijd beginnnen”.
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Distributiekosten elektriciteit > elektriciteit zelf
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•
•

Zorgen dat iedereen op elk moment een warm huis heeft/houdt
Bijdragen aan de versnelling van de energietransitie
•
•
•

Gasunie Leidingen (“GTS”)
Gasunie Energieopslag, LNG, Duitsland, ..
Gasunie New Energy (warmtenetwerken, groen gas, waterstof, CO2, …)

Hoeveel energie
verbruiken we?

•
•
•

Verwarming van onze huizen
Elektriciteit voor onze apparaten
Benzine/Diesel

•

Maar er is nog meer:

1400 m3
3000 kWh
1000 liter

≈14000 kWh
3000 kWh
≈10000 kWh
27000 kWh

•

Bij elkaar is ons (finale) NL energieverbruik ongeveer 700 miljard kWh, dat is
ongeveer 100.000 kWh per huishouden per jaar

•

We vergeten vaak dat huishoudens maar een klein deel van de uitdaging zijn,
maar het is wel een belangrijk deel.

Warmte en
elektriciteit voor onze
huizen

Warmte & elektriciteit

Warmte:
4x meer in het jaar
10x meer in de piek

=> Isoleren!

In de stad Groningen (en Noord-Nederland) is nauwelijks energie-intensieve industrie (behalve
Delfzijl) en bijna alle huizen worden (nog) verwarmd met aardgas. Gasvraag = warmtevraag

Naar een duurzame
samenleving

Isoleren
Fietsen
Buiten drogen
Recyclen

De uitdaging moet
van alle kanten
worden aangepakt!

Zonnepanelen
Windenergie (lokaal/op zee)
Biovergisting/groen gas
Open haard

CV goed afstellen
Zuiniger auto, EV
Zuiniger apparaten
Ook: gas ipv kolen

Energie besparen

• Levert vaak veel geld op
•

Isolatie van een glijbaan van een
subtropisch zwembad in Zuidlaren

•

Besparing: 12000 m3 aardgas per jaar
•

•

Isolatiekosten: €9000

Terugverdientijd: 2 jaar
•

Plus 20.000 kg minder CO2 per jaar

•
•

1 m3 aardgas = 1,8 kg CO2

Energie besparen is leuk

Ter vergelijking: een zonnepaneel produceert (maximaal) 300 kWh
•

Dat scheelt circa 150 kg CO2 per jaar
•

•

1 kWh = 500 gram CO2 (mix van kolen, gas en duurzaam)

Terugverdientijd zonnepanelen is (dankzij salderen) circa 7 jaar

Duurzame CO2-vrije
Energiesystemen
•

Er zijn veel mogelijkheden – teveel misschien
•

Warmtenetwerken (biomassa, geothermie)

•

Elektriciteit met warmtepompen & veel isolatie (NoM) / met wind en zon

•

Groen gas (biovergassing/vergisting massa, bosaanplant!?)

•

Houtkachels, pellet-branders

•

Waterstof (nog in ontwikkeling), …

•

Of een combinatie van deze technieken (bijv: hybride warmtepomp)

•

Iedere techniek heeft voor- en nadelen. Perfectie kan vijand zijn van het goede

•

Productie van de duurzame energie – echt duurzaam?

•

Keuzevrijheid burgers

•

Netwerk kosten (uitbreiding elektriciteit, warmtenetten)

•

Individueel of samen

•

Energieopslag bij schaalvergroting

•

Lokaal of niet

•

Kosten isolatie (aanpassingen aan de gebouwen)

•

Grote investeringen of niet

• Doe iets!

Maak een stappenplan:
Niet alle vragen kun je
ineens beantwoorden

•

Neem na iedere stap een besluit over de volgende fase

•

Projectontwikkeling (vragen om te beantwoorden)
•

Uit welke alternatieven gaan we kiezen? Wanneer?

•

Is er een logische volgorde isoleren/verduurzamen?

•

Wie zorgt ervoor dat we de kosten in de hand houden?

•

Wie gaat het allemaal organiseren?

•

Hoe regelen we dat iedereen mee doet?

•

Wie neemt de belangrijke beslissingen

•

Welke risico’s zijn er – wat doen we daaraan?

•

Wie regelt de contacten met belanghebbenden?

•

Wie gaat zorgen dat er ‘gebouwd/verbouwd’ wordt?

•

Wie staat garant en verhelpt problemen

Bakkeveen

Assen

Vragen?

Alliander

