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Onderwerpen



VN-klimaattop Parijs (2015): 
Akkoord tussen 174 landen om de opwarming van de 

aarde te beperken tot max. 2 Celsius middels het 
verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.  

EU-28  Klimaatakkoord (2016): 
1) 2030 40% minder broeikasgas uitstoot t.o.v. 1990
2) 2050 95% minder broeikasgas uitstoot t.o.v. 1990

Het Klimaatakkoord



Nederlandse Klimaatwet (2019?): 
1) In 2030  49% (!) minder CO2 uitstoot t.o.v. 1990
2) In 2050  95% minder CO2 uitstoot t.o.v. 1990

NB: rechterlijke uitspraak die NL overheid per 2020 verplicht 
tot 25% minder uitstoot broeikasgas  

Overheid wil samen met bedrijven en organisaties concreet 
invulling geven aan het klimaatakkoord (2019?)

Overheid wil NL van het aardgas af

Het Klimaatakkoord -2 



 https://youtu.be/L1eFeqwPAqY

Communicatie vanuit PBL





Totaal:  119 miljard kWh (Bron:  CBS)
Hernieuwbaar: 18 miljard kWh= 15% van het totaal
 Wind:  9,94
 Zon:  3,15  (2,2 in 2017:  +40%)
 Biomassa:  4,82 

Om tot 90% hernieuwbare elektriciteit te komen:  => 6x meer 
windmolens, zonnepanelen en biomassa t.o.v. 2018 …. 

Feit: Elektriciteitsopwekking in NL





A) Elektriciteit is nu slechts 13% van alle energieverbruik 

B) Verbruik zal groeien wegens elektrificatie van : 
 Verwarming huishoudens en kantoren (bv 

warmtepompen i.p.v. gasgestookte CV)
 Mobiliteit (b.v. elektrische auto en OV bussen)
 Bedrijfsproductieprocessen (van gas en olie af)

Feit: Elektriciteitbehoefte tot 2050 







 Elektriciteitsverbruik:  119 miljard kWh
 Windmolen van 3 MW vermogen levert per jaar 6,5 

miljoen kWh op land
 Aantal windmolens nodig:  ruim 18.000  

ofwel 1 molen per 2,3km2 (over heel NL)

 Alle (fossiele) energieverbruik uit windenergie: 
138.000 molens nodig = ONMOGELIJK 

Reality Check 



We moeten iets, niets doen is geen optie! 

Het goede nieuws: 
 De kosten voor hernieuwbare energie dalen
 Er is draagvlak voor verandering
 Overheid wil ook fiscaal stimuleren

En nu ? 



Regionale Energie Strategie (RES)
30 regio's  in NL

1) Regionale opwekking van duurzame energie
2) Wijken verduurzamen en aardgasvrij maken 

(1 op 5 huizen en kantoren per 2030 aardgasvrij)

Uitdagingen voor gemeenten



1) Regionale opwekking van duurzame energie: 
 waar windmolens en zonneparken plaatsen?
vb. Rheden plant om per 2030 grootschalig 400 TJ lokaal op te 

wekken, dat kan middels 3 molens, 85ha zonnevelden en 
100.000 zonnepanelen op daken (4 a 6000 huizen)

 wie gaat deze bouwen en beheren? 

Uitdagingen voor gemeenten (2)



De ruimtelijke dimensie om  58 PJ duurzaam op te 
wekken (van 67PJ totaal verbruik nu): 

 32 km2 zonnevelden (=6400 voetbalvelden)
 16 km2 windparken
 268 km2 biomassa (=25% van Gelderland)

(bron: rapport door Royal HaskoningDHV, Feb 2018) 

Vb. Regio Arnhem Nijmegen - 2050



2) Wijken verduurzamen en aardgasvrij maken  
(Transitievisie Warmte)

 Eerst isoleren.  Kosten EUR 3000 – 5000 per huis (in 
Rozendaal waarschijnlijk eerder het dubbele)

 Warmtepomp installatie :  EUR 8000 – 12000
(Bron:  Vereniging Eigenhuis)

Welke regelingen moet / kan een gemeente treffen? 
Welke wijken gaan wanneer van het aardgas af?

Uitdagingen voor gemeenten (3)



Korte termijn doelstelling: 
 1,5% besparing energieverbruik per jaar
 2,0% toevoeging van duurzame energieopwekking per 

jaar (vb. nu landelijk 7,4% in 2020 dus 9,4%)

Lange termijnplan:   Uitvoeringsagenda 2019-2021 
=> uitwerking maatregelen is in voorbereiding!

Beleid Rozendaal



Energiebesparing: 
 Collectieve inkoopacties
 Hybride financieel instrumentarium (subsidie)
 Verruimen beleid op beschermd dorpsgezicht en 

monumenten

Duurzame Energieopwekking (grootschalig alleen buiten 
Rozendaal)

Duurzame Warmte  (woonwijken aardgasvrij)

Beleid Rozendaal (2): 
Uitvoeringsagenda



 Beschikbaar budget voor B&W om beleid te maken :  
EUR 187.500 t/m 2021 

 Gemeente zal zelf het goede voorbeeld geven

 1 windmolen van 3MW is voldoende voor 2000 
woningen => Rozendaal heeft slechts ¼ molen nodig 
of 2,5 ha zonnepanelen  (alleen daken is te weinig)

Beleid Rozendaal (3):



 De energietransitie is “here to stay” 
 Consumenten doen er goed aan te investeren in 

isolatie en alternatieve energie opwekking
 Gemeenten zullen moeten besluiten over aardgasvrije 

wijken en hoe en waar er duurzaam energie 
opgewekt kan worden binnen hun grenzen

Conclusies



Vragen?  


