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Het moeilijke
deel komt nog
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In de energietransitie krijgt de
ontwikkeling vanhernieuwbare
elektriciteit veel aandacht. De

windmolens en zonnepanelen wor-
den zichtbaarder in onze directe om-
geving. De zonneparken worden tal-
rijker en groter,maar grote en kleine
daken worden ook steeds meer be-
nut. De panelenworden snel beter en
vervanging van oude panelen voor
nieuwe hoogrenderende panelen be-
gint een nieuwe markt te worden.

In het jaar 2000 werd er 8 miljoen
kWhuit de panelen geproduceerd, in
2010 was het 56 miljoen kWh en dit
jaar komen we al rond 7000 miljoen
kWh uit, ruim 5 procent van ons
stroomverbruik. Deze groei houdt
nog wel even aan, over twee of drie
jaar zal 10 procent uit zon komen.

Stroom uit wind groeide ook snel,
in 1990 was het 56 miljoen kWh, in
2000 was het 744 miljoen kWh en in
2019 werd 10.774 miljoen kWh opge-
wekt, bijna9procent vanons stroom-
verbruik. De groei van wind was na
2015 beperkt. Dit jaar komen meer-
dere parken op zee en land ophet net
en zal de productie fors stijgen.

Iets minder zichtbaar in de omge-
ving is de hernieuwbare stroompro-
ductie op basis van biomassa. De or-
ganische fractie in de afvalverbran-
ding, het meestoken van hout in de
kolencentrales, en de generatoren op
biogas leveren ongeveer 6000 mil-
joen kWh op. Deze productie groeit
niet meer, de productie van nu is on-
geveer gelijk aan die in 2005.

Alles bij elkaar zitten we op onge-
veer 25.000 miljoen kWh (25 TWh),
20 procent vanhet totaal. In1990was
dat nog maar 1 procent, in 2010 was
het 10 procent en nu dus 20 procent.

Opmerkelijk is dat het totale
stroomverbruiknunet zoveel is als in
2010. De groei sinds 1990, die daar-
voor elk jaar 2000 miljoen kWh toe-
voegde, is verdwenen. Blijkbaar leidt
de elektrificatie van Nederland niet

noodzakelijk tot meer stroomver-
bruik, de steeds efficiëntere syste-
men neutraliseren de toename van
het aantal systemen.

Ook in huishoudens zien we dit;
het aantal huishoudens groeit en het
aantal apparaten in huis ook, maar
het stroomgebruik niet.

De snelle groei van de nieuwe op-
weksystemen leidt tot problemen in
ons leidingennet. En de inpassing
van de steeds wisselende productie
uit wind en zon is niet eenvoudig.
Toch blijken de systemen beter in
staat deze ontwikkelingen beheers-
baar te houden dan velen vreesden.
In bijvoorbeeld Duitsland en Dene-
marken zijn de producties uit wind
en zonnog veel groter dan bij ons, dit
heeft niet geleid tot een onbetrouw-
bare stroomvoorziening. Denemar-
ken had in 2019 al 50 procent dek-
king door zon- en windstroom en zal
in 2030 al het gebruik uit hernieuw-
bare bronnen afdekken.

Dit alles kost heel veel geld. Toch
is de stroomrekening voor demeeste
huishoudens lager geworden. Kort-
om: louter goed nieuws! Of toch niet?

Ondanks de positieve berichten
mogen we niet vergeten dat we in
2010 afspraken dat we in 2030 op 37
procent hernieuwbare elektriciteit
zouden zitten, de nu bereikte 20 pro-
cent is dus nogal mager. In het ener-
gieakkoord van 2013 beloofden de
provincies dat ze in 2020 gezamen-
lijk 6000 MW aan windvermogen
zouden opstellen, maar we komen
niet voorbij de 5000 MW. De groei
van zonnevelden begon net op gang
te komen,maar de overheden zijn nu
vooral bezig met beleidsplannen ge-
richt op het afremmen van die groei.

Tot hier zijn wij gekomen… 25
TWh is een mooi begin, maar het
moeilijke deel ligt nog voor ons.
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