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ACHTERGROND
In 1964, 
vertelde de 
Amerikaanse 
filosoof 
Abraham 
Kaplan de 
volgende grap:

Een politieagent ziet een dronken man die iets zoekt onder een 
lantaarnpaal. Hij vraagt wat de man kwijt is. “Mijn sleutels”, ant-
woordt de man. De agent besluit hem te helpen en samen zoeken 
ze verder. Na een paar minuten vraagt de politieagent of de man 
wel zeker weet dat zijn sleutels daar liggen. “Nee”, antwoordt de 
man, “mijn sleutels liggen hier niet, want ik ben ze in het park 
kwijtgeraakt.” De politieman vraagt waarom ze dan hier aan het 
zoeken zijn. “Nou”, zegt de man, “omdat hier licht schijnt.”
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Soms lijkt het, in alle discussie en hectiek rond de energietransitie, 
alsof wij de dronkaard zijn. We kijken om ons heen en zien dat we 
veel elektriciteit gebruiken in ons huis en op werk, letterlijk daar 
waar het licht schijnt. Elektriciteit uit kolen en gas om ons huis te 
verlichten, onze laptop en telefoon op te laden, de wasdroger, de 
koelkast. Terwijl we die elektriciteit ook duurzaam met wind en zon 
kunnen opwekken. Daarom vragen we beleidsmakers, buurtgenoten 
en experts om in actie te komen. Die komen met energie-efficiënte 
verlichting, een postcoderoos voor zonnepanelen en andere deelop-
lossingen. Het kán niet anders dan dat we op die manier duurzaam 
worden. We bedanken hen en zijn trots op wat we bereikt hebben. 
Totdat we erachter komen dat we nog steeds die fossiele centrales 
nodig hebben en de CO2-uitstoot niet of nauwelijks daalt. Wat is hier 
gebeurd?  

WAT IS HIER GEBEURD? 

Als we goed kijken naar ons huidige energiesysteem, zien we dat we het 
overgrote deel van onze aandacht richten op het elektriciteitsgebruik in 
huishoudens. Dit is minder dan 1% van het energieverbruik in Zuid-Hol-
land. Is het dan zinloos om huishoudens van duurzame elektriciteit te 
voorzien? Natuurlijk niet. Al is het maar omdat we zo bewust worden 
van de noodzaak en betekenis van een energietransitie. Maar voor een 
écht duurzame energievoorziening moeten we naar het hele energiesys-
teem kijken om te voorkomen dat we alleen die oplossingen zien waar 
het licht op schijnt. 
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ACHTERGROND
De provincie Zuid-Holland heeft Kamangir gevraagd om met input 
van een brede groep experts op zoek te gaan naar nieuwe handelings-
perspectieven op basis van mogelijke energielandschappen in 2050 
waarbij de uitstoot van CO2 veel lager ligt dan nu. 

De leidende onderzoeksvraag is: “Hoe kan Zuid-Holland 
tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten de 
CO2-uitstoot met meer dan 80% reduceren in 2050?” 

Bij deze vraag hoort enige toelichting. De in dit onderzoek ontwik-
kelde scenario’s richten zich op het hele energiesysteem, van 
huishoudens tot raffinaderij en inclusief technische, economische 
en sociaal-politieke facetten. De maatschappelijke kosten bekijken 
we niet alleen financieel. Ook een onbetrouwbare energievoor-
ziening, een aangetast landschap, een verslechterde concurren-
tiepositie van de industrie of weerstand van burgers tegen de 
energietransitie worden beschouwd als maatschappelijke kosten. 
Dit rapport richt zich verder op de CO2 uitstoot in 2050 en niet 
primair op de snelheid waarmee de CO2 uitstoot wordt terugge-
drongen of de totale CO2 uitstoot in de periode tot 2050. 
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TRANSITIE, OK, MAAR WAARHEEN DAN?

De mogelijkheden om de toekomst van de energievoorziening te voor-
spellen zijn beperkt. Aan de andere kant staan een aantal zaken die 
nu juist ter discussie staan weer meer vast op de lange termijn. Het is 
belangrijk om te beseffen dat veel plausibele aannames voor de lange 
termijn, op dit moment juist heel controversieel zijn. De blik op de 
lange termijn kan daardoor in potentie inzichten opleveren die ook 
nu een wenkend handelingsperspectief voor de betrokkenen kunnen 
vormen. Een paar voorbeelden:

Discussies over zonne- en windenergie op de korte termijn worden vaak 
gevoerd vanuit een David vs. Goliath perspectief: de kleine vernieuwers 
die op moeten boksen tegen de grote, gevestigde belangen. In de loop van 
de jaren zullen deze technieken echter zodanig veel goedkoper worden 
dat ze fossiel uit de markt gaan drijven, zoals nu al regelmatig gebeurt 

op de handelsmarkt voor elektriciteit, wanneer de marktprijs van 
elektriciteit onder nul daalt als gevolg van overaanbod van hernieuw-
bare energie op zonnige, winderige dagen. Verwarmen en koken op gas 
is nu onverzettelijk normaal en de overheid is gewend aan een continue 
stroom van substantiële gasbaten, maar het Groninger gas is in 2050 op, 
of veel duurder dan hernieuwbare alternatieven. Gaan we uit van een 
sterke CO2-reductie, dan wordt de kans dat er nog draaiende kolencen-
trales zijn, zeker wanneer Carbon Capture & Storage niet geïmple-
menteerd wordt, steeds kleiner naarmate we verder in de toekomst 
kijken. Hetzelfde geldt voor de raffinaderijcapa-
citeit. Zonder af te willen doen aan de huidige 
vraagstukken, betekent dit dat voor de lange 
termijn andere vragen centraal komen te 
staan. Zo wordt een vraag als “wat hebben 
de huidige raffinaderijen idealiter 
achtergelaten in 2050?” belangrijker 
dan de vraag “Hoe komen we weg 
uit de bestaande olie lock-in die 
elektrisch rijden belemmert?” 
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Het stellen van dit soort vragen kan helpen om de huidige discussie verder te brengen 
en perspectief te bieden om stappen te maken naar een verregaande verduurzaming. 
Onze gezamenlijke excercitie van de afgelopen maanden staat hiermee ook in 
het perspectief van de landelijke Energiedialoog, waarbij we op nationaal niveau 
gevraagd worden voorbij onze kortetermijn-belangen (politiek, commercieel en 
persoonlijk) te treden, omwille van het gezamenlijk bijdragen aan een toekomstige 
energievoorziening waar iedere stakeholder baat bij heeft.
Ook kunnen de geboden inzichten, paradigma’s en scenario’s helpen bij het bepalen 
van de verdere uitwerking en invulling van de investeringsstrategie van het 
Energie-Innovatiefonds Zuid-Holland (EIF).
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CONSULTATIVE SCOPING 
Om de onderzoeksvraag op een robuuste en inclusieve manier te 
beantwoorden is gebruikgemaakt van een door Kamangir ontwikkel-
de methodologie: Consultative Scoping. Deze methodiek kenmerkt zich 
door een iteratieve aanpak waarin – samen met verschillende experts 
- de grenzen van de toekomstige energievoorziening verkend worden 
en de achterliggende waarden en effecten inzichtelijk gemaakt worden. 
Hiervoor wordt in verschillende stappen afgebakend – gescoped - 
waarbinnen een nieuwe focus ontstaat. 
Tijdens dit proces zijn verschillende mogelijke, maar niet per sé prettige 
scenario’s ontwikkeld en doorgerekend met het Energietransitiemodel 
(ETM) van Quintel. Quintel heeft hiervoor een specifieke toepassing van 
het model gemaakt die aansluit bij het Zuid-Hollandse energiesysteem. 

Het generieke model voor Nederland is aangepast aan de samenstel-
ling en grootte van verschillende economische sectoren, dakoppervlak, 
etc. Voor deze aanpassing is gebruik gemaakt van ondermeer cijfers van 
het CBS, PBL en de klimaatmonitor. De aannames (ondermeer kosten, 
gebruikte technologie, etc.) bij het gebruik van dit model zijn weergege-
ven in de bijlage.
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Vaststellen 
initiële scope en 
ontwikkelen van 
scenario’s 

Samen met de provincie Zuid-Holland is een groep energie-ex-
perts benaderd om deel te nemen aan dit proces (voor namen, zie 
bijlage). Tijdens een eerste bijeenkomst zijn bestaande scenario’s 
vanuit de energie-experts verzameld en de onontkenbaarheden en 
mogelijke scenario’s in kaart gebracht. Dit resulteerde in een lijst 
van 55 onontkenbaarheden (ontwikkelingen die als onontkenbaar 
beschouwd kunnen worden, zoals de verdergaande elektrifica-
tie van energietoepassingen en de onvermijdelijke transitie naar 
hernieuwbare bronnen) en 46 wensen (onzekere, maar wenselij-
ke ontwikkelingen, zoals verbetering van de luchtkwaliteit in de 
gebouwde omgeving) voor 2050. Vervolgens is langs verschillen-
de thema’s doorgesproken, hoe en waarom een energietransitie 
plaats kan vinden. 

Op basis van deze eerste bijeenkomst zijn drie uitdagende, niet 
per sé comfortabele, maar op basis van de onontkenbaarheden 
wel degelijk mogelijke scenario’s ontwikkeld voor 2050 die ieder 
vertrekken vanuit een andere set van waarden en wensbeelden. 
Deze scenario’s redeneren vanuit verschillende gebruikersgroe-
pen: wat zijn de implicaties van bepaalde waarden en welke 
groepen zijn in de lead? Het gaat dan om kleinverbruikers, de 
energie-intensieve industrie en overige, grotere bedrijven inclusief 
de tuinbouw. De scenario’s zijn bewust extreem doorgevoerd en 
enigszins ongemakkelijk, om zo de praktische en morele grenzen 
van de energievoorziening in kaart te brengen en scherper oog 
te krijgen voor de mogelijke conflicten. Elk mogelijk energielan-
schap is doorgerekend met het Quintel’s ETM. 
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Reflectie op de 
energielandschappen
In een tweede bijeenkomst reflecteerden experts op de economi-
sche, sociaal-politieke en technologische kansen en uitdagingen van 
elk scenario. Daarnaast is elk door ons geschetste energielandschap 
getoetst op haar implicaties voor de verschillende gebruikersgroepen. 
Dit leverde een beeld op van de maatschappelijke kosten die met elk 
scenario gepaard gaan. Op basis hiervan is een kader ontwikkeld dat 
met inachtneming van de eerder vastgestelde onontkenbaarheden en 
wensbeelden wenselijk en breed gedragen wordt geacht. Niet om een 
blauwdruk te genereren van de energievoorziening in 2050 –want dat 
is onmogelijk-, maar om een aantal robuuste implicaties en keuzerich-
tingen scherp te krijgen. Deze set inzichten kan vervolgens als leidraad 
dienen voor het ontwikkelen van duurzaam en gedragen beleid, en voor 
het opstellen van een toekomstgerichte investeringsagenda.
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Implicaties 
en een nieuw 
handelingsperspectief
Onze voorlopige conclusies en aannames zijn kritisch bestudeerd 
met de experts tijdens een derde bijeenkomst. Dit vormde de basis 
voor de hier te lezen conclusies en aanbevelingen
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VERTREKPUNT
DE HUIDIGE ENERGIEVOORZIENING VAN 
ZUID-HOLLAND EN HAAR UNIEKE OPGAVE

Op energiegebied is Zuid-Holland een unieke provincie. Volgens de 
klimaatmonitor verbruikt de provincie in 2014 jaarlijks 424 PJ.   Dit 
is het finale energiegebruik door de bedrijven, huishoudens en auto’s. 
Vanwege ondermeer transportverliezen en het omzetten van fossie-
le energiedragers naar elektriciteit is er veel meer energie nodig om 
deze 424PJ te produceren. Bovendien wordt veel olie en gas omgezet in 
materialen in processen die ook weer energie verbruiken. Het totale, 
primaire, energieverbruik ligt dus hoger. En ook dit primaire energie-
verbruik moet teruggedrongen worden. Nemen we het olieverbruik in 
de industrie mee en het gebruik van fossiele brandstoffen als grondstof 
in de (chemische) industrie dan stijgt het energieverbruik al aanzienlijk 
tot 1009 PJ. Dit is nog altijd exclusief de energiedragers die Zuid-Hol-
land exporteert: nog eens zo’n 1000 PJ aan brandstoffen en 100PJ aan 
(primaire energie voor) elektriciteit.  

Nemen we het Energietransitiemodel als uitgangspunt dan is het 
energieverbruik van Zuid-Holland ruim 30% van het totale energie-
verbruik in Nederland. De provincie is bijna volledig afhankelijk van 
de import van energie en in 2013 kwam slechts iets meer dan 1% van 
het verbruik uit hernieuwbare bronnen. De CO2-uitstoot is maar 
liefst 45 Mton, bijna een derde van heel Nederland. Jaarlijks kost de 
energievoorziening naar schatting 11 miljard euro . 

 1)   Klimaatmonitor op https://klimaatmonitor.databank.nl
  Energietransitiemodel aangepast aan de provincie Zuid-Holland. Openbaar toegankelijk 
via https://beta-pro.energytransitionmodel.com/eindbeelds/573818 De uitgangspunten van dit 
aangepaste model (basisjaar 2013) zijn zoveel mogelijk gecalibreerd met de cijfers van de klimaat-
monitor. Kleine verschillen blijven. Het grootste verschil zit bij de industrie, doordat de klimaat-
monitor energie als grondstof en olie als energiebron in de industrie niet meeneemt. Laten we 
industrie buiten beschouwing dan verschilt het totale energiegebruik in het ETM 2% met die 
van de klimaatmonitor. Gegeven het doel (verkenningen voor 2050) is dit te verwaarlozen.
  OPEX, excl. belastingen ed 
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TUINBOUW EN INDUSTRIE

In het West- en Oostland bestaat een groot tuinbouwcluster dat in 2014 
maar liefst 62PJ energie verbruikt. Traditioneel is de tuinbouw niet 
alleen afnemer, maar ook producent van energie via WKK en – sinds 
kort - ook geothermie. Zuid-Holland heeft de hoogste bevolkingsdicht-
heid van Nederland. Er wonen 1,6 miljoen huishoudens (22% van het 
totaal) die 84PJ aan energie verbruiken, waarvan 16PJ elektriciteit. Het 
vervoer dat gepaard gaat met zoveel mensen en vooral de bestaande 
industrie en havenactiviteit vraagt 93 PJ. 

 
Het grootste deel (ruim 650 PJ) van het energieverbruik komt ten goede 
aan de industrie. De petrochemie en raffinaderijen gebruiken hiervan 
drie kwart en zij produceren voor de Europese- of wereldmarkt. De 
helft van het energieverbruik is dan ook niet-energetisch als grondstof 
voor kunststof en chemicalien. Brandstoffen als benzine en diesel zijn 
daarbij nog buiten beschouwing gelaten. Niet elektriciteit of aardgas, 
maar olie is daarmee de belangrijkste energiedrager in Zuid-Hol-
land. 



RESTWARTME EN 
GASVERBRUIK

RESTWARMTE 
geloosd in 

Rotterdams 
havengebied: 

150pj

GASVERBRUIK 
in 1,6 miljoen 

Zuid-Hollandse 
huishoudens: 73pj
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Veel energie wordt in de vorm van 
warmte uiteindelijk weggegooid. 
De industrie in de Rotterdam-
se haven heeft vergunningen om 
jaarlijks 150PJ aan restwarmte te 
lozen. Deze energie heeft dus op dit 
moment geen waarde. Ter vergelijk: 
de 1,6 miljoen huishoudens in de 
provincie Zuid-Holland geven bijna 
3 miljard € uit aan 84PJ energie, 
waarvan ongeveer 1,6 miljard € aan 
73PJ aardgas dat weer voornamelijk 
gebruikt wordt voor verwarming. 
Daarom gaan er veel stemmen op om 
de bestaande industriële restwarmte 
te gebruiken in de gebouwde omgeving 
en hiermee drastisch onafhankelijker 
van aardgas te worden.

Een groot deel van de in de regio verbruikte energie komt ten goede aan 
de rest van het Europese achterland. De energie die hier verbruikt wordt, 
met de daarbij behorende CO2-uitstoot, wordt in de vorm van produc-
ten en commodities gebruikt door andere Europeanen. De CO2-uitstoot 
per capita in de gemeente Rotterdam is daarom een van de hoogste in 
de wereld: 29,8 ton uitstoot per inwoner per jaar. Ter vergelijking: de 
Parijzenaar stoot gemiddeld 5,2 ton uit, de inwoner van Rio de Janeiro 
2,1 ton.  Wil Zuid-Holland emissiereducties van meer dan 40% bereiken, 
zal het daarvoor (veel meer dan andere provincies) afhankelijk zijn van 
veranderingen in de energievraag en materialenbehoefte in het buiten-
land. Ze zal de industrie moeten helpen om ingrijpend te veranderen al 
dan niet in combinatie met CCS.

3)OPEX, excl. belastingen ed 
4) Zie het artikel gescherven door International Institute for Environment and Development 
(IIED): http://eau.sagepub.com/content/early/2011/01/08/0956247810392270.full.pdf+html
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Dit maakt de energietransitie in Zuid-Holland tot meer dan een 
simpele vervangingsopdracht: Wanneer Europese landen overstap-
pen op elektrisch vervoer, is de energie die nodig is om olie in 
motorbrandstoffen om te zetten simpelweg niet meer nodig. In plaats 
hiervan zal wel energie verbruikt gaan worden om een op hernieuw-
bare bronnen draaiend energiesysteem in stand te houden. Denk aan 
een nieuwe bio-based maakindustrie, en de energie die nodig is om het 
slimme energienet en bio-installaties draaiende te houden.

Zuid-Holland heeft een bijzondere geografie. Dit biedt allerlei 
mogelijkheden voor synergie en het uitwisselen van energie. Het is 
niet alleen een van de meest industriële, maar ook een van de meest 
dichtbevolkte gebieden ter wereld. Vlak bij elkaar liggen industrië-
le en geothermische warmtebronnen, er is een dicht vertakte energie 
infrastrastructuur met belangrijke internationale knooppunten, de 
stedelijkheid maakt ondermeer elektrisch rijden, OV, fiets en autode-
len aantrekkelijker.

“ZEKERHEDEN” OP DE LANGE TERMIJN

Kijken we anderhalve generatie vooruit naar 2050, dan zien 
energieproductie, -handel, -transport en –verbruik er onmisken-
baar anders uit. Op de langere termijn is uiteraard veel onzeker, 
maar de mogelijkheden zijn niet oneindig. 
Een aantal elementen zijn bekend of vallen volgens experts in 
ieder geval niet te ontkennen. Deze gedeelde uitgangspunten 
vormen het geraamte van deze verkenning. Zo vinden alle bij 
deze verkenning betrokken partijen een CO2 reductie van 80 
tot 95% reëel vanwege klimaatveran-
dering en maatschappelijke, techni-
sche en economische ontwikkelingen. 
Ook partijen als Shell die dit voor 
2050 te snel vinden gaan, ontkennen 
niet dat er een energietransitie gaande 
is waarna de mensheid primair werkt 
op hernieuwbare bronnen. 
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De belangrijkste 
technische, 
economische en 
sociaal-politieke 
uitgangspunten 
zijn als volgt:

TECHNISCH
 
Energieproductie met zon en wind zal sterk groeien, ook binnen 
Zuid-Holland. Het gebruik van aardgas om woningen en gebouwen 
te verwarmen zal sterk afnemen net zoals het gebruik van benzine 
en diesel in het vervoer. Woningen zullen gaandeweg beter geïsoleerd 
raken. Hierdoor wordt elektriciteit als energiedrager belangrij-
ker. Meer energiebronnen, nieuwe manieren om vraag en aanbod te 
verenigen en koppelingen tussen de nu veelal lineaire energieketens 
maken het energiesysteem complexer. Dit uit zich in smart grids, 
manieren om het energieverbruik te voorspellen, nieuwe koppelingen 
tussen energiedragers zoals Power to Gas en Power to Heat en een veel 
belangrijker rol van data en ICT. Allemaal met het doel om energie 
CO2-arm, betrouwbaar en betaalbaar te maken. 

4) Zie het artikel gescherven door International Institute for Environment and Development 
(IIED): http://eau.sagepub.com/content/early/2011/01/08/0956247810392270.full.pdf+html
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SOCIAAL 

De dynamiek van klimaatverandering, goedkopere duurzame technolo-
gie en andere internationale technische en economische ontwikkelin-
gen leidt hoe dan ook tot een transitie. De vorm, snelheid en effecten 
van de energietransitie worden sterk bepaald door sociaal-politie-
ke keuzes van individueel tot internationaal niveau. Deze keuzes zijn 
gebaseerd op waarden, belangen en macht. Deze waarden, belangen en 
macht veranderen. Denk aan waarden zoals de behoefte aan contro-
le en zelfvoorziening, landschappelijke kwaliteit en duurzaamheid. Er 
ontstaan nieuwe trade offs en rollen. Deze leiden tot nieuwe belangen en 
belangengroepen. Denk aan kleinproducenten, aanbieders van nieuwe 
energiediensten en bedrijven die de gevolgen ondervinden van tijdelij-
ke energietekorten. Als gevolg van deze nieuwe, groeiende belangen 
ontstaat er een machtsverschuiving ten koste van bestaande belangen 
van dominante spelers in de energieketens. 

ECONOMISCH
 
Werkgelegenheid en toegevoegde waarde die direct samenhangen met 
energie zullen verschuiven van ondermeer overslag van kolen en olie 
en raffinaderijen naar clean tech, bouw en installatiebranche. Voor 
sectoren als tuinbouw en chemie zijn een duurzame maar vooral ook 
een betrouwbare en betaalbare energievoorziening belangrijk voor de 
internationale concurrentiepositie, en hiermee ook onderdeel van de 
keuze om zich in Nederland te vestigen of te blijven. De kosten voor zon, 
wind en warmtepompen zullen blijven dalen en het deels decentrale 
karakter van deze energieproductie zal betekenen dat kleinverbruikers 
ook kleinproducenten zullen worden. 
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SCENARIO’S
All models are wrong, some models are useful 

– George Box

Ieder heeft zijn eigen kennis, waarden en belangen, en daarmee een 
ander wensbeeld. Op basis van de bijeenkomsten en huidige discus-
sie zijn drie wensbeelden gemaakt. De drie wensbeelden leggen de 
nadruk op andere centrale waarden, stellen de energiebehoefte van 
andere gebruikersgroepen centraal en impliceren een andere techni-
sche, economische en sociaal-politieke ontwerpvraag. Om de implica-
ties scherp te krijgen, is ieder wensbeeld vertaald naar een narratief 
en doorgerekend met het Energietransitiemodel (ETM). 
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Scenario

Island

Wat als 
we moeten 
roeien met 
de duurzame 
riemen die we 
hebben?
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NARRATIEF: SMALL IS BEAUTIFUL
 
In 2050 lossen we het energievraagstuk bottom-up op. Iedereen wordt 
energie-onafhankelijk. We wentelen de consequenties van onze energie-
behoefte niet meer af op het klimaat of andere landen. Lukt het niet in 
je eigen huis, dan wel samen met je straat, gemeenschap, wijk, stad of op 
provincieniveau. Dat betekent dat alle daken tot de nok vol liggen met 
zonnepanelen en dat overal waar het maar enigszins kan windmolens en 
zonnecentrales staan. Ook maken we maximaal gebruik van omgevings-
warmte zoals geothermie. Waar mogelijk besparen we op het energie-
verbruik. Niet alleen door minder auto te rijden, de thermostaat lager 
te zetten etc., maar ook door comfortabele, goed geïsoleerde huizen, 
hoogwaardig openbaar vervoer en slimme techniek. Dit is natuurlijk 
alleen mogelijk wanneer we allemaal delen in de lusten en lasten. 
Energie maakt ons onderling afhankelijk. Dit leidt soms tot conflicten 
maar ook tot delen, solidariteit en verbondenheid. De energie-intensie-
ve industrie vertrekt naar plaatsen waar meer energie voorhanden is, 
bijvoorbeeld grote landbouwgebieden en plekken met grote duurzame 
energie centrales. 
 

CENTRALE WAARDEN: 
Macht aan de burger

Energie-onafhankelijkheid
Gemeenschapszin

Eigen, lokale en gezamenlijke verantwoordelijkheid in 
mondiale energievraagstukken 

LEIDENDE GEBRUIKERS:
Bewoners en lokale bedrijven

ONTWERPVRAAG: 
In hoeverre kan Zuid-Holland energieneutraal zijn in 
technisch opzicht? Wat zijn hiervan de economische 
consequenties en hoe haalbaar is dit sociaal-politiek?



Scenario

Gateway

21

Wat als de 
industrie de 
energietransitie 
leidt?
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NARRATIEF: ZUID-HOLLAND IS IN 2050 
GATEWAY NAAR EUROPA

Zuid-Holland is één van de grootste energie- , biomassa- en materiaal-
knooppunten ter wereld en heeft een (groen) gas-, materialen-, CO2- en 
biomassarotonde. Deze gaat veel verder dan het importeren, verwerken 
en exporteren van gas, materialen en dergelijke in de lineaire ketens 
van begin 21e eeuw. De werkelijke kracht ligt in het sterk verknoop-
te energie- en chemiecluster waar voortdurend elektriciteit, warmte, 
(bio-based) materialen en gasvormige en vloeibare brandstoffen in 
elkaar worden omgezet afhankelijk van de internationale vraag- en 
aanbod. Er is plaats voor bio-based chemische bulk, kolen en gas met 
CCS en de laatste raffinaderijen van Europa. De rest van Zuid-Holland 
profiteert niet alleen van de economische activiteit, maar ook van de 
energieproductie en het balancerende effect van de industriële clusters. 
Bijvoorbeeld in de vorm van een warmtenet. De aanleg van een fijnma-
zig warmtenetwerk is een grote ingreep, maar stimuleert ook de verdere 
ontwikkeling van geothermie. Verder merken huishoudens en bedrijven 
eigenlijk weinig van de energietransitie. Dankzij centrale opwekking 
en import van energie hebben we in dit energielandschap geen lokale 
zonne- en windenergie nodig in Zuid-Holland. Dat kan beter, gemakke-
lijk en goedkoper op andere plekken. Ruimtelijk ziet Zuid-Holland er 
nog hetzelfde uit als nu. Niet alleen de industrie, maar ook mobiliteit is 
gebaseerd op een mix van energiedragers zoals biodiesel, elektriciteit en 
waterstof, allemaal regionaal geproduceerd.

 
CENTRALE WAARDEN:

Doorgaan met waar je goed in bent 
Mondiale oriëntatie 

Zekerheid door diversiteit en interconnectiviteit
Ontzorgen van kleinverbruikers

Efficiëntie door schaalvoordelen, veerkracht door interactie. 

LEIDENDE GEBRUIKERS: 
De energie-intensieve industrie. 

ONTWERPVRAAG: 
Hoe kan Zuid-Holland zich ontwikkelen tot de meest 

duurzame en economisch aantrekkelijke vestigingsplaats 
voor de energie-intensieve industrie?
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Scenario

Next electric

Wat als 
elektriciteit 
de centrale 
energiedrager 
wordt?
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NARRATIEF: OVERAL LEZEN WE DAT HET 
NIET ZOZEER DE VRAAG IS ÓF WE ALL 
ELECTRIC WORDEN, MAAR WANNEER 

Elektrisch rijden, warmtepompen, grote zonnewoestijnen en windzeeën 
in Europa gekoppeld aan een SuperGrid. Veranderingen bij huishou-
dens en bedrijven leiden tot een andere tuinbouw, industrie en energie-
sector. Het systeem vraagt om veel meer elektriciteit en aandacht voor 
seizoensgebonden en instantane balans tussen vraag en aanbod. Het 
(distributie-) gasnet en de tankinfrastructuur raken in onbruik. 
In next electric zijn kleine energiegebruikers vaak ook kleine producent 
en energiehandelaar: de prosument. Digitalisering en connectiviteit 
leiden tot smart-grids. Huizen verwarmen we met warmtepompen. 
Twee derde van het totale dakoppervlak ligt vol met zonnecellen. Dit 
maakt gebouwen deels zelfvoorzienend. We rijden elektrisch, en gebrui-
ken de auto als batterij. Lang niet iedereen wordt echter zelfredzaam. 
Niet alle gebouwen en gebieden kunnen voldoende (goedkoop) elektrici-
teit leveren, niet iedereen wil of kan voldoende investeren en wil actief 
zijn op de energiemarkt. De energieproductielozen zijn afhankelijk van 
anderen. Wanneer zij weinig te besteden hebben, kunnen zij alleen 
energie gebruiken op momenten met goedkoop aanbod. 

 
CENTRALE WAARDEN: 

Vrije energiehandel
Geen lokale emissies

LEIDENDE GEBRUIKERS: 
Allen

ONTWERPVRAAG: 
Wat zijn de voor- en nadelen van het overstappen naar één 

enkele energiedrager?  



25

RESULTATEN

ISLAND: WAT ALS WE MOETEN ROEIEN MET 
DE DUURZAME RIEMEN DIE WE HEBBEN? 
 
Technisch kan veel. Het technisch energiepotentieel uit hernieuwbare 
bronnen in Zuid-Holland is geschat op 400 PJ. Dat is 30% van het 
huidige primaire energieverbruik. Met deze hoeveelheid energie kan 
in de vraag voorzien worden van de bewoners, tuinbouw en bedrijven 
die niet energie-intensief zijn. We worden autarkisch. Dit betekent dat 
het overgrote deel van de energie-intensieve industrie de regio verlaat. 
Complete regionale energieonafhankelijkheid is dus een kwestie van 
verregaande energiebesparing, en tegelijkertijd het maximaliseren 
van energieopwek uit iedere denkbare hernieuwbare energiebron, en 
een forse verschuiving van banen in de energie-intensieve industrie 
(momenteel 70.000), naar nieuwe energiegerelateerde banen (30.000).

Het maximale technisch potentieel lijkt economisch en sociaal-po-
litiek niet haalbaar. Dit energielandschap gaat uit van 80x meer 
windenergie (op land en langs de kustlijn, meer en grotere windmo-
lens) en 240x meer zonne-energie dan nu en 86PJ aan geothermi-
sche energie. Het maximale potentieel is geschat op 173PJ, waarvan 
slechts 30PJ op dit moment relatief gemakkelijk bereikbaar is. Wij 
zijn in dit scenario geïnspireerd door het werk van Studio Vermeu-

len , waarbij door de gehele provincie iedere 500 meter een put wordt 
geslagen voor aardwarmte (waarmee we komen tot 86PJ). De realiteit 
is dat dit slechts in een beperkt aantal gevallen ook leidt tot bruikbare 
warmte, tenzij de diepte van, en daarmee de investering in deze putten 
drastisch stijgt. Voor windenergie is de implicatie dat bijvoorbeeld heel 
Goeree Overflakkee en het havengebied en de tuinbouwgebieden en een 
deel van de kust volledig vol komen te staan met windmolens. Voor zon 
dat alle daken (ook als er schaduw op valt) tot aan de rand vol liggen 
met PV cellen. Dit vraagt enorme investeringen in infrastructuur en 
energieproductie waardoor de kosten van energie (met als ruwe maat de 
operationele kosten (OPEX)/totale energievraag) zullen verdrievoudi-
gen. Doordat de totale energievraag sterk afneemt zal hun maandelijkse 
rekening overigens veel minder stijgen. Ook in dit scenario waarbij er 
netto weinig energie geïmporteerd wordt in Zuid-Holland is overigens 
wel degelijk sprake van import en export, ondermeer om blackouts te 
voorkomen en kleine hoeveelheden fossiele energiedragers te importe-
ren. 

De grootste maatschappelijke kosten van het Island-scena-
rio zijn de landschapskwaliteit, de hoge energiekosten per 
eenheid energie en mogelijk een stevig verlies aan werk, wel-
vaart en economische waarde. 

 5) Studio Marco Vermeulen (2013) Biobaseload, iov Provincie Zuid-Holland
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GATEWAY: WAT ALS DE INDUSTRIE DE 
ENERGIETRANSITIE LEIDT?
 
Tegenover een bottom-up, op zelfvoorzienendheid gerichte benadering, 
staat een internationaal georiënteerde energievoorziening gebaseerd 
op centrale energieproductie. Daarin is een blijvende, grote rol van 
de industrie leidend voor wat er in de rest van de provincie gebeurt. 
Zuid-Holland wordt een internationale biomassa en CO2 hub. 

Een duurzame industrie zal ingrijpend veranderen. Kleinere produc-
tievolumes van ‘virgin’ materialen en veel meer recycling, hergebruik 
van materialen en retouren van complete producten naar de producent. 
Elektrificering van de chemie en gebruik van biomassa laten ook in 
dit energielandschap de CO2 emissies met meer dan 80% dalen. Vooral 
door het gebruik van biomassateelt en duurzame elektriciteitsproductie 
buiten de provincie. 95% van onze energiebehoefte (die met 20% kan 
dalen) komt van buiten de provincie. Dit legt een beslag op 15x het 
provinciaal landbouwoppervlak voor biomassaproductie, vooral voor 
bio-based chemie en biobrandstoffen. Dit kan gerechtvaardigd worden 
doordat deze ten goede komen van heel Noord-West Europa. CCS wordt 

verder ontwikkeld en er ontstaat een warmtenet dat gevoed wordt door 
de industrie. De energiekosten zijn in absolute zin weliswaar hoger (het 
hoogst van alle scenario’s), maar per eenheid energie lager de andere 
mogelijke energielandschappen.
 
Dit scenario vraagt een grote transformatie van de bestaande industrie 
en grotendeels een exit van de petrochemie in zijn huidige vorm. Dit 
kan door een combinatie van (1) een grote basislast elektriciteitspro-
ductie waar zelfs kernenergie een optie wordt en fossiele centrales 
met CCS, (2) door een strategisch positie in te nemen in internationale 
stromen rond duurzame elektriciteit, waterstof, biomassa en groen gas 
en (3) door een sterke regionale industriële symbiose. Daarbij wisselen 
industrieën reststromen (materialen en energie) uit en raken energie en 
chemie sterk verweven. 
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industrie een rol neemt om (ook voor de gebouwde omgeving) energie-
vraag en –aanbod in balans te brengen. In dit energielandschap is 
nauwelijks noodzaak voor decentrale energieproductie, waardoor het 
landschap ontzien wordt. De provincie profiteert weinig van de dalende 
kosten van bijvoorbeeld PV en windenergie. Bovendien is er een grote 
maatschappelijke wens en een technische en economische drive bij 
bedrijven (zeker ook de tuinbouw) en huishoudens om wel decentrale 
duurzame bronnen te gebruiken. Dit lokt verzet uit tegen grootschalige 
oplossingen. De vraag is dus vooral hoe de krachten van een centraal 
model gebruikt kunnen worden om de verdere ontwikkeling van 
decentraal duurzame bronnen niet in de weg te lopen en liever nog te 
stimuleren. 

De grootste maatschappelijke kosten van het Gateway-scenario zijn 
daarmee de risico’s voor de gebouwde omgeving, die immers afhankelijk 
wordt van het industriële-energie cluster, het ontbreken van draagvlak 
wanneer de maatschappelijke wens om de energievoorziening meer te 
decentraliseren gefrustreerd wordt en de afhankelijkheid van internati-
onale ontwikkelingen zoals een groeiend wereldwijd biomassa-aanbod, 
de vraag naar bio-based chemicalien en de investeringsbeslissingen van 
wereldwijd actieve bedrijven. 

Een grootschalige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening is een 
randvoorwaarde om Zuid-Holland aantrekkelijk te maken voor dit soort 
industrie. De internationale concurrentiekracht van de regio rust sterk 
op de aanwezige fysieke infrastructuur (haven, verbindingen met het 
achterland, pijleidingen ed) en het industriële cluster, waarbij kennis, 
producenten, toeleveranciers en afnemers regionaal bij elkaar zitten. De 
regio zal aanvankelijk dus vooral aantrekkelijk zijn voor industrie die 
(deels) gebruik maakt van bestaande infrastructuur en bedrijven. Dit 
kan nog steeds een goede uitgangspositie voor transformatie vormen, 
maar ook een lock-in met uiteindelijk het wegtrekken van de industrie. 
Elke nieuwe chemische en energieplant is enorm kostbaar, gaat vaak 
decennia lang mee en beïnvloedt mede welke nieuwe plants worden 
gebouwd. Elke gemiste kans tot transformatie zal dus lange tijd doorwer-
ken, terwijl elke kans die wel gepakt wordt, nieuwe mogelijkheden 
voor transformatie schept. Als de komende 10 jaar geen grote, nieuwe 
en duurzamere plants en industriële infrastructuur worden gebouwd, 
wordt de kans dus snel kleiner dat het gateway scenario uitkomt. 

De gebouwde omgeving wordt sterker afhankelijk van de regionale 
industrie bij het gebruik van industriële restwarmte en wanneer de 
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NEXT-ELECTRIC: WAT ALS ELEKTRICITEIT 
DE CENTRALE ENERGIEDRAGER WORDT?

Op dit moment zijn er verschillende belangrijke energiedragers zoals 
olie (ruw en verwerkt tot brandstoffen), gas en elektriciteit. Ook binnen 
Gateway en Island zijn meerdere energiedragers. De vraag is of het niet 
veel efficienter is om over te stappen op één energiedrager: elektrici-
teit.  Voor alle energietoepassingen zijn veel duurzame(-re) alternatie-
ven immers elektrisch. Binnen de industrie kan elektriciteit gebruikt 
worden voor de productie van warmte, waterstof en andere chemische 
grondstoffen. Binnen het vervoer gaat het om elektrisch rijden en bij 
huishoudens en bedrijven om PV en warmtepompen. Elektriciteit is 
relatief gemakkelijk te transporteren en te transformeren. Daarmee ligt 
elektrificatie voor de hand. Wanneer we dit scenario doorrekenen met 
het Energietransitiemodel, is het inderdaad waarschijnlijk dat elektrici-
teit belangrijker wordt.

All-electric zal waarschijnlijk niet gaan om verschillende redenen: het 
enorme beroep op (ruimte voor) zon en wind, lokaal optimale oplossin-
gen die niet noodzakelijkerwijs all electric zijn, de warmtebehoefte en 
-productie binnen de industrie en grote betrouwbaarheidsproblemen. 

Allereerst het ruimte gebruik van duurzame energiebronnen. Om de 
bestaande energievraag van Zuid-Holland op te wekken met PV is naar 
schatting 70% van het totale oppervlak van de provincie nodig. Dat 
betekent een PV dak boven de hele land- en tuinbouw en alle wegen, 
pleinen, huizen, bedrijven en industrieterreinen. Met puur (near-shore 
en off-shore) wind is x het totale oppervlak nodig en met puur biomas-
sa zelfs 19x . Zelfs met technologische verbeteringen zal een all-elec-
tric scenario dus nooit een puur lokaal scenario zijn. De provincie is 
dan afhankelijk van energie-oppervlak in West-Europa of verder, waar 
ruimte ook vaak schaars is. 

Voor huishoudens alleen al zal het vervangen van aardgas door elektri-
citeit (via bijvoorbeeld warmtepompen) weliswaar 63PJ aan gas uitspa-
ren, maar de elektriciteitsbehoefte ruim verdubbelen (van 15PJ naar 
36PJ). Wanneer het personenvervoer ook elektrisch wordt (17PJ) wordt 
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dit effect nog sterker (zie figuur op volgende pagina).  Willen we het 
klimaat daarmee ook echt ontzien, dan verdriedubbelt daarmee 
dus ook de opgave om voldoende zonne-energie en wind te instal-
leren. De energievraag als geheel wordt kleiner: door het gebruik van 
vaak efficiënte, elektrische technologieën zoals elektrische voertuigen, 
warmtepompen etc. is minder energie nodig. Als de behoefte aan elektri-
citeit veel groter is en blijft dan zon, wind en biomassa kunnen leveren, 
dan houden bestaande centrales hun marge en bestaansrecht. Daarmee 
kan elektrificatie op de korte en middellange termijn net zozeer een 
risico vormen voor een lock-in rond kolen en gascentrales als een fossiel 
ingevoed warmtenet. Ondanks een flinke daling van het energieverbruik 
in raffinaderijen en chemie, zal Zuid-Holland een flinke netto importeur 
worden van elektriciteit. 

All-electric betekent dat er nog maar één fijnmazige infrastructuur 
overblijft: elektriciteit. Het is sterk de vraag of dat op elke locatie de 
optimale oplossing is. Volledige elektrificatie sluit de weg af naar het 
gebruik van restwarmte, naar synergie en buffering via meerdere 
infrastructuren en niches waarin (groen) gas en biofuels meer voordelen 
hebben dan elektriciteit. 

Volledige elektrificatie betekent dat een deel van de industrie verdwijnt 
(olieraffinaderijen) en een deel elektrificeert. De industrie heeft veel 
energie nodig en heeft meer behoefte aan warmte dan aan elektri-
citeit. Bovendien, hoewel de Nederlandse industrie leidend is in 
energie-efficiency: industriële processen zullen altijd restwarmte opleve-
ren. Waarbij het overigens nog lastig te zeggen is om hoeveel restwarm-
te dit mogelijk gaat in 2050. Deze restwarmte zou niet gezien moeten 
worden als afval. De integratie van elektriciteitsnetwerken (al dan niet 
middels gelijkstroom –DC-) en datanetwerken, gekoppeld aan warmte 
en zon- en windenergie biedt een enorme kans. Wanneer er overpro-
ductie is aan elektriciteit en de marktprijzen onder nul komen, kan 
overtollige elektriciteit opgeslagen worden als warmte en op een later 
moment gebruikt worden. 

6) Op basis van berekeningen van Chris Hellinga, TUDelft
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Hoe meer de provincie afhankelijk is van elektriciteit, hoe groter het 
belang van elektriciteitsbuffers en het balanceren van energievraag en 
-aanbod. Zowel voor de korte duur (seconden) als de lange duur (seizoe-
nen, door de grote warmtevraag en kleinere zonne-instraling in de 
winter). In dit energielandschap is uitgegaan van zeer veel buffercapa-
citeit: de helft van alle huishoudens heeft een batterij, 30% een elektri-
sche boiler en de helft van alle auto’s gebruikt zijn accu om tijdelijk 
elektriciteit op te slaan bij overproductie in de provincie. Dan nog is 
de provincie buiten de zomerperiode afhankelijk van geïmporteerde 
elektriciteit. Wanneer volledig Noord-Europa een next electric-scenario 
volgt, zal er dus een zeer grote buffercapaciteit of reserve productie-
capaciteit nodig zijn. In dit energielandschap wordt het dus een grote 
uitdaging om te voldoen aan de benodigde flexibiliteit. De grotere 
elektrische vermogens in de winter, het tweerichtingsverkeer en de 
sterke pieken en dalen betekenen dat distributienetten verzwaard en 
slimmer gemaakt worden.

De grootste maatschappelijke kosten van het Next Electric-scenario zijn 
een mogelijke lock-in in fossiele elektriciteitscentrales, de verdrievou-
digde behoefte aan zon en wind, de kosten die gepaard met het balance-
ren van vraag- en aanbod en inflexibiliteit om lokaal de meest optimale 
energie-oplossing te implementeren. 

ALL ELECTRIC: 
GROEIENDE 
ELECTRICITEITSVRAAG 

      Huidig
      Met el verwarmen (PJ)
      Met el verwarmen en vervoer (PJ) 

60
50
40
30
20
10
 0

           Huishoudens
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SAMENVATTING
Onderstaande tabel vat de uitkomsten van de modelstudie naar de 

verschillende scenario’s samen. 

De drie mogelijke energielandschappen 
zijn niet geoptimaliseerd met betrekking 
tot kosten. Toch zijn de totale operationele 
kosten (OPEX, incl. afschrijvingen, maar excl. 
belastingen e.d.) in het geval van Island en Next 
Electric volgens berekeningen met het ETM 
lager dan de kosten van de huidige energie-

Huidig Island Gateway Next-electric

CO2-emissie (Mton) 44.80 Mton
(40.12 Mton in 
1990)

4.02 Mton 7.75 Mton 2.7 Mton

Energie-consumptie (PJ) 1110 PJ 340 PJ 1020 PJ 360 PJ

Energie import (PJ) 1200 PJ 100 PJ 1600 PJ 700 PJ

Bio-footprint 
( landbouwareaal ZH)

2.3 2 14.6 4

Duurzame 
energiebronnen 
(% van totaal)

3.2% 70.5% 59.3% 70.9%

Onvoldoende elektriciteit 
binnen de provincie 
(Loss of Load Expectation) 

<4 uur/jaar 
(huidige norm)

105 uur/jaar  (huidige 
norm)

<4 uur/jaar 
(huidige norm)

5760 uur/jaar

voorziening in een “business as usual”-scena-
rio (zie bijlage voor de aannames hierin). Per 
eenheid energie wordt de energievoorziening 
overigens duidelijk duurder. Tot wel een factor 
3. Alleen in het Gateway scenario zijn de kosten 
per eenheid energie vergelijkbaar met business 
as usual. 
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Elk scenario heeft bovendien een risico op lock-in. Het Island-scenario 
leidt tot een lock-in in een dure energievoorziening met enorme ruimte-
lijke consequenties en een economie zonder grootschalige industrie. 
Het Gateway-scenario tot een lock-in met grote afhankelijkheden van 

landbouwgrond in het buitenland en mondiale energiebedrijven. Het 
Next Electric-scenario leidt tot een lock-in rond een dure energievoor-
ziening met een lastig te stabiliseren electriciteitsnet.

OPERATIONELE 
KOSTEN IN 
VERSCHILLENDE 
EINDBEELDEN

      OPEX (miljard Euro per jaar)
      OPEX relatief (miljard Euro per jaar)

35,00

30,00

25,00

20,00

15,00    

10,00

 5,00

 0,00 

           Business as Usual                     Island                                 Gateway                           Next electric
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De drie scenario’s voeren een aantal aannames (autarkie, alle 
grootschalige opties, elektriciteit als enige energiedrager) in het 
extreme door om de consequenties van aanstaande keuzes ten aanzien 
van onze energievoorziening beter te doorgronden.

Doorgaan op het huidige spoor brengt teveel maatschappelijke kosten 
met zich mee: vervuiling, afhankelijkheid van gasexporterende landen, 
economische afhankelijkheid van industriën die in de toekomst zullen 
krimpen, etc. Tegelijkertijd brengen de drie alternatieve scenario’s 
ook grote maatschappelijke kosten met zich mee. Deze maatschap-
pelijke kosten kunnen omlaag door elementen van de drie mogelijke 
energielandschappen op een goede manier te combineren. 

Allereerst zal de totale provinciale energievoorziening (inter-) nationaal 
gericht blijven. Hoewel individuele huishoudens, wijken, bedrijven en 
bedrijfsterreinen zelfvoorzienend kunnen worden, is het belangrijk 
autarkie niet tot dogma te verheffen voor de provincie als geheel. Er 
is een plafond aan de hoeveelheid pv, geothermie, biomassa en wind 
die Zuid-Holland maatschappelijk en economisch haalbaar in kan 
zetten. Dit maximum zal ver onder de provinciale energiebehoefte 

liggen. Zuid-Holland is daardoor in elk scenario netto afhankelijk van 
grootschalige energieproductie of -import. De mate waarin, hangt sterk 
af van de toekomstige energievraag van de industrie als grootste energie-
verbruiker. 

In elk scenario verandert die industrie (vooral chemie en raffinade-
rij) structureel of trekt zij weg. Anders is een sterk verminderde CO2 
uitstoot niet mogelijk. Als de industrie wegtrekt, heeft dit ook gevolgen 
voor de energievoorziening van huishoudens en andere bedrijven. De 
industrie kan dan geen restwarmte aan hen leveren, geen flexibiliteits-
functie vervullen in de elektriciteitsvoorziening en geen strategische 
positie pakken in bijvoorbeeld biomassastromen waar ook anderen in 
de regio van kunnen profiteren. Als de industrie vertrekt naar plekken 
waar zij goedkoper, maar minder duurzaam gaat produceren, wint de 
provincie en het klimaat daar weinig mee. Tezamen met de economi-
sche waarde van de industrie, is Zuid-Holland daarom beter af met een 
getransformeerde, duurzame industrie dan zonder industrie. 

Een aantal van de grootschalige energieproductie technologieën van 
GATEWAY heeft te weinig draagvlak in Nederland. Kernenergie en 
kolencentrales en mogelijk ook CCS zullen daardoor waarschijnlijk een 
beperkte rol spelen in 2050. Biomassa zal wereldwijd steeds schaarser 

SYNTHESE
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worden tenzij er drastische verbeteringen in de land- en bosbouw-
productiviteit komen. De concurrentiekracht van de industrie in 
Zuid-Holland ligt dan ook niet primair in de nabijheid van grote 
volumes goedkope elektriciteit en biomassa, maar in een veelheid van 
energiebronnen die dankzij een sterke industriële ecologie per eenheid 
energie veel waarde toevoegt. En waarbij een industrie ook veel meer 
energie (-dragers) zal uitwisselen of leveren aan andere industrieën, 
de gebouwde omgeving en het transport.

Kijken we naar de andere gebruikers (mobiliteit, huishoudens, bedrij-
ven en land- en tuinbouw) dan lijkt het ook verstandig om in te zetten 
op meerdere bronnen en dragers. 
Verdergaande elektrificatie valt te verwachten. Maar volledige elektri-
ficatie brengt grote maatschappelijke kosten met zich mee. Wanneer 
Zuid-Holland haar potentieel in restwarmte en geothermie niet benut 
voor de gebouwde omgeving, vraagt dit nog meer van elektriciteitspro-
ductie met PV en wind. Ook wordt het lastig om de (seizoens-) balans 
tussen vraag en aandacht te houden. Bovendien hoeft niet voor iedere 
gebruiker en op iedere plek een all-electric oplossing ideaal te zijn. Dit 
laatste geldt overigens ook voor een warmtenet. 

Zowel bij GATEWAY als NEXT ELECTRIC is er een risico dat 
Zuid-Holland afhankelijk blijft van de bestaande fossiele energie-
voorziening. In het eerste scenario vanwege de afhankelijkheid van 
warmte vanuit de industrie, afvalverbrandingsinstallaties (avi’s) 
en energiecentrales, in het tweede mogelijke energielandschap 
vanwege de afhankelijkheid van grote hoeveelheden, flexibel te 
produceren elektriciteit. Daarom is het belangrijk dat de aanleg 
van een warmtenet de kansen voor geothermie en gebruik van 
industriële restwarmte zodanig vergroot, dat er geen afhankelijk-
heid van energiecentrales en avi’s ontstaat. En dat elektrificatie 
de verdere ontwikkeling van (decentraal) duurzame elektriciteit 
en de koppeling met warmte, waterstof en andere energiedragers 
stimuleert voor balans en een duurzaam energiesysteem. 

Bovenstaand staat vier keer een pleidooi voor het inzetten op 
meerdere, gekoppelde energiebronnen, -dragers en toepassingen. 
De implicatie is dat Zuid-Holland een energiesysteem nodig heeft 
dat verschillende gebruikers keuze geeft en verbindt. Dit systeem 
moet gebruikers in staat stellen individueel en gezamenlijk tot 
de beste oplossingen te komen voor een CO2-arme, betaalbare 
en betrouwbare energievoorziening. Deze keuzevrijheid wordt 
bepaald door de manier waarop markten, rollen en infrastructu-
ren de komende jaren gevormd worden. Het volgende hoofdstuk 
gaat hier verder op in. 
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VOORUITBLIKKEN
STEEDS MEER PROSUMENTEN

Van individuele huishoudens tot de grootste industriële installaties, 
steeds meer energiegebruikers zullen in 2050 ook energieproducent 
zijn . Prosumenten dus. In plaats van een klein aantal grootschalige 
producenten gekoppeld aan miljoenen afnemers, zal het landschap zich 
kenmerken door miljoenen aanbieder-afnemers, waarbij de mate waarin 
vraag en aanbod (nog) niet met elkaar in balans zijn de behoefte bepaalt 
aan gecentraliseerde energie-opwek uit overwegend hernieuwbare bron.

De nieuwe prosumenten zijn divers. Allereerst zien we bestaande 
prosumenten zoals de glastuinbouw, die op andere bronnen overstap-
pen, zoals van gas naar geothermie. Dan de huishoudens en bedrijven 
die decentraal energie produceren met warmtepompen, zonnepanelen, 
etc. De derde en belangrijkste categorie bestaat uit bedrijven die energie-
producent worden omdat hun (rest-)product in 2050 waarde heeft als 
energiedrager . Denk aan energiestromen uit bosbouw en waterzui-
vering, grote industrieën die elektriciteit, (rest-)warmte, waterstof, 
ammoniak of methaan produceren. Allemaal ontwikkelingen waarmee 
de CO2-uitstoot teruggebracht wordt, de kosten van levensonderhoud 
lager worden of extra waarde wordt gegenereerd. Regels en procedu-
res die hier niet op anticiperen zijn belemmerend en leiden tot hogere 
maatschappelijke kosten. 

VAN TRADITIONELE ENERGIELEVERAN-
CIERS NAAR ENERGIEDIENSTEN 

Omdat het energiegebruik vermindert, gaat het groeiend aantal 
prosumenten ten koste van traditionele, centrale energieproducenten 
in de provincie (gas, brandstoffen, elektriciteit). Deze worden kleiner 
of gaan op zoek naar een andere –veelal dienstverlenende- rol. De 
businessmodellen die primair zijn gebaseerd op het genereren van 
volume door producten te verkopen maken plaats voor waardegedre-
ven businessmodellen, zoals we in de dienstensector zien. Denk aan het 
leasen van zonnepanelen, deelnemen aan ESCO’s, onderhoud en beheer 
van geothermie installaties. Daar zullen zij concurrentie krijgen van 
nieuwe partijen en partijen uit andere sectoren (bijv. installatiebranche, 
banken, IT, bouw). 

7) Op dit moment wekken de 
chemische industrie, raffina-
derijen en de tuinbouw 
overigens al veel energie 
op, maar leveren ze dit niet 
altijd aan derden
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Niet iedereen kan of wil in zijn eigen energiebehoefte voorzien. Bovendien 
gedijen sommige duurzame technologieën het best bij schaalgrootte: 
denk aan aardwarmte en windenergie. Maar ook hier vindt een vorm 
van decentralisatie plaats, zij het op administratief niveau: ondanks de 
schaal van een windpark, zullen we in toenemende mate zien dat gebrui-
kers ook eigenaar zijn van de productiefaciliteit. We zien – gesterkt 
door initiatieven als Windcentrale, Zonnepanelendelen en andere - dat 
eigendomsverhoudingen van energieproductiefaciliteiten in toenemen-
de mate verschuiven naar de gebruikers van diezelfde faciliteiten. 

Deze ontwikkeling is ook interessant in het kader van “NIMBY” –Not 
in my back yard-: logischerwijs is de oppositie tegen de komst van een 
windmolen aan de horizon een stuk kleiner wanneer de omwonenden 
ook eigenaar zijn van diezelfde molen. Ditzelfde principe geldt wellicht 
ook voor warmtenetten. Gedeeld eigenaarschap vergroot het acceptatie-
niveau van nieuwe vormen van energieproductie en –distributie.

BRONONAFHANKELIJKHEID 
- INZETTEN OP MEERDERE, OPEN ENER-
GIE-INFRASTRUCTUREN

Zuid-Holland –net als iedere op hernieuwbare bronnen draaiende 
economie- heeft meerdere, gekoppelde en open energie-infrastructu-
ren nodig om in alle behoeften te vervullen en beschikbare bronnen 
(restwarmte, biomassa, geothermie) in te zetten. Deze infrastructuren 
vormen een randvoorwaarde om lokaal de meest gewenste en efficiënte 
energieoplossingen te kiezen.

Om lock-in en suboptimalisatie te voorkomen dienen de energiedrager-
netten (warmte, elektriciteit en andere) brononafhankelijk te zijn. Of de 
invoeding van energie nou plaatsvindt vanuit wind, zon, gas, aardwarm-
te of biomassa, en of de opwek hiervan nou centraal of decentraal 
plaatsvindt, de infrastructuur brengt de opgewekte energie op de juiste 
plek. Dit vraagt: (1) minimale beperkingen voor energieaanbieders om 
te leveren aan het netwerk en (2) zorgen dat het functioneren van het 
netwerk niet afhankelijk is van één energie-aanbieder. Deze uitgangs-
punten hebben grote gevolgen voor de opzet en beheer van de netwer-
ken. 

7) In strikte zin ‘produceert’ nu bijna niemand energie in ZH. Het gaat altijd om omzettingen van 
de ene energiedrager in meer waardevolle energiedragers. Zo creëren raffinaderijen, kolencen-
trales, etc. waarde door de een energiedrager (olie, kolen) om te zetten in een andere (vb benzine, 
elektriciteit). Het begrip waarde of waarde krijgen is dus vaak cruciaal om energieproducent te 
worden. Zo weren in het verleden al AVI’s, stortplaatsen e energieproducent.
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Iedere prosument is zowel aanbieder als afnemer. Kritiek uitgangspunt 
bij het ontwerp van een duurzame en toekomstgerichte energieinfra-
structuur is hiermee tweerichtingsverkeer. De energie-infrastructuur 
zal worden gebruikt om op elk moment van de dag tussen verschillende 
typen gebruikers peer-to-peer energietransacties mogelijk te maken. De 
hiermee gemoeide energie-transacties vinden 24 uur per dag en 7 dagen 
per week plaats, en behoeven hun eigen technische en administratieve 
oplossingen. Nu al zijn verschillende initiatieven (Chain.com, Alliander 
e.a.) bezig om blockchain-gebaseerde oplossingen te ontwikkelen voor 
het realtime valideren en administreren van energietransacties, zonder 
dat hiervoor tussenkomst van derden, zoals de huidige commodity-ver-
handelende energieleverancier, nodig is.

Zuid-Holland heeft een groot warmtepotentieel (geothermisch en 
industrieel) dat benut kan worden wanneer een warmterotonde in 
gebruik wordt genomen, geïntegreerd met het elektriciteitsnet. De 
invoeding van warmte kan komen uit restwarmte van de actieve industrie-
en (rekening houdend met de verschuiving van activiteiten binnen de 
industriële sectoren zelf), aardwarmte of zelfs uit de omzetting van 
elektriciteit in warmte op momenten dat er een overschot aan wind- of 

zonne-energie wordt geproduceerd: power to heat. P2H leidt nauwelijks 
tot energieverlies en kan met een minimum aan technische middelen, en 
dus minimum aan maatschappelijke kosten, gerealiseerd worden . Ook 
draagt een koppeling tussen het elektriciteits- en warmtenet bij aan een 
betere balans op het elektriciteitsnet. 

In plaats van de warmterotonde onlosmakelijk te verbinden met industri-
ele restwarmte –de industrie verschuift hoe dan ook- of restwarmte uit 
kolencentrales –die hoe dan ook zullen sluiten in de komende decennia- 
biedt een warmterotonde toegang tot een verschuivend scala aan 
invoedingsbronnen, om zo continu en langdurig in de warmtebehoefte 
in de provincie te voorzien. De bronnen die op dit ogenblik primair 
aangewend zouden worden zijn restwarmte uit industriële processen, 
restwarmte uit kolencentrales en de eerste geothermie projecten. In de 
toekomstige energievoorziening verschuift de invoeding naar restwarm-
te uit getransformeerde industriële processen, geothermie, warmte uit 
elektriciteit (ten tijde van overproductie elektri-
citeit) en invoeding vanuit decentrale warmte-
gebruikers. De benodigde infrastructuur 
zelf blijft echter een constante factor in 

9) Zie bijvoorbeeld Sjak Lomme (2016), Stroomopslag en minder Groningengas zijn eenvoudig 
te realiseren met power to heat, energeia
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de warmtevoorziening van gebruikers door de gehele regio  en wanneer 
aandacht geschonken zou worden aan de adoptie en het begrip van 
warmte als brononafhankelijke energiedrager heeft dit navenant effect 
op het draagvlak voor een warmterotonde onder de verschillende 
stakeholders. 

Er kan daarom niet lang gewacht worden met een gestage uitrol van 
een hernieuwde warmte-infrastructuur. Hoe langer gewacht wordt, hoe 
groter de kans dat de meest logische producenten op de korte termijn (de 
fossiele industrie) verdwijnen zonder een toekomstbestendig alternatief 
achter te laten; hoe groter de onzekerheid voor nieuwe geothermische 
bronnen als gevolg van het gebrek aan warmtedistributienetten; hoe 
lager de rendabiliteit wegens een dalende warmtevraag en hoe groter 
de kans op maatschappelijke weerstand als gevolg van een abrupte 
overstap. Uiteindelijk is daarmee de kans groot dat potentiële warmte-
bronnen onbenut blijven als gevolg van elektrisch verwarmen of er een 
lock in op (aard-)gas plaatsvindt. 

HET BELANG VAN DE FLEXIBILITEITS- EN 
CAPACITEITSMARKT

Op dit moment is de energiemarkt voor veel eindgebruikers een commodi-
tymarkt, waarin de prijs voor een eenheid energie vast is, ongeacht de 
bron of het moment waarop de energie gevraagd wordt. Deze commodi-
tymarkt zal in 2050 plaats gemaakt hebben voor een markt die primair 
gedreven wordt door de vraag naar capaciteit enerzijds, en flexibiliteit 
anderzijds. 

Te beginnen met de capaciteitsmarkt. De functie van een capaciteits-
markt wordt op dit ogenblik grotendeels vervuld door de de Distributi-
on System Operators (DSO), ofwel netbeheerders. De energiegebruiker 
betaalt al naar gelang van de maximale hoeveelheid energie die deze op 
enig moment wenst te gebruiken. Kortweg: een dikke kabel kost meer 
dan een dunne kabel. De hoeveelheid energie die door een dikke kabel 
getransporteerd kan worden is groter dan de hoeveelheid energie die 
door een dunne kabel getransporteerd kan worden. De capaciteitsmarkt 
zal in tegenstelling tot vandaag meer en meer tweerichtingsverkeer 
faciliteren. Dit leidt ondermeer tot inzet van blockchain-technologie om 
peer-to-peer energieverkeer te valideren.

Met als uitzondering de warmte infrastructuur die huidige kolencentrales verbindt met warmte-
netten.
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Dan de flexibiliteitsmarkt. Op sommige momenten is het aanbod 
van wind- en zonne-energie nu al groter dan de vraag in Duitsland, 
Denemarken en Spanje. Op deze momenten zakt de handelsprijs van 
energie onder de 0 euro. Dit drukt bijvoorbeeld gascentrales, die eerder 
de piekvraag konden leveren, uit de markt. Naarmate de rol van zon en 
wind groter wordt (en die van aardgas kleiner), zal de elektriciteitsprijs 
sterker fluctueren. De energiehandel moet een nieuw evenwicht vinden 
op een lager niveau. In ieder geval zoals de energiemarkt nu ingericht 
is. Dit omdat zon- en windenergiebronnen in een nieuwe economie 
energie tegen nul marginale kosten produceren. Er kan geen winst 
gemaakt worden op producten die niets kosten, zoals zonlicht of wind. 
Dit verklaart waarom de volumegedreven commoditymarkt die vandaag 
leidend is, langzaam maar zeker plaats zal maken voor de flexibili-
teitsmarkt waar het waardecreatiepotentiëel het plafond nog lang niet 
bereikt heeft. 

Het wordt economisch aantrekkelijk en voor de leveringszekerheid 
noodzakelijk om energie op te slaan of de energievraag te verminderen 
dan wel deze te verplaatsen naar een ander moment. Hiervoor zijn een 
groot aantal opties. Van korte termijn energieopslag (condensatoren) tot 
lange termijn (elektriciteit omzetten in waterstof) en van lokaal (een 
slimme wasmachine die draait op het moment met de laagste elektri-
citeitskosten) tot centraal (grote industrieën die tijdelijk overschakelen 
op andere bronnen, of zelfs het inzetten van de Europese capaciteit aan 
hydro-elektrische energie –waterkracht- om balans te borgen tussen 
vraag en aanbod).

De flexibiliteitsmarkt kent op dit ogenblik nog geen duidelijke structuur. 
Er onstaat een nieuwe rol: die van de flexibiliteitsleverancier, die tegen 
betaling zekerheid biedt en verdient aan de opslag en vraagbeïnvloe-
ding. De flexibiliteitsmarkt is voor een belangrijk deel een datagedreven 
markt. ICT-bedrijven kunnen anticiperen op de energievraag (Google 
kan inschatten wanneer je thuiskomt, Uber welke vervoerspatronen er 
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zijn, etc.) en connectiviteit, middels het Internet of Things wordt ingezet 
om techniek voor energieproductie, opslag en gebruik met elkaar te 
laten communiceren. Daarnaast zal de flexibiliteitsmarkt bestaande 
markten integreren. Waterstof of ammoniak kan gebruikt worden voor 
chemie, elektriciteit en mobiliteit. Power-to-heat koppelt de warmte-
markt, elektriciteitsmarkt en (indirect) de gasmarkt. Een derde optie 
is dat er een markt komt waarin productie en flexibiliteit gekoppeld 
zijn. Op het moment dat er veel wind en zon is, is de elektriciteit niets 
waard en kunnen investeringen niet terugverdiend worden op basis 
van marktprijzen. Dat zou betekenen dat de overheid subsidies voor 
de productie voor duurzame energie moet blijven verstrekken. Een 
van de mogelijkheden is om producenten te verplichten om zelf voor 
hun back-up te zorgen en levering te ‘garanderen’. Dan vindt er concur-
rentie plaats tussen verschillende combinaties (bv wind+gas met CCS 
vs zon+accu vs geothermie+ demand side management van een grote 
industrie, etc). 

Geredeneerd vanuit een flexibiliteitsmarkt krijgen energiediscussies een 
andere wending. Leveringszekerheid, betaalbaarheid en toegevoegde 
waarde worden nu over het algemeen geframed vanuit energieproduc-
tiebronnen en –capaciteit: meer centrales, goedkopere windmolens, etc. 
Naarmate de flexibiliteitsmarkt groeit ten opzichte van de commodity-
markt ontstaat een nieuw frame. In dit frame wordt leveringszekerheid 
en betaalbaarheid bepaald door de mogelijkheid de ene energiedra-
ger (warmte, stroom, chemische verbindingen) tijdelijk om te zetten 
in de andere en door de energievraag af te stemmen op het aanbod. 
In de flexibiliteitsmarkt zijn accu’s, IoT netwerken en ondergrondse 
seizoensopslag de productiemiddelen, en voegen hiermee waarde toe 
aan de economie.

Op plekken waar veel volume, diversiteit en interconnectiviteit is tussen 
energietoepassingen, -bronnen en –dragers, waar goede internationale 
connecties zijn en waar de data en markten beschikbaar zijn om in 
flexibiliteit te handelen, biedt de flexibiliteitsmarkt kansen. Zuid-Hol-
land lijkt zo’n plek te kunnen worden. Tegelijkertijd is nog niet bekend 
welke marktstructuur de Nederlandse overheid of EU zal creëren. Als 
Zuid-Holland hierin voorop wil lopen zal zij samen met de overheid 
moeten optrekken.
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CONCLUSIE

HANDELINGSPERSPECTIEF MET DE 
TOEKOMST VOOR OGEN

De vraag achter dit onderzoek was hoe Zuid-Holland tegen de laagst 
mogelijke maatschappelijke kosten de CO2-uitstoot met meer dan 80% 
kan reduceren in 2050. 
Door het hele energiesysteem op de lange termijn te beschouwen, 
trachtten wij samen met verschillende energie-experts inzichten en 
opties te genereren voorbij de huidige discussies die sterk gedomineerd 
worden door (lokale) zonne-energie, regionale windenergie, de gebouw-
de omgeving en kolencentrales.

Wij bieden de volgende aanbevelingen aan partijen in de provincie die 
zich inzetten voor een grote CO2-reductie. Iedere aanbeveling is erop 
gericht de maatschappelijke kosten te minimaliseren en de positieve 
economische- en milieueffecten te maximaliseren.

1.
INDUSTRIE EN WARMTE

Richt de pijlen op de grootste opgaven: industrie en warmte. 
Bijna 70% van de energie in de provincie, ter vervulling van 
de energiebehoefte of als grondstof, gaat naar de industrie. 
Deze industrie zal een grote transformatie moeten ondergaan. 
Op dit moment loost zij tot 150 PJ in de vorm van restwarmte. 
Het werkelijke getal is onbekend omdat dit op het ogenblik 
niet eens gemeten wordt en deze warmte geen geprecipiëer-
de waarde vertegenwoordigt. Warmte is ook belangrijk in 
de gebouwde omgeving. Daar is de warmtevraag vier à vijf 
keer zo groot als de elektriciteitsvraag. Om de CO2 uitstoot 
substantieel terug te brengen, moeten we ons wenden tot de 
industrie en warmtevraag.
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2.
BESPAREN ALS RANDVOORWAARDE

Primaire energiebesparing is geen optie, maar een voorwaar-
de voor een energietransitie tegen lage maatschappelijke 
kosten. Het energieverbruik van de provincie is zo’n 30% 
van het totaal in Nederland. Nog eens 30% wordt bewerkt 
en doorgevoerd naar andere plekken. Het volledig vervan-
gen van deze ruim 2000PJ met duurzame elektriciteit en 
biomassa kan alleen tegen zeer hoge kosten en met negatie-
ve effecten op het landgebruik. Denk daarbij aan de lokale 
footprint van duurzame energie in het ISLAND-scenario en 
de internationale biomassa footprint in GATEWAY. Besparing 
in de industrie vraagt een transformatie van de chemie naar 
bijvoorbeeld biobased productie, een circulaire economie en 
een goed werkend emissiehandelssysteem. Ook in de gebouw-
de omgeving en transport zijn nog veel mogelijkheden, waarbij 
de technische opties vaak al voorhanden zijn. 

3. 
ZORG VOOR DE NALATENSCHAP

Draag zorg voor de nalatenschap van de fossiele industrie 
en de transformatie naar een duurzamer industrie. Fossie-
le industrie heeft ons veel gebracht, maar zal op termijn 
verdwijnen. Olie, kolen en aardgas brengen teveel vervuiling 
en afhankelijkheden met zich mee en de alternatieven zullen 
steeds aantrekkelijker worden. Hetzelfde geldt voor afvalver-
brandingsinstallaties. Idealiter laten zij een CCS infrastruc-
tuur, een warmtenet, een circulaire economie en een groene 
chemie achter. De vraag is of Zuid-Holland op de lange termijn 
beter af is met het voortijdig en tegen grote kosten sluiten van 
de installaties dan met het stimuleren van duurzame alterna-
tieven en zorgen voor een goede nalatenschap. 
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“You do not 
change things 

by fighting the 
existing realities, 
but by building a 

new model that 
makes the old 

model obsolete” 

-Buckminster Fuller
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4.
FLEXIBILITEIT EN INTERCONNECTIVITEIT

Flexibiliteit en interconnectiviteit zijn mogelijk interessanter 
dan productie. In 2050 zal de provincie qua energieproductie 

minder belangrijk zijn dan nu. In geen van de beschouw-
de energielandschappen produceert Zuid-Holland nog net 
zoveel brandstoffen en elektriciteit. Het volume, de diversi-
teit en de dichtheid van energieverbruik en –productie in 

Zuid-Holland bieden echter kansen in de flexibiliteitsmarkt. 
Een competitieve Zuid-Hollandse industrie zal het ver-

moedelijk steeds meer moeten hebben van slim gebruik en 
uitwisseling van stromen: industriële symbiose. Ook eerder-
genoemde peer-to-peer transacties in de gebouwde omgeving 

en een open warmtenet zijn onlosmakelijk verbonden aan 
interconnectiviteit en de flexibiliteitsmarkt. Flexibiliteit goed 

vormgeven is waarschijnlijk economisch, maatschappelijk 
en technisch nog complexer dan de verschuiving van fossiele 
naar duurzame bronnen en technieken. Weet Zuid-Holland 
hierin voorop te lopen, dan biedt dit ook (inter-)nationaal 

gezien grote economische en maatschappelijke kansen. 

“Zuid-Holland kan zich nu een rol aanmeten als 
flexibiliteits-mainport voor de Europese markt” 

5.
BESCHOUW ENERGIE OOK ALS EEN 

DATAVRAAGSTUK
Handel tussen verschillende prosumenten, van industri-
ele schaal tot en met huishoudens, interconnectiviteit en 
flexibiliteit zijn alleen mogelijk wanneer daar een geschikte 
IT- infrastructuur aan verbonden is. Dit kan niet los gezien 
worden van alles dat momenteel onder het voorzetsel ‘smart’ 
ontwikkeld wordt: smart grids, smart industry, smart cities en 
smart citizens. Daarmee is energie niet alleen een kwestie van 
Joules, maar ook van bits en bytes. 
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6.
WARMTEROTONDE 

Wacht niet te lang met een warmterotonde. Een sterk warmte-
netwerk biedt kansen. Dragers zoals water en stoom vormen 
een brononafhankelijke energiedrager. Een warmtenetwerk is 
niet alleen een middel om, voor zolang het nodig is, fossie-
le bronnen efficiënter te gebruiken, maar vergroot de kansen 
voor restwarmte benutting en geothermie. Dan moet er wel 
vroeg en gestaag doorgebouwd worden. Een warmtenet is 
overigens niet een silver bullet. Energiebesparing, isolatie, 
warmtepompen, PVT en andere opties zullen allemaal nodig 
zijn. Verschillende gebruikers moeten individueel en gezamen-
lijk kunnen kiezen in welke combinatie. 

7.
GA NOOIT VOORBIJ AAN LOKALE 

OPLOSSINGEN
Doe lokaal wat lokaal kan en voordelen biedt, de rest 
regionaal en vul, wat overblijft, mondiaal in. Bottom-up, 
lokale oplossingen maken burgers eigenaar van de energie-
transitie en dragen bij aan verduurzaming. Wanneer burgers 
niet meefinancieren, werken in clean tech, energieproducent 
worden, energie uitwisselen of maatschappelijke initiatieven 
opzetten, blijven eigenlijk maar twee rollen voor hen over: als 
passieve consument of actieve tegenstander. Elke energietran-
sitie zal dan aan legitimiteit verliezen en met recht tegenge-
werkt worden. 
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8.
ORGANISEER LOKALE CONSULTATIEPROCESSEN

Al het voorgaande biedt randvoorwaarden, mechanismen en opties. 
Noodzakelijk maar op zichzelf niet voldoende om een energievoorzie-
ning te creëren die duurzaam, waardevol en CO2-arm is. Het welslagen 
van deze plannen om te komen tot een welvarende CO2-arme samenle-
ving zal afhangen van het vermogen om gezamenlijk en in dialoog keuzes 
te maken op wijkniveau, op bedrijfsterreinen, in de haven. Alle actoren 
hebben hierin een verantwoordelijkheid, ondanks dat de energietran-
sitie niet altijd in ieders kortetermijn belang zal zijn. Het gezamenlijk 
ontwikkelen van de vaardigheid om voorbij persoonlijke, politieke of 
commerciële belangen in dialoog te zijn met elkaar -ongeacht onze 
rol, positie of invloed- helpt ons een doel hoger dan onszelf te dienen. 
Hiermee kunnen wij als stakeholders in eenheid komen tot oplossings-
richtingen die het algemeen belang bestendigen. Tenslotte is –naast de 
aandacht voor de technische aspecten van een nieuwe energievoorzie-
ning - aandacht nodig voor de sociale en economische pijlers zodat deze 
noodzakelijke en onvermijdelijke transitie ook tot een energiesysteem 
leidt dat het algemeen belang dient, democratisch en duurzaam is. Een 
energiesysteem dat drijft op technologische en economische en sociale 
waarde.
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