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Samenvatting
DOEL VAN HET DOCUMENT

directe elektriciteitsvraag. Voor de vraagzijde rekenen
we ermee dat de verschillende sectoren op het eiland in
2030 in staat zijn om voor hun energiefuncties volledig
op elektriciteit en waterstof te kunnen draaien. Dat is
een vrij stevige veronderstelling, want niet alleen op het
eiland zelf, maar ook in de industrie zullen dan nog grote
slagen gemaakt moeten worden, Denk bijvoorbeeld aan
de omschakeling van de automobielindustrie, waar de
productiecapaciteit voor waterstof aangedreven voertuigen nog in de kinderschoenen staat. Maar technisch
gesproken is die omschakeling nu al mogelijk, gegeven
ook het feit dat in 2020 de eerste waterstof CV ketels
op de markt zullen komen. Nog kleine productievolumes
voor zowel apparatuur aan de productie- als aan de afnamekant maken kosten op dit moment nog hoog, maar
op alle fronten zijn wereldwijd sterke ontwikkelingen, die
het kostenbeeld er over 5-10 jaar heel anders uit zullen
laten zien.

Het H2GO waterstofconvenant uit 2017 heeft de vroegtijdige start mogelijk gemaakt voor aandacht voor de
mogelijke introductie van een waterstofeconomie op
Goeree-Overflakkee, waarbij waterstof en elektriciteit de
backbone gaan vormen van de energievoorziening. (Inter)
nationale ontwikkelingen bevestigen de visie dat dit een
beloftevolle lijn is.
Vooruitlopend op de verdere positionering van het
bijbehorende uitvoeringsprogramma met een strategiedocument van de regiegroep H2GO, dat in het laatste
kwartaal van 2019 zal verschijnen, is in dit achtergronddocument een analyse gemaakt van de energievraag/-aanbod balans op het eiland. Een vraag die we onszelf
daarbij gesteld hebben is of het mogelijk is met de voorziene overcapaciteit van duurzaam opgewekte elektriciteit zoveel waterstof te produceren, dat die de overige
energievragen op het eiland zou kunnen bedienen. De
directe elektriciteitsvraag is momenteel slechts 15% van
de integrale energievraag, wat vergelijkbaar is met de
rest van Nederland.

Maar het gaat tevens over het beschikbaar krijgen van
een waterstoftransport- en distributie-infrastructuur,
waar ook de wetgeving op zal moeten worden ingericht.
Voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving zijn
drie “grote” opties: de aanleg van duurzaam ingevoede
warmtenetten (met restwarmte, aardwarmte, enzovoort),
elektrische warmtepompen, of de aanvoer van een
duurzaam gas, waar hier waterstof voor is gekozen. In
meerdere studies wordt erop gewezen dat waterstof in
ieder geval een kandidaat is voor gebieden met een lage
bevolkingsdichtheid (een warmtenetwerk wordt dan erg
duur) en oude gebouwen – waar de gebouwaanpassingen voor warmtepompen kostbaar zijn. Landelijke gebieden met veel oude gebouwen en oude stadscentra zijn
dan preferentie gebieden om als eerste op waterstof over
te schakelen. Goede afwegingen tussen de opties vragen
om vrij gedetailleerde studies per buurt, waarin de integrale maatschappelijk en private kosten in beeld worden
gebracht (denk naast kosten achter de voordeur aan de
versterking van elektriciteitsnetwerken, de aanleg van
een warmtenet, enzovoort) en waarbij de vermoedelijke
toekomstige kosten van de energiedrager (elektriciteit,
waterstof, groen gas, aardwarmte, enzovoort) uiteraard
ook in moeten worden meegenomen. Er loopt een studie
van Stedin voor bepaalde buurten in haar verzorgingsgebied om dit in beeld te brengen. Stad aan ’t Haringvliet
is één van de buurten die wordt meegenomen, en resultaten worden eind 2019 verwacht.

A ANPAK
Er is gestart met statistische gegevens over de huidige
energievraag van diverse sectoren, die opgeteld de totale
energievraag in termen van aardgas, elektriciteit en
vervoersbrandstoffen geeft. Voor het vervoer is vooral
een grote slag om de arm nodig, omdat er nog onduidelijkheid is over de energievraag van de scheepvaart, en
er voor het wegverkeer niet bekend is welk deel van
de benodigde brandstoffen op het eiland zelf worden
getankt. De CBS statistieken geven alleen het aantal
gereden kilometers op het eiland.
Het “energy island” Goeree-Overflakkee is al vergevorderd met de introductie van duurzame energiebronnen,
met een hoofdrol voor windenergie. 30% van de opgave
voor de provincie Zuid-Holland wordt op Goeree-Overflakkee gerealiseerd met 225MW aan windvermogen. Ook
zijn arealen zonne-energie in ontwikkeling en is er een
productie-eenheid voor groen gas, die verder uitgebreid
zal worden. Inschattingen van de toekomstige productie
aan duurzame energie zijn daarmee realistisch.
We hebben als doeljaar 2030 gekozen. Al rond 2025 zal
het overgrote deel van de duurzame energieproductie
gerealiseerd zijn, met een groot overschot aan duurzame
elektriciteit ten opzichte van de huidige en toekomstige

Vooruitlopend daarop, wordt hier aangenomen dat Goeree-Overflakkee als geheel goede kans maakt voor de om-
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Door de onzekerheden bij de vraag naar vervoersbrandstoffen op het eiland, en de onzekerheid over de dominant
wordende technologie in de gebouwde omgeving zijn
er grote marges in de uitkomsten voor de vraagzijde.
Uitgedrukt in elektriciteit (die deels direct en deels
voor de productie van waterstof wordt ingezet) vinden
we een vraag tussen de 2900 en 4500 TJ1/jaar. Als we
mogen rekenen met hybride verwarmingssystemen in de
gebouwde omgeving (die ook een redelijk gemiddelde
geven tussen verwarming met CV ketels op waterstof en
brandstofcelsystemen) en het aandeel getankte brandstoffen voor het wegvervoer stellen op 20% van de afgelegde kilometers op het eiland, zou de elektriciteitsvraag
gelijk zijn aan het duurzame aanbod op termijn: 2900 TJ/
jaar. Voor het vervoer rekenen we er mee dan de huidige
kilometers op benzine dan met batterij-elektrische
voertuigen en de dieselkilometers op waterstof worden
afgelegd. Als de vraag op het eiland naar vervoersbrandstoffen (aanzienlijk) groter blijkt te zijn is import van
energie nodig.

schakeling naar waterstof voor gebouwverwarming. Als
een grootschalig warmtenet inderdaad afvalt (lokaal zijn
er wellicht wel mogelijkheden), blijven warmtepompen
als optie naast waterstof over. Een keuze voor ombouw
van het aardgasnetwerk naar waterstof beperkt uiteraard
niet de mogelijkheid om volledig elektrische warmtepompen in bepaalde gebouwen (denk aan nieuwbouw) in
te gaan zetten.
Een belangrijke vraag die dan volgt is met welke technologie waterstof zal worden omgezet in warmte. De eerste
CV ketels op waterstof verschijnen in 2020 op de markt
(die voorlopig op aardgas kunnen draaien). Een woningaanpassing wordt daarmee erg eenvoudig – vervang
de CV ketel door een “waterstof-ready” CV ketel en voer
daarbij besparingsmaatregelen uit die zichzelf binnen
een redelijke termijn terugverdienen. Maar – warmtepompen zijn veel energiezuiniger dan CV ketels, en een
goede optie is ook om over te schakelen op een hybride
systeem: een warmtepomp in combinatie met een CV
ketel op waterstof. Dit vraagt hogere investeringen in de
verwarmingstechniek, maar het voorkomt dat zeer sterke
gebouwisolatie en de aanleg van lage temperatuurverwarmingssystemen, als vloerverwarming, nodig zijn. Ook
komt er geen druk op het versterken van de elektriciteitsnetwerken. De energierekening daalt in dit geval,
en kosten en baten zullen dus per situatie tegen elkaar
afgewogen moeten worden.

Door het jaar heen ontstaat ook een interessant beeld.
Het maandelijkse aanbod aan duurzame energie zal
redelijk passen bij de maandgemiddelde vraag. Dit
komt, omdat het opwekkingspatroon van windenergie,
dat dominant is op Goeree-Overflakkee (in de wintermaanden veel, in de zomermaanden weinig) redelijk past
bij de energievraag voor verwarming. Dit neemt niet weg
dat er behoefte is aan waterstofopslag als het eiland
energie-autonoom zou willen worden – de vraag moet
altijd gedekt kunnen worden, ook als de zon niet schijnt
en de wind niet waait. Maar zeer grootschalige opslag
om seizoeneffecten te overbruggen is dus niet nodig.
Voor opslag en back-up voorziening zal het evenwel (financieel) noodzakelijk zijn aan te sluiten op een toekomstig nationaal waterstofnetwerk, met centraal georganiseerde grootschalige opslag, bijvoorbeeld in zoutkoepels
in Groningen. In de analyse is overigens ook rekening
gehouden met de productie en afname van groen gas
op het eiland (in de toekomst zo’n 8% van het duurzame
energieaanbod).

Ten derde is een interessante optie om in de gebouwen brandstofcellen te plaatsen die waterstof omzetten
in elektriciteit en warmte. De elektriciteit kan dan een
warmtepomp bedienen. De prijs van de brandstofcellen
zal evenwel eerst nog fors naar beneden moeten komen.
De in gang zijnde schaalvergroting van brandstofcelproductie in de automobielindustrie maakt het waarschijnlijk
dat dat over 5-10 jaar het geval kan zijn. Of zo’n systeem
ook kan voorkómen dat vergaande isolatie/lage temperatuurverwarming nodig is, zal nog beter onderzocht
moeten worden. Interessant is wel dat brandstofcellen
-anders dan verbrandingsketels- geen NOx emissies
geven, wat dus een bijkomend voordeel is.

Het beeld dat waterstof in combinatie met elektriciteit
de ruggengraat kan vormen voor een volledige transitie
van de energiebehoeftes van het eiland naar duurzame
energie, met op het eiland geproduceerde duurzame
energie wordt in deze analyse dus bevestigd, als is het
niet zeker of daarmee volledige afdekking kan worden
gekregen.

Vanuit zulke beelden is een inschatting gemaakt van de
vraag naar waterstof en elektriciteit bij een volledige
omschakeling van het eiland “in 2030”. Als dat jaartal
als te optimistisch wordt gezien mag de lezer het ook
vertalen in “2050”, wanneer Nederland voor bijna 100%
omgeschakeld zal moeten zijn op een duurzame, CO2
vrije energievoorziening.
1

TeraJoule. 1000 TJ is ongeveer 280 miljoen kWh aan elektriciteit, of 32 miljoen m3 aardgas, de huidige aardgasvraag van 23.000 woningen.
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Inleiding
Op 8 december 2017 is het programma “Groene waterstof economie: proeftuin Energy Island Goeree-Overflakkee” gelanceerd, met de feestelijke ondertekening
van het Convenant Groene Waterstofeconomie Zuid-Holland door meer dan 25 partijen. Het programma wordt
kortweg H2GO genoemd. De provincie Zuid-Holland
fourneert 1,8 miljoen Euro als bijdrage aan het programma, dat beoogt waterstof een integrale plaats te geven in
de energieverduurzaming van het eiland.

Zuid-Holland

Die energieverduurzaming heeft al een veel langere
historie – met een accent op de introductie van windturbines en zonneweiden. Daardoor wordt al in 2020
jaarrond 3-4 maal meer duurzame elektriciteit geproduceerd dan de eigen elektriciteitsvraag. Het overschot
zal vooralsnog met elektriciteitskabels van het eiland
worden afgevoerd. Andere vormen van energiebehoefte,
als die in van de vervoerssector en de verwarming van
de gebouwde omgeving, zullen deels met elektriciteit
kunnen worden afgedekt, maar vaak ook niet. En verder
speelt het vraagstuk van de balancering van energievraag en -aanbod bij veel duurzame energieopwekking. Waterstof wordt in toenemende mate gezien als
een ideale energiedrager om in aanvulling op elektriciteit
te voorzien in energieopslag, -transport (het gasnet kan
in Nederland bijna 20 maal meer energie transporteren
dan het elektriciteitsnet), als alternatief voor ruimteverwarming en als energiedrager in de transportsector

– zeker bij het zware transport over de weg en over het
water. Deze uitdagingen spelen overal, maar juist de
overproductie van windelektriciteit die redelijk in lijn is
met de vraag naar andere toekomstige energiedragers
op het eiland, maakt Goeree-Overflakkee een interessant
ontwikkel-, pilot- en demonstratiegebied voor de uitrol
van integrale duurzame energiesystemen.
Ter ondersteuning van de strategievorming van het
H2GO programma geeft dit achtergronddocument een
overzicht van lopende ontwikkelingen, en een kwantitatief beeld van de bestaande en verwachte energievraag
op het eiland. Daar wordt de verwachte/geplande
duurzame energieopwekking tegenover gezet vanuit de
vraag of de elektriciteit/waterstofcombinatie het eiland
zelfvoorzienend kan maken voor een CO2 vrij energieaanbod.
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De uitdaging van
de energietransitie

Goeree-Overflakkee
als (inter)nationaal
voorbeeld

Het is waarschijnlijk dat de combinatie waterstof-elektriciteit de “backbone” van de wereldwijde energietransitie gaat worden. Deze visie wordt bijvoorbeeld uitgedragen door de gezaghebbende International Energy
Agency (IEA) die benadrukt dat waterstof een rol moet
hebben in de lange termijn energiestrategieën [1]. Een
visie die gedeeld wordt door de World Hydrogen Council,
waarin de directeuren van meer dan 60 multinationals
zich verenigd hebben, om ontwikkelingen rond waterstof
te versnellen [2].

De transitie die Goeree-Overflakkee op dit moment doormaakt sluit heel goed aan bij de vragen die op nationaal
niveau spelen, en het maakt zichtbaar hoe groot de
uitdagingen zijn.
In vergelijking met de rest van Zuid-Holland is Goeree-Overflakkee dunbevolkt met 190 inwoners per km2
ten opzichte van 1300 inwoners/km2 in de provincie als
geheel. Goeree-Overflakkee speelt dan ook een belangrijke rol voor de invulling van de provinciale opdracht
om voor 2020 736 MW aan windvermogen geïnstalleerd
te hebben. 30% daarvan (225 MW) komt op Goeree-Overflakkee. Windenergie zal daarmee in 2030 vermoedelijk
tenminste 70% van de duurzame energieopwekking op
Goeree-Overflakkee voor haar rekening nemen.

Elektriciteit is goed duurzaam op te wekken, waarbij
wind- en zonne-energie momenteel de hoofdrol hebben,
maar slecht op te slaan, en moeilijk tussen de werelddelen te transporteren. Dat laatste zal nodig blijven omdat
de integrale energie- (en grondstoffen-) behoefte in Nederland, en op veel andere dichtbevolkte plaatsen in de
wereld, veel groter is dan de hoeveelheid energie die we
redelijkerwijs dicht bij huis duurzaam kunnen produceren. Een energiebehoefte die overigens vele malen groter
is dan de huidige elektriciteitsvraag. Om op het goede
moment, op de goede plaats te kunnen voorzien in de
passende energievorm, kan waterstof een belangrijke
functie gaan vervullen, als “brandstof”, als opslagmedium en als grondstof.

225 MW aan windturbinevermogen levert per jaar ongeveer 2500 TJ (TeraJoule) aan elektriciteit (700 miljoen
kWh), genoeg voor zo’n 200.000 huishoudens. Tienmaal
zoveel als het aantal huishoudens op Goeree-Overflakkee zelf (21.000). De totale elektriciteitsvraag op het
eiland is momenteel een kleine 200 miljoen kWh/jaar,
dus in 2020 zou 3,5 maal meer windelektriciteit geproduceerd worden dan de huidige integrale elektriciteitsvraag, en daar komen nog zonne-energie en mogelijk
getijdenenergie bij.
Dat kan het beeld oproepen dat Goeree-Overflakkee een
netto duurzame energieproducent wordt. Maar wat we
vaak vergeten is dat de elektriciteitsvraag maar zo’n 15%
van onze totale energiebehoefte is. En in een duurzame
toekomst, waarin we geen aardolie, aardgas en steenkolen meer gebruiken, zal het overgrote deel van onze
energievraag vanuit duurzaam opgewekte elektriciteit
moeten worden aangeleverd. Deels kan die elektriciteit
direct gebruikt worden, en deels zal die moeten worden
omgezet in waterstof. Waterstof kan vervolgens – indien
nodig- weer worden omgezet in grotere moleculen als
ammoniak of methanol met eigen afzetmogelijkheden, of
voor energieopslag.
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Finaal energiegebruik

50%

Op Goeree-Overflakkee ligt verhoudingsgewijs de inzet
van olie, gas en elektriciteit voor het finale gebruik2 dicht
bij de Nederlandse verhoudingen (figuur 1), ook al verschillen de afzetgebieden. Op Goeree gaat in vergelijking
met het Nederlandse gemiddelde relatief veel energie
naar het weg- en watervervoer en de gebouwde omgeving, en weinig naar de industrie en de energiesector.

40%
30%
20%

Maar het punt is dat een forse overproductie aan
duurzame elektriciteit 1) nog lang niet betekent dat
daarmee de integrale energiebehoefte is gedekt en 2)
met lokale opwekking vraag en aanbod in de tijd nog
niet op elkaar zijn afgestemd. Dit zijn precies de punten,
waarom waterstof een aanvulling op elektriciteit zal
moeten worden, waarvoor Goeree-Overflakkee een heel
goed demonstratiegebied is.

10%
0%
gas

olie

Goeree-Overﬂakkee

elektriciteit
Nederland

We zullen onderstaand zien dat vraag en aanbod op
Goeree dicht bij elkaar kunnen komen te liggen, wanneer
we een deel van de nu voorziene duurzame elektriciteitsproductie omzet-ten naar waterstof. En hier zien we dus
ook een waarschuwing – zelfs met deze grote hoeveelheid opgewekte duurzame energie en een lage bevolkingsdichtheid is het al lastig in de eigen energievoorziening te voorzien. Een extra reden om “moleculen” naast
“elektronen” (elektriciteit) serieus te nemen – ook voor
het internationale energietransport van plaatsen met
veel zon, wind en ruimte, naar de dichtbevolkte gebieden
op aarde.

figuur 1. Percentuele bijdrage van aardgas, aardolie en
elektriciteit aan de finale energievraag in Nederland en op
Goeree-Overflakkee.

2

Finaal gebruik betekent dat dit de energie is die naar de eindafnemers gaat met gas- en elektriciteitsleidingen, en via tankstations. De primaire energievraag van Nederland is de hoeveelheid energie (gas, olie, kolen, uranium, en duurzame energie) die ons land werkelijk inzet – en die is ongeveer anderhalf maal zo hoog als de finale vraag. Een deel van die energie gaat bijvoorbeeld naar elektriciteitscentrales. De geproduceerde elektriciteit wordt
”finaal gebruikt”, maar de bijgeproduceerde warmte wordt maar voor een klein deel nuttig gebruikt. De rest is verlies naar de omgeving. De hiervoor
ingezette hoeveelheden gas en kolen zijn wel onderdeel van onze primaire energievraag, maar niet van het finale gebruik.
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De vraag naar energie op
Goeree-Overflakkee
aardgas
Gebouwde omgeving
- woningen
- utiliteit

elektriciteit

m3

TJ

kWh

TJ

40.989.000
28.500.000
12.489.000

1442
1002
439

159.249.000
60.600.000
98.649.000

573
218
355

Vervoer
- wegverkeer
- binnen-, recreatievaart
- visserij, zee
- mobiele werktuigen

aardolie prod.

totaal

TJ

TJ
2015
1221
794

2282
1458
482
93
250

2282
1458
482
93
250

Landbouw, veeteelt

9.266.000

326

18.918.000

68

394

Industrie, energie, afval, water

1.562.000

55

18.933.000

68

123

Totaal

51.817.000

1822
38%

197.100.000

710
15%

2282
47%

4814
100%

tabel 1. De vraag naar aardgas, elektriciteit en aardolieproducten per sector op Goeree-Overflakkee in 2017.
De energiewaarden in TJ voor aardgas en aardolieproducten zijn op bovenwaarde. Bron: klimaatmonitor.databank.nl

De gebouwde omgeving en de vervoerssector (uitgaande
van volledige afdekking van de energievraag op het eiland) zijn ongeveer even belangrijk en samen goed voor
90% van de energievraag.

Tabel 1 geeft het overzicht van de vraag naar aardgas,
elektriciteit en aardolieproducten op Goeree-Overflakkee
in 2017, zoals die op klimaatmonitor.nl gepresenteerd
worden op basis van CBS gegevens. De energie-inhoud is
gegeven op bovenwaarde3.

De agrarische sector verbruikt vooral aardgas. Met de
uitbreiding van de glastuinbouw bij Oude-Tonge, wordt
die energievraag uitgedrukt in aardgasequivalenten
ongeveer 40% hoger. Echter het vervoersthema mobiele
werktuigen met een energievraag van 250 TJ omvat
vermoedelijk veel energie in de vorm van diesel van
landbouwwerktuigen, als tractoren, wat de aangrijpingsmogelijkheden voor de agrarische sector voor energieverduurzaming groter maakt.

In totaal vraagt het eiland momenteel 52 miljoen
m3 aardgas (1822 TJ), een kleine 200 miljoen kWh
elektriciteit (710 TJ) en 2282 TJ aan brandstoffen voor
het vervoer over de weg en over het water. Voor het
wegvervoer worden door het CBS de (vermoedelijk)
afgelegde kilometers per vervoersmodaliteit berekend
die hier worden omgerekend naar de bijbehorende energievraag, zie ook [3]. Welk deel van deze brandstofvraag
bediend wordt door het twintigtal tankstations op Goeree-Overflakkee is vooralsnog onduidelijk. Vermoedelijk is
dat veel minder vanwege het doorgaande verkeer.

Een toelichting bij enkele sectoren is te vinden op de
volgende pagina.

3

In (CBS) rapportages is het gebruikelijk op onderwaarde te rapporteren. Dat is de “maximaal praktisch winbare” energie in de energiedrager bij verbranding. De “echte energie-inhoud” (de verdampingswaarde) wordt daarvoor verminderd met de energie in de bij de verbranding ontstane waterdamp.
Die verdwijnt immers door de schoorsteen of uit de uitlaat. Echter met de komst van nieuwe omzettingstechnologie als de brandstofcel, waarbij geen
uitlaatgassen ontstaan, kan de energie-inhoud op bovenwaarde gewonnen worden. Vandaar dat we hier alle energiedragers op bovenwaarde met
elkaar vergelijken.
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Scheepvaart
Goeree-Overflakkee kent 12 jachthavens en de Stellendamse haven herbergt een kottervloot van 10-15
visserijschepen, alsmede het visserij innovatiecentrum
Zuid West Nederland.
Een visserschip tankt momenteel (afhankelijk van haar
grootte) gemiddeld 15.000 liter diesel voor een week
varen. Er wordt 50 weken van 100 uur per jaar gevaren.
Deze brandstofvraag is relatief laag, dankzij het feit dat
de vloot nu is uitgerust voor de pulsvisserij. Als het EU
verbod op pulsvissen van kracht wordt, stijgt de brandstofvraag weer naar 20.000-25.000 liter per schip per
week. We rekenen hier met een gemiddelde dieselvraag
van 22.500 l/schip/week en 12,5 schepen – en komen
dan op afgerond op 500 TJ/jaar uit. De totale energievraag voor de scheepvaart op Goeree-Overflakkee
wordt in de klimaatmonitor gesteld op 575 TJ, met
slechts 93 TJ voor de visserij/zeevaart en 482 TJ voor de
binnen-/recreatievaart. Het verschil vraagt nog om een
nadere beschouwing.

figuur 2

figuur 3

Gebouwde omgeving
Goeree-Overflakkee telt ongeveer 50.000 inwoners,
bezit 21.000 woningen en 4300 bedrijfsvestigingen. De
bewoning is redelijk verspreid over het eiland, met een
aantal wat grotere woonkernen. Middelharnis/Sommelsdijk (15.000 inwoners) is daarbij de grootste, andere
woonkernen tellen maximaal 6000 inwoners. 84% van de
woningen is van voor het jaar 2000. In totaal bedraagt
de gasvraag voor de gebouwde omgeving (woningen +
utiliteit) 41 miljoen m3/jaar – ruim 1400 TJ en de elektriciteitsvraag 160 miljoen kWh – rond de 575 TJ.
Landbouw en veeteelt
In 2015 bedroeg het totaal aan agrarisch oppervlak
op Goeree-Overflakkee circa 16.000 hectare (figuur 5)
met 322 actieve agrarische bedrijven, waarvan bijna
driekwart voor de akkerbouw [4]. Sinds enige jaren zijn
daarin ook bloembollentelers actief – die een grote
energievraag kennen voor het drogen van de bollen.
Genoemd werd al dat ten oosten van Oude-Tonge nieuwe
kassen zijn gepland, met eveneens een grote energievraag.
De boerenbedrijven nemen momenteel een kleine 10
miljoen m3 aardgas af (326 TJ) en een kleine 20 miljoen
kWh aan elektriciteit (68 TJ).

figuur 4

figuur 2. De jachthaven van Stad aan ‘t Haringvliet.
figuur 3.	De viskotters en het visserij innovatiecentrum
Zuidwest Nederland bij Stellendam.
figuur 4.	De bebouwing op Goeree-Overflakkee is verspreid
en telt veel oudbouw.
figuur 5.	Agrarische gebieden op Goeree-Overflakkee:
in het grijs de woonkernen. Bron: 4
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figuur 5

https://allecijfers.nl/gemeente-overzicht/goeree-overflakkee/

Op weg naar een duurzame
energiehuishouding
A ANBODZIJDE

gie gerealiseerd zijn wat ongeveer een derde van de
integrale opdracht van Zuid-Holland (735 MW in 2020)
omvat. Nieuw te plaatsen turbines zullen in het algemeen 4 MW machines zijn, met een tiphoogte van net
onder de 150 meter. In een windrijk gebied op land -als
Goeree-Overflakkee- kan vermoedelijk met de nieuwe
machines een capaciteitsfactor gehaald worden van 32%
5
, wat betekent dat de elektriciteitsproductie berekend
kan worden door aan te nemen dat de turbine jaarrond
(8760 uur) op 32% van zijn volle vermogen draait. Momenteel is de capaciteitsfactor in Zeeland met bestaande
turbines volgens het CBS nog 25%. Bestaande en nieuwe
turbines op Goeree-Overflakkee zijn opgenomen in tabel
2. Tot 2030 zullen een aantal bestaande turbines verdwijnen, en deels vervangen worden door nieuwe, wat het
verschil verklaart tussen de 225 MW en het totaal van
240 MW in de tabel. Uitgaande van een capaciteitsfactor
van 32%, komt de totale elektriciteitsproductie uit op
zo’n 2300 TJ/jaar.

Windturbines

figuur 6. Windturbines op Goeree-Overflakkee.
Op Goeree-Overflakkee was in het kader van de provinciale duurzame energiedoelstellingen al ingestoken
op de bouw van een groot aantal windturbines op dit
windrijke en dunbevolkte eiland. Vanuit de provinciale
structuurvisie moet er in 2020 225 MW aan windener-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Energiepark Haringvliet Zuid
Stad aan ‘t Haringvliet
Hellegatsplein
Ooltgensplaat
Piet de Wit
Windpark Oost Flakkee
Battenoord
Herkingen
Melissant
Brouwersdam
Klepperstee
Zuiderdieppolder
Zon op dak - kleinverbruik
Zon op dak - grootverbruik

Bestaande
windturbines

Nieuwe
windturbines

Wind
vermogen

Getijden

Zon-PV

Totaal
piekvermogen

# * MW

# * MW

MW

MW

MWp

MW(p)

7*2
4*2
4*3

6*4

38
8
20

30

16
10

68
8
20
32,6
21,6
32
36
8,4
10
25
0,84
76
16
10

99

482

2*4

32,6
12 * 1,8
4*3
3 * 2,8

8*4
6*4

21,6
32
36
8,4
10
25
0,84

19 * 4

Totaal aantal windturbines

34

41

Totaal vermogen (MW)

76

164

76

240

25

tabel 2. Geïnstalleerd en voorzien duurzaam elektriciteitsopwekkingsvermogen op Goeree-Overflakkee.
Vermoedelijk is het genoemde totaalvermogen al beschikbaar in 2025.

5

In een publicatie van Ecofys [12] wordt voor moderne turbines op land, afhankelijk van onder meer de locatie en de tiphoogte een bruto capaciteitsfactor van 34-41% aangehouden, waar nog zo’n 15-20% aan elektriciteits-, windpark specifieke “wake” verliezen enz. bijkomen. De netto capaciteitsfactor ligt dan tussen de 30 en 33%.
6
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Zonneweides

Het “Zeeland Tidal Power” consortium heeft de ambitie
om 100 MW aan getijdenenergie in 2025 op te kunnen
wekken, met 25 MW in de Brouwersdam aan de zuidzijde van Goeree-Overflakkee -toe te rekenen aan Goeree-Overflakkee- en 75 MW in de Oosterscheldekering
(Schouwen-Duiveland). Recent heeft Rijkswaterstaat hier
kanttekeningen bij geplaatst7, waarmee de toekomst van
getijdenenergie nog onzeker is. De prognose voor 100
MW was elektriciteitslevering voor 100.000 huishoudens,
wat neerkomt op ongeveer 1200 TJ/jaar. Het aantrekkelijke van getijdenenergie is, dat de levering door het
jaar redelijk constant is, en goed voorspelbaar voor de
komende dagen. Hoewel dus nog onzeker, nemen we in
de 2030 prognose aan dat we mogen rekenen op 300 TJ/
jaar getijden-elektriciteit voor Goeree-Overflakkee uit de
Brouwersdam.

figuur 7. De 32 MWp zonneweide bij Ooltgensplaat.
Goeree-Overflakkee heeft ook nadrukkelijke ambities
met zon-PV. Nadat in 2005 het eerste zonnepark de
Klepperstee bij Ouddorp met 2900 panelen in gebruik
was genomen (0,84 MWp) zijn begin 2019 grote zon-PV
parken met in totaal 168.000 panelen opgeleverd in de
Adriaanpolder van Oltgensplaat (32,6 MWp) en in het
gebied Roxenisse bij Melissant (10 MWp)6. Tezamen met
installaties op daken van boerderijen enzovoort is momenteel het aanbod van grote installaties 49,7 MWp.

Biomassa - groen gas

Als ook de zonneweide op de Van Pallandtpolder bij
Middelharnis (Energiepark Haringvliet Zuid) tot ontwikkeling is gebracht, zijn 305.900 panelen geïnstalleerd op
gebieden van in totaal 103 ha. Met de nu voorliggende
plannen (totaal 99 MWp), zal de zon-PV elektriciteitsproductie op korte termijn op ongeveer 345 TJ/jaar gaan
uitkomen (een kleine 100 miljoen kWh/jaar).

figuur 9.	Het productiebedrijf van Groen Gas Oude-Tonge
B.V. op het bedrijvenpark Oostflakkee.

Getijdenenergie

Biogasproductie op het eiland is succesvol opgepakt op
de boerderij van de familie Ras op Goeree-Overflakkee,
waar de eerste mono-vergistingsinstallatie voor koeienmest in Nederland sinds 2015 draait. Het biogas wordt
omgezet in 185.000 m3 groen gas8 /jaar. Inmiddels is
groen gasproductie ook op industriële schaal aanwezig
op het bedrijvenpark Oostflakkee waar de firma Groen
Gas Oude-Tonge B.V. jaarlijks 3,5 miljoen m3 groen gas
produceert, een capaciteit die vermoedelijk verdubbeld
gaat worden in de komende jaren. Het gas wordt ingevoerd in het gasnet, maar kan in de toekomst ook met een
additionele productie-installatie worden omgezet in
vloeibaar gas voor transport per vrachtwagen – bio-

figuur 8.	Turbines in de eerste getijdencentrale in
de Oosterscheldekering.

7

https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/111767/Rijkswaterstaat-ziet-ambitieus-plan-voor-meer-getijdenenergie-niet-zitten

8

 et biogas dat uit de vergistingsinstallatie komt bevat onder meer veel CO2. Pas na opwerking tot aardgas kwaliteit kan het aan het gasnet worden
H
toegevoegd. We noemen het opgewerkte gas “groen gas”.
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LNG. Interessant is verder dat momenteel zo’n 5000 ton/
jaar aan “Groene CO2” vrijkomt bij de productie, die van
belang kan zijn voor de vergroening van de nabijgelegen
glastuinbouwbedrijven. De toekomstige groen gasproductie zou corresponderen met circa 250 TJ/jaar, waarvan
is uitgegaan voor 2030 – 14% van de huidige gasvraag
op het eiland. De nabijgelegen glastuinbouwbedrijven
zouden overigens in een belangrijk deel van hun energievraag kunnen voorzien met deze hoeveelheid, waarbij
ook CO2 beschikbaar komt. Dit kan (naast de productie van bio-LNG) een interessante gedachtenlijn zijn,
wanneer het aardgasnetwerk op Goeree-Overflakkee zou
worden omgezet naar waterstof.
figuur 10.	Werkenderwijs: locaties voor duurzame
energieopwekking en trafo stations.

Totaalbeeld
2030
MW

TJ

Windenergie
Zon-PV
Getijdenenergie
Groen gas

225
99
25
9

22710
345
300
250

Totaal

358

3165

VR A AGZIJDE
Gebouwde omgeving
De gebouwde omgeving heeft een relatief grote energievraag op Goeree-Overflakkee: 40 % van het totaal, en
alleen voor verwarming ca. 30%. De Regionale Energie
Strategie (RES, Goeree-Overflakkee is een RES-regio –
die samenvalt met de gemeentegrenzen) vraagt om een
strategische aanpak voor de energieverduurzaming met
een accent op de elektriciteitsvoorziening en de warmtevoorziening van de gebouwde omgeving. Met de lopende
sporen voor de introductie van wind- en zonne-energie,
die sterk bovengemiddeld zijn op Goeree-Overflakkee,
is de vraag naar de invulling van duurzame gebouwverwarming dus dringend in het kader van de strategiebepaling van de RES. Een eerste concept RES-plan wordt in
2020 opgeleverd (6 maanden na de ondertekening van
het klimaatakkoord).

tabel 3. Het aanbod aan duurzame energie
- een prognose voor 2030.
Het integrale overzicht voor duurzame elektriciteitsopwekking is samengevat in tabel 3. We benoemen het als
de productiecapaciteit in 2030, maar het windvermogen
zal snel na 2020 gerealiseerd zijn, en het totaal aan zonPV en getijdenenergie vermoedelijk al rond 2025.
Het nabijgelegen Krammer windpark (102 MW) is niet
opgenomen in het overzicht, omdat het onder de provincie Zeeland valt. De elektriciteit van dat park wordt
aan Tennet geleverd. De getijdencentrale in de Grevelingendam is ook niet meegenomen, die 3 turbines van
2 MW telt en stroom levert aan het Tidal testcentrum op
Schouwen-Duiveland.

Isolatiemaatregelen om de warmtevraag te beperken zijn
daarbij uiteraard een belangrijk aandachtspunt, dat in
beginsel snel als beleidslijn kan worden opgepakt. Een
realistische inschatting voor de warmtevraag in 2030
is lastig, ook omdat de mate van isolatie medebepaald
wordt door de keuze voor de verwarmingstechnologie.
De inzet van een volledig elektrische warmtepomp vraagt om strengere isolatiemaatregelen dan het verbranden
van waterstof in een CV ketel, of wat nodig is voor de
inzet van hybride systemen (aardgas/warmtepomp of
waterstof/warmtepomp.

De grootste onzekerheid zit bij de elektriciteitsproductie
van getijdenenergie. Maar we zien dat windenergie hoe
dan ook dominant is met een bijdrage van tenminste
70%.
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leidsstudies als die van het PBL en CE Delft – met name
om de integrale ketenkosten zorgvuldig te vergelijken
met die van andere opties. Maar er zijn duidelijke aanwijzingen dat waterstof -zeker in een omgeving als die
van Goeree-Overflakkee- een goede optie is. Waterstof
kan getransporteerd worden met de bestaande gasinfrastructuur (na bescheiden aanpassingen [5] [6]). De eerste
CV ketels op waterstof worden momenteel door Stedin
en anderen getest in Roozenburg, en zullen spoedig op
de markt gaan komen is de verwachting –in een vorm
die zowel geschikt is voor aardgas als voor waterstof.
In Hoogeveen wordt in 2019 gestart met de bouw van
een nieuwbouwwijk van 80 woningen die volledig op
waterstof draait, en in de Green Village van de TU Delft
(een regelluw gebied) vinden experimenten plaats door
de netbeheerders Alliander, Enexis en Stedin, om tal
van aspecten bij aanleg, onderhoud en gebruik goed uit
te werken. Als ook de wetgeving op waterstof zal zijn
aangepast (100% waterstof bestaat nog niet in de gaswet, die ook de rol van de netbeheerders bepaalt), liggen
belangrijke ingrediënten over een paar jaar klaar.

Als we kijken naar de uitgangspunten in het klimaatakkoord voor de gebouwde omgeving, wordt daar ingezet
op 3,4 Mton CO2 emissiebesparing in 2030 bovenop
bestaand beleid. CO2 emissiebesparing in de gebouwde
omgeving is equivalent aan het terugdringen van het
aardgasgebruik, omdat de CO2 emissies van de elektriciteitsvraag voor rekening van de energiesector komen.
Bestaand beleid zou volgens de Nationale Energieverkenning 2017 leiden tot 18,8 Mton aan CO2 emissies, met
een geprognotiseerde 21,6 Mton in 2020. In totaal zou
het dan om een reductie van een kleine 30% in 2030
gaan. Dit is het integrale effect van energiebesparing
en de inzet van CO2 arme verwarmingstechniek. Een
elektrische warmtepomp reduceert de CO2 emissie met
100% vanwege die toerekening van de CO2 emissies
aan de elektriciteitssector, net als de aansluiting op een
warmtenetwerk – die geen CO2 emissies uit de gebouwen meer geeft. Voor waterstof zou hetzelfde gelden
– eventuele CO2 emissies bij de productie worden niet
meegerekend voor de gebouwde omgeving. Welk deel
van de besparing we moeten toerekenen aan het effect
van isolatiemaatregelen is dus lastig te beoordelen. Een
isolatienorm is nog niet gereed.

Het is vooral de kunst om het transitietraject goed te
plannen en daar uiteraard ook alle betrokkenen in mee
te nemen. Vraag en productie/aanbod zullen gelijke tred
moeten houden. Op het moment dat de kraan omgaat
van aardgas naar waterstof moet in dat netwerksegment
alle ontvangende apparatuur daar geschikt voor zijn,
enzovoort. Een proces dat zeer vergelijkbaar is met de
omschakeling van stadsgas (met 50% waterstof!) naar
aardgas in de jaren ’60 van de vorige eeuw.

We kiezen ervoor te rekenen het effect van isolatiemaatregelen in te schatten op 20% van de huidige
warmtevraag van de gebouwde omgeving op het eiland,
wat zou corresponderen met het verminderen van de
aardgasvraag van 1442 naar 1150 TJ/jaar. In tabel 1
staan de energiewaardes op bovenwaarde, waardoor
de gas-energievraag hoger is dan de warmtevraag. De
warmtevraag zou dan dalen van ongeveer 1300 TJ naar
1040 TJ/jaar.

De bewonersraad van Stad aan ’t Haringvliet heeft de
ambitie om de eerste voorbeeldgemeente te worden op
Goeree-Overflakkee en onderzoek naar draagvlak bij
de volledige bevolking zal spoedig starten. De grootste
uitdaging is wellicht om zonder nog over aanvoer te beschikken van waterstof vanuit een grootschalig netwerk,
de productie en opslag te organiseren, op een manier dat
de netbeheerder ook leveringszekerheid kan bieden.

Voor de aanbodzijde is het van belang dat het dunbevolkte eiland met een verspreide bebouwing zich niet
erg goed leent voor een integraal warmtenet (te weinig
aansluitingen per strekkende kilometer), en veel -ouderegebouwen zijn ook minder geschikt voor warmtepompen.
Anticiperend op een volledige duurzame warmtevoorziening in 2050, zal er een eilandbrede aanpak moeten zijn, die de garantie geeft dat ieder gebouw tegen
redelijke kosten duurzaam verwarmd kan worden, zonder
overigens de vrijheid weg te nemen om in zekere gevallen met andere oplossingen te komen.

Wegvervoer
Het wegvervoer is na de gebouwde omgeving de grootste afnemer van energie (tabel 1). Het ligt in de lijn der
verwachting dat halverwege deze eeuw alle wegvervoer
duurzaam is, met momenteel elektrische en waterstofaandrijving als meest kansrijke opties. Elektrische vervoer heeft een voorsprong op waterstof, maar de inhaalslag
lijkt aanstaande. Hyundai (Nexo) heeft met Toyota (Mirai)
nog een koploperspositie en bouwt bijvoorbeeld op dit

Verwarming met waterstof is een heel logische gedachte,
maar het is nog een vrij nieuwe manier van denken, die
bijvoorbeeld nog weinig aandacht heeft gehad in be-
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moment een fabriek in Zuid-Korea voor de productie van
40.000 brandstofcellen per jaar, met de ambitie dat op
te schalen naar 500.000 stuks in 2030. Maar ook andere
Aziatische en Europese automerken werken aan de
ontwikkeling. Waterstof heeft onder meer als voordelen
een korte tanktijd en een lange actieradius en lijkt in
ieder geval voor het zwaardere wegvervoer met lange
afstanden de beste kandidaat. Zowel in Nederland als
in Duitsland wordt gewerkt aan de uitrol van waterstoftankstations, om de kip-ei situatie te doorbreken. Geen
waterstofauto’s betekent geen goede business case voor
waterstoftankstations, en zonder waterstoftankstations
is het weinig aantrekkelijk om een waterstofauto aan te
schaffen.

Vrij algemeen wordt aangenomen dat slechts een zeer
beperkt deel van de scheepvaart batterij-elektrisch zal
worden – denk aan rondvaartboten enzovoort. Zeker het
zware, lange afstandstransport en de visserij zullen andere duurzame aandrijvingsvormen moeten gaan krijgen,
en waterstof is daarbij een optie. Voor de pleziervaart en
de binnenvaart is een verduurzamingsslag afhankelijk van
ontwikkelingen in de markt, maar voor de visserij, die de
grootste energievraag heeft van de scheepvaart op Goeree-Overflakkee, kan een proactief spoor worden aangezet,
ook gevoed vanuit de “Brusselse verduurzamingswensen”.
Waterstof, opgeslagen bij bijvoorbeeld 700 bar (de
standaard in de automobielsector), kan dan via een
brandstofcel een elektromotor aandrijven, wat ongeveer
65% van de energie vraagt van diesel aangedreven
motoren, en wat uiteraard CO2 neutraal is bij duurzaam
geproduceerde waterstof.

In Nederland zijn nu 4 waterstofvulpunten verspreid over
het land beschikbaar (Rhoon, Arnhem, Delfzijl en Helmond), binnenkort volgt er één in Den Haag. De nationale ambitie is dat er in 2020 20 vulpunten beschikbaar
zijn (en in Duitsland 100, uit te breiden naar 400 in 2023),
met concrete plannen voor Pesse, Breda, Amsterdam,
Schiphol, Rotterdam Airport, Utrecht en Groningen-stad.

Een belangrijk deel van de kottervloot van Goeree-Overflakkee is uitgerust voor het innovatieve puls-vissen,
wat recent door het Europees parlement verboden is. Dit
raakt al in juni 2019 een belangrijk deel van de vloot van
Goeree-Overflakkee. Pulsvissen bespaart aanzienlijk op
het energiegebruik. Om toch een doorstart te kunnen
maken met het verduurzamen van de vloot, ligt hier
wellicht een kans.

Dit maakt de verwachting reëel dat het aantal waterstofvoertuigen in de komende jaren snel gaat toenemen.
Op een volle tank rijd je typisch minimaal 600 kilometer,
dus met een tankstation dicht bij huis kun je een dag
lang door Nederland rijden, ook met beperkte dekking
elders. Op Goeree-Overflakkee wordt door Greenpoint
momenteel aan een vulpunt bij Oude-Tonge gewerkt
(2020), die als eerste afzetmarkt het lokale busvervoer kan krijgen. Er is voorzien in de ingebruikname van
20 waterstofbussen, die mogelijk hier waterstof gaan
tanken.

Maar ook kan bekeken worden of andere duurzame
brandstoffen een tussen- of definitieve oplossing zijn.
Ammoniak is dan een mogelijke denkrichting9. Ammoniak
vraagt minder opslagvolume dan waterstof, maar geeft
niet hetzelfde energiebesparingsvoordeel. Interessant
is dat in het H2GO project “Groene Ammoniak” op deze
manier eventueel een lokaal afzetkanaal kan komen,
waarbij bovendien wellicht een redelijke prijs voor de
ammoniak gemaakt kan worden.

Scheepvaart

Agrarische sector
De agrarische sector op Goeree-Overflakkee verbruikt
20% van de energie van de gebouwde omgeving.
De glastuinbouw op het eiland (9 ha. tomaten en 8 ha.
radijs) verbruikt ongeveer een derde van de gasvraag van
de land- en tuinbouwsector, en is voornemens het glasareaal te verdubbelen, waarmee de totale vraag van de
agrarische sector – zonder besparingsmaatregelen- zou
kunnen gaan stijgen naar 480 TJ aardgasequivalenten in

figuur 11. Artist impression van een schip, aangedreven met
ammoniak als brandstof.

9
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maritiemnederland.com/nieuws/ammoniak-als-scheepsbrandstof/item2361

Proton Ventures is voornemens daarvoor productiefaciliteiten op het bedrijvenpark Oostflakkee te realiseren,
om een eerste stap te kunnen zetten. Voor het creëren
van een voldoende gezonde business case is het belangrijk (lokale) afzet te vinden voor de ammoniak – ook
buiten de kunstmestindustrie (in Terneuzen), waarbij
liefst een wat hogere prijs gemaakt kan worden. Als
gezegd is misschien een optie directe ammoniakinjectie
voor stikstofbemesting bij de lokale landbouw.

2030, met een aandeel van 60% van de gasvraag voor
de glastuinbouwsector. Merk op dat na verdubbeling van
de groen gasproductie tot 7 miljoen m3/jaar, de afzet
daarvan 250 TJ gaat worden – in de grootte-orde van de
toekomstige vraag uit de nabijgelegen glastuinbouw.
Recent is “landbouw” als project toegevoegd bij de
uitwerking van het H2GO waterstofconvenant. Eén van
de uitdagingen is om nader te onderzoeken welke rol
waterstof kan hebben voor de verduurzaming van de
bedrijfsvoering en/of het meer autonoom maken van de
eigen energievoorziening (denk aan zonne-elektriciteit
die tijdelijk in waterstof wordt opgeslagen voor eigen
gebruik of voor verkoop). Een boerenbedrijf op Goeree-Overflakkee zal dit project samen met een collega-bedrijf in de Hoekse Waard gaan trekken. Het is nu
nog te vroeg hier de consequenties van in te schatten in
termen van waterstofproductie en/of –gebruik.

Een methode die in de VS veel wordt toegepast (in de VS
bestaat een groot ammoniak pijpleidingennetwerk om de
agrarische sector te bedienen), maar in Nederland niet.
Voors en tegens moeten nader bekeken worden.
Ook is ammoniak in beginsel een groene brandstof, die in
verbrandingsmotoren kan worden toegepast, wat misschien interessant is voor de visserij. Auto’s kunnen naar
verluid overweg met 10% bijmenging van ammoniak, en
flexibele brandstofauto’s (geschikt voor ethanol/benzinemengsels) zelfs met 85% .

Het verder verduurzamen van de agrarische sector kent
veel aandachtspunten, maar die vallen buiten de scope
van deze notitie. Wel is het de moeite waard nog te wijzen
op het idee om verplaatsbare zonnecellen te installeren
op het akkerland dat eens per vier tot zes jaar een jaar
rust moet krijgen, wat nadrukkelijk aandacht krijgt in
het nieuwe project. Ook zou bemesting met duurzame
(uit groene waterstof geproduceerde) ammoniakinjectie
een optie kunnen zijn, maar dit vraagt een uitgebreidere
analyse van alle bijbehorende (milieu)effecten.

Industrie, Energie, Afval, Water
Deze CBS categorie vraagt weinig energie op GoereeOverflakkee en is niet in meer detail bekeken.
Totaalbeeld
Tabel 4 vat de vraagcijfers voor 2030 (afgerond) samen in
termen van de huidige energiedragers. Er is dus nog geen
rekening gehouden met het besparende effect van nieuwe technologieën, als bijvoorbeeld batterij-elektrische of
waterstofaangedreven voertuigen. Voor het wegvervoer
houden we een marge van 50% aan – omdat onbekend
is welk deel van het wegvervoer tankt op Goeree-Overflakkee. De uitbreiding van de glastuinbouwsector en
het aangenomen effect van isolatiemaatregelen in de
gebouwde omgeving maken dat de verschillen met 2017
klein zijn. Als de vervoerssector voor 100% meegerekend
wordt, gaat het om een 3% lagere energievraag,

Ammoniakvraag
De kunstmestindustrie is geïnteresseerd in het gebruik
van groen geproduceerde ammoniak, wat hun CO2
emissies sterk zou reduceren. De omzetting van groene
waterstof met stikstof uit de lucht tot NH3 is daar een
voor de hand liggende route voor, al is de op dit moment
nog resulterende ammoniak prijs tweemaal zo hoog als
de marktwaarde van grijze ammoniak. De onderneming
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tabel 4.
Een prognose voor de
energievraag in 2030,
zonder rekening te
houden met nieuwe
technologie.

Aardgas

Elektriciteit

Vervoersbrandstoffen

Totaal

TJ

TJ

TJ

TJ

Gebouwde omgeving
Scheepvaart
Vervoer over de weg / werktuigen
Landbouw, veeteelt
Industrie, energie, afval, water

1150

570

480
55

70
70

Totaal

1685

710

575
980 - 1700

16

1555 - 2275

1720
575
980 - 1700
550
125
3950 - 4670

Vraag- en aanbodafstemming in 2030
We gaan nu een inschatting maken voor de vraag tot in
welke mate het duurzame energieaanbod uit tabel 3 de
vraag uit tabel 4 kan dekken, wanneer we de vraag in
termen van fossiele brandstoffen vertalen naar de inzet
van elektriciteit en waterstof, waardoor de energievraag
ook verandert.

Hier doen we een eenvoudige aanname. We gaan er van
uit dat benzineauto’s batterij-elektrisch worden en dieselauto’s vervangen worden door waterstofaandrijving.
Overigens heeft een waterstofauto ook een elektrische
aandrijving. De waterstof wordt met een brandstofcel
omgezet in elektriciteit die een elektromotor aandrijft.
Op de Nederlandse wegen is 60% van de brandstofvraag
diesel en 40% benzine. Die verhouding houden we aan
voor het wegvervoer. Daarbij komt de brandstofvraag
van schepen en mobiele werktuigen, waarvoor waterstof
ook een aantrekkelijker kandidaat is dan batterijen. Dit,
zonder te onderschatten welke inspanningen er nog
nodig zijn alvorens waterstof daar op enige schaal z’n
intrede kan gaan doen. En wie weet komt er toch een
aantrekkelijk alternatief, maar het geeft een gevoel voor
de mogelijke vraag naar waterstof.

VERVOER
Hoewel het aantal elektrische personen voertuigen op
de Nederlandse wegen (batterij-elektrisch en plug-in
hybride, totaal 139.000 nog beperkt is tot zo’n 2% van
totale wagenbestand, is er sprake van een duidelijke opmars. Waterstofaangedreven voertuigen lopen daar nog
sterk op achter, al begint de productiecapaciteit vorm te
krijgen. Duitsland werkt momenteel bijvoorbeeld aan het
beschikbaar stellen van waterstof bij 400 tankstations in
2023, ook om kansen voor de eigen auto-industrie te versterken. In Japan en andere landen is er eveneens sprake
van een sterke ontwikkeling en in Nederland komen de
eerste waterstoftankstations ook van de grond. Het voorziene tankstation op Goeree-Overflakkee betekent dat
waterstofrijders op het eiland momenteel een actieradius
van ongeveer 600 km hebben, wat voor velen deze vorm
van autorijden aantrekkelijk kan maken, ook zonder veel
tankmogelijkheden elders. Naast het voordeel van snel
tanken met een grote actieradius, is het voertuiggewicht
lager dan bij batterij elektrische voertuigen. Dit maakt
dat tenminste een toekomst wordt gezien voor zwaar en
lange afstandswegtransport. Maar hoe de balans in de
toekomst precies uit gaat vallen in de verhouding batterij-elektrisch/waterstof weten we nog niet.

Praktijkcijfers zijn dat een personenwagen ongeveer 5
km rijdt op 1 kWh elektriciteit, en een waterstofauto
100 km op 1 kg waterstof. Als we dit vergelijken met
een benzine- en dieselauto (respectievelijk 1:15 en 1:18),
dan is de energie-inhoud van een batterijenpakket in
de auto 32% van die van een benzinetank voor dezelfde
afstand, en die van een waterstoftank 68% van die van
de dieseltank12. Voor de vervanging van dieselmotoren in
schepen en landbouwwerktuigen door waterstofaandrijving houden we ook die 68% aan.
In tabel 5 wordt getoond wat onder deze aannames de
vraag naar elektriciteit en waterstof zou worden voor de
Elektriciteit
voor
waterstof

Elektrisch
totaal

TJ

TJ

TJ

390
169
297 - 594

611
266
466 - 932

611
266
559 - 1117

Elektriciteits- Waterstofvraag
vraag

Huidige
energievraag

% BEV

% Waterstof

TJ

TJ

TJ

TJ

Scheepvaart
Mobiele werktuigen
Wegvervoer

575
250
730 - 1460

0
0
40%

100%
100%
60%

0
0
93 - 185

Totaal

1555 - 2285

1436 - 1994

tabel 5. G
 eprognotiseerde energievraag naar elektriciteit en waterstof voor de vervoerssector in 2030

10
11
12

https://www.visionair.nl/ideeen/wereld/rijden-op-ammoniak-als-alternatief-voor-benzine/
https://nos.nl/artikel/2283914-aantal-elektrische-auto-s-in-nederland-in-jaar-tijd-verdubbeld.html
Merk op dat dit iets anders is dan de ketenefficiëntie – van energiebron naar de wielen. Op dit moment is het parkrendement voor de elektriciteitsopwekking 40%, en wordt waterstof met 75% rendement uit aardgas geproduceerd. De werkelijke energievraag per km komt dan dicht bij elkaar
te liggen: batterij-elektrisch 80% van de benzinevraag en waterstof 90% van de dieselvraag, waarbij dieselmotoren energie-efficiënter zijn dan
benzinemotoren. De productie van 1 kWh elektriciteit geeft momenteel bijna tweemaal zoveel CO2 emissies als de productie van 1 kWh waterstof
(413 g/kWh (CO2emissiefactoren.nl) versus 240 g/kWh [11]), waarbij waterstof dus weer in het voordeel is per afgelegde kilometer. Als de elektriciteitsvoorziening volledig vergroend is, is er wel een duidelijk energievoordeel voor batterij-elektrisch – de waterstof moet eerst uit elektriciteit
gemaakt worden, en dan in een brandstofcel weer teruggevormd worden naar elektriciteit. Een analyse van het Amerikaanse Department of Energy
kwam evenwel tot de conclusie dat de km prijs voor waterstof vergelijkbaar (kleine auto’s) of lager wordt (grotere wagens) dan die van batterij-elektrische wagens [13].
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naar waterstof zou vragen. Overigens betekent dat in de
praktijk niet dat in individuele gevallen (denk aan nieuwbouw) niet voor warmtepompen gekozen zou kunnen
worden. Maar aardgas verdwijnt.

vervoerssector in 2030, uiteraard onder de aanname dat
alle voertuigen dan al geschikt zijn voor deze transitie.
De waterstof vraag wordt weer omgezet in een elektriciteitsvraag om die waterstof te produceren, waarbij we
zijn uitgegaan van een elektrolyserendement van 75%
(dus 75% van de energie in elektriciteit wordt omgezet in
de energie in waterstof – de rest in warmte), waar 15%
energieverlies bij komt voor compressie naar 700 bar, wat
de standaard is voor het wegvervoer.

Verwarming met waterstof kan op drie manieren: met
een CV ketel op waterstof, met een hybride systeem (een
CV ketel op waterstof in combinatie met een warmtepomp) en (in de toekomst) met een brandstofcel in
combinatie met een warmtepomp.
CV ketel op waterstof
Waterstof kan niet zomaar aan bestaande CV ketels
worden aangeboden, er zijn technische aanpassingen
nodig. De firma’s Beekaert en Remeha hebben na onderzoek waterstofketels gebouwd die momenteel succesvol
proefdraaien in Rozenburg onder regie van Stedin. Het is
de verwachting dat deze systemen in de lente van 2020
op de markt komen in een vorm die het mogelijk maakt
vooralsnog op aardgas te draaien. Het vervangen van
een bestaande CV ketel door een dergelijke ketel zou
dan een relatief eenvoudige woningaanpassing zijn die
CO2 neutrale verwarming mogelijk maakt zonder verdere
aanpassingen aan de woning, als de waterstof duurzaam
is geproduceerd. Als voorlopig door de overheid wordt
bijgesprongen om de consumentenprijs van waterstof
gelijk te trekken aan die van aardgas inclusief belastingen, ontstaat financieel een aantrekkelijke optie.

Bij waterstofaandrijving wordt de elektrische energievraag dan enigszins hoger dan de huidige vraag naar
diesel, en bij Batterij Elektrische Voertuigen (BEV) lager.
Al met al zou de energievraag voor de vervoerssector
met zo’n 10% dalen bij gelijkblijvend aantal kilometers.
Overigens is deze vergelijking niet helemaal correct, omdat bij benzine en diesel hier geen rekening is gehouden
met de energievraag voor de winning en de productie,
die op ongeveer 23% van de energieinhoud van de
getankte brandstoffen ligt13. “Maatschappelijk” is de
energiewinst dus zo’n 30-35%.

GEBOUWDE OMGE VING
Voor verwarming moet onderscheid gemaakt worden
naar de in tabel 1 opgenomen bovenste verbrandingswaarde van aardgas en de warmtevraag, die 90% van
die waarde is14. Met nieuwe technologie moet in de
warmtevraag worden voorzien, niet in de gasvraag,

Overigens moet dit niet gelezen worden als een pleidooi
om niet te gaan isoleren. Uiteraard is beperking van de
warmtevraag een goede maatregel, waar morgen mee
begonnen kan worden, maar in het geval van verwarming
met waterstof in CV ketels, ontstaat dan de vrijheid om
die maatregelen zo te kiezen dat ze financieel voldoende
aantrekkelijk zijn. Lage temperatuurverwarming (vloerverwarming) is niet nodig, en in extreem koude situaties is het niet nodig dat het huis zeer sterk geïsoleerd
is, wat bij warmtepompen wel het geval is, en wat sterk
prijsopdrijvend kan werken.

Na de genoemde aanname van 20% besparing komt de
warmtevraag op 1040 TJ/jaar uit. Als eerdergenoemd is
de aanleg van een eilandbreed warmtenet op GoereeOverflakkee erg onwaarschijnlijk, en zal omschakeling
naar warmtepompen in de bestaande bebouwing in
veel gevallen erg kostbaar zijn. Een lopende studie van
Stedin naar de integrale (maatschappelijke) kosten voor
verschillende alternatieven, ook rekening houdend met
netwerkversterking enzovoort, voor Stad aan ‘t Haringvliet wordt in december 2019 openbaar. In afwachting
daarvan, rekenen we hier voorlopig met een eilandbrede
inzet van waterstof voor de verwarming van de gebouwde omgeving, wat dus de ombouw van het aardgasnet

Een nadeel is dat de energie-efficiëntie ten opzicht van
aardgasgestookte CV ketels niet verbetert, terwijl hybride systemen en/of brandstofcel gebaseerde verwarming, waarover zo meer, dat wel doen. De inkoopsprijs van

13

Zie CO2emissiefactoren.nl

14

De bovenste verbrandingswaarde (de “echte” energieinhoud) van Groningsgas is 35,17 MJ/m3, de onderste verbrandingswaarde is 31,65%.
De warmtevraag is gelijkgesteld aan de onderste verbrandingswaarde, met 100% verbrandingsrendement.
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opzichte van waterstofstook in CV ketels alleen.

energie voor die modernere technologie is dus lager,
maar de complexere systemen vergen hogere investeringen. Hoe de balans precies gaat uitvallen hangt dus af
van de (toekomstige) prijzen van elektriciteit en waterstof en van de kosten van de technische installaties bij
serieproductie, wat per situatie kan verschillen.

Brandstofcel/warmtepomp combinatie
Verder naar de toekomst ontstaat de mogelijkheid om
waterstof aan te bieden aan een in het gebouw geïnstalleerde brandstofcel, die ongeveer 50% warmte van
70-80C produceert en 50% elektriciteit die naar een
warmtepomp gaat. Die warmtepomp geeft warmte van
typisch zo’n 40-50C. Interessant aan deze optie is dat
(net als bij CV-ketels op waterstof) er geen elektriciteit
van het net gevraagd wordt voor de verwarming, en dat
de totale energie-efficiëntie hoog is. Bovendien wordt bij
deze optie geen NOx geproduceerd.

Wat ook speelt is de emissie van stikstofoxides (NOx) die
vrijkomen bij hoge verbrandingstemperaturen. De gebouwde omgeving in Nederland emitteert ongeveer 3% van
de NOx15 (en 9% van de CO2), wat niet zal veranderen bij
grootschalige inzet van CV ketels op waterstof. De modernere technologieën reduceren die emissies.

De vraag naar 1040 TJ warmte zou 416 TJ aan waterstof
vragen als we weer uit mogen gaan van een COP van 4
voor de warmtepomp, met een bijbehorende elektriciteitsvraag van 555 TJ. Een daling met maar liefst 65% ten
opzichte van de elektriciteitsvraag voor waterstofproductie bij de inzet van CV ketels op waterstof. Die hoge
energie-efficiëntie heeft er onder andere mee te maken
dat de energieinhoud van waterstof nu op bovenwaarde
gebruikt kan worden, anders dan bij verbranding.

Als we de geprognotiseerde warmtevraag van de
gebouwde omgeving in 2030 op het eiland (1040 TJ/
jaar) vertalen naar de inzet van waterstofverbranding in
CV ketels, vraagt dat 1230 TJ aan waterstof (op bovenwaarde). Bij een elektrolyzer rendement van 75% komt
dat neer op 1640 TJ aan elektriciteit.
Hybride systemen
Momenteel zijn al hybride systemen op de markt, waarbij
een aardgas CV ketel een kleine warmtepomp ondersteunt. De warmtepomp verzorgt de basislast (springt als
eerste aan bij de vraag naar warm tapwater of ruimteverwarming), en wanneer die tekortschiet springt de CV
ketel bij. Dit betekent dat de elektriciteitsvraag beperkt
kan blijven (geen netwerkversterking nodig). Maar het
betekent ook dat er in het gebouw geen vergaande
isolatiemaatregelen en vloerverwarming nodig zijn. Hoe
zich dit precies vertaalt in een elektriciteitsvraag en een
waterstofvraag is per situatie verschillend, maar -ook
afgaande op een indicatie van Milieucentraal16, houden
we het hier op een 50/50 verdeling. 50% van de warmte
wordt dus geleverd met de warmtepomp en 50% met de
waterstofgestookte CV ketel. Als een warmtepomp vrij
optimaal kan draaien (wat hier het geval is), is momenteel een “COP” van 4 goed haalbaar. 1 kWh elektriciteit
geeft dan 4 kWh warmte. De elektriciteitsvraag die we
net noemden bij een CV-ketel op waterstof halveert
dus en wordt 820 TJ/jaar. De elektriciteitsvraag voor de
warmtepompen komt daar bij: 1040/2/4=130 TJ/jaar.
Deze optie zou dan dus eilandbreed 950 TJ per jaar vragen. Een daling van de energievraag van ruim 40% ten

Dit geeft een toekomstbeeld dat serieus moet worden
genomen, maar vooralsnog zijn brandstofcellen door
de kleine productievolumes nog veel te duur. Integrale
systemen als hier bedoeld worden momenteel al door
Panasonic geproduceerd, maar de prijs is nog hoog. Hier
kan nadrukkelijk verandering in komen als de automobielsector op grote schaal brandstofcellen gaat produceren. Volgens het Amerikaanse Department of Energy kan
de “systeemprijs” voor brandstofcellen op basis van de
huidige technologie gaan dalen tot 40 €/kW bij productievolumes rond de 100.000 exemplaren per jaar [7]. Een
huishouden zal enkele kW’s nodig hebben voor verwarming, dus dit geeft een perspectief op enkele honderden
Euro’s per systeem, waar de prijs van de brandstofcel en
andere technische componenten nog bij komt.
Een andere belangrijke vraag is of de bijgeproduceerde
restwarmte van 70-80C voldoende speelruimte biedt om
vergaande isolatie/vloerverwarming te voorkomen. Deze
restwarmte is in ieder geval nodig voor tapwarmtelevering. Misschien dat bijplaatsing van een kleine CV

15

w ww.emissieregistratie.nl/erpubliek/erpub/weergave/grafiek.aspx

16

w ww.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/energiezuinig-verwarmen-en-warm-water/hybride-warmtepomp/
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ketel toch nodig blijkt in veel gevallen. Hoe een gebouw
kosteneffectief in te richten op deze optie is nog een
onderzoeksvraag, maar naar de toekomst kan hier een
interessante mogelijkheid liggen als waterstof beschikbaar is, waar de introductie van CV ketels op waterstof
en/of hybride systemen op de kortere termijn dan de weg
voor vrij maken17.

miljoen euro/jaar, en voor de hybride oplossing (950 TJ =
26,4 miljoen kWh) op 11,6 miljoen euro/jaar aan elektriciteitskosten. Dat verschil is dus beperkt. De NEV17 gaat
uit van 0,31 €/m3 aardgas en 4,4 €ct/kWh elektriciteit.
Binnenkort zal de Klimaat en Energieverkenning 2020
(KEV20) verschijnen, met nieuwe ramingen.

Tabel 6 toont samengevat de elektriciteitsbehoefte voor
deze drie opties, waarbij ook de all electric warmtepomp
is opgenomen (met een COP van 3).

GL A STUINBOUW / BEDRIJVENPARK BPO
In de huidige plannen zal een 26 MW elektrolyse-installatie op het bedrijvenpark BPO gebouwd gaan worden
waarvan de waterstof lokaal kan worden afgezet, dan
wel met tube trailers of eventueel een pijpleiding kan
worden afgevoerd voor gebruik buiten Goeree-Overflakkee. De waterstofproductie capaciteit ligt rond de
500 TJ (3,5 kton) per jaar met bijgeproduceerde warmte
in de orde van 150 TJ – de warmtevraag van zo’n 4000
woningen – wat vrij goed matcht met de warmtevraag
van het nabijgelegen glastuinbouwcomplex. Dit kan een
interessante combinatie zijn. Voor de vergroening van de
energievoorziening van de glastuinbouw is CO2 voorziening een voorwaarde. Nu komt die CO2 vrij bij de aardgasverbranding in de WKK-installatie of in de gasketel.

We zien de primaire energievraag stijgen van 1155 naar
1640 TJ wanneer de CV ketels op aardgas grootschalig
worden geïntroduceerd. Bij de hybride systemen is sprake
van een daling die verder doorzet bij de brandstofcel en
de all electric opties.
De hoeveelheid gevraagde primaire energie is uiteraard slechts een deel van het integrale kostenpatroon.
Versterking van elektriciteitsnetwerken, installatiekosten
en woningaanpassingen, enzovoort moeten worden meegewogen in de integrale kostenberekening die linksom
of rechtsom door ons betaald zal moeten worden. Deze
analyse wordt geadresseerd in de genoemde studie van
Stedin die in december 2019 zal verschijnen.

Interessant daarvoor is dat de bestaande groen gasfabriek (Groen Gas Oude-Tonge B.V.) op hetzelfde bedrijvenpark een aanzienlijke bijproductie van CO2 heeft (ca.
5000 ton/jaar). Mest en andere organische materialen
worden vergist, maar het gas wat daarbij ontstaat bevat
nog veel CO2, dat moet worden verwijderd om tot groen
gas kwaliteit te komen. Men overweegt verdubbeling

Om toch een gevoel voor de energiekosten te krijgen:
als we de indicaties van de Nationale Energieverkenning
2017 volgen voor de groothandelsprijzen (zonder belastingen) van energie in 2030, komen we voor de aardgasvoorziening van 1155 TJ (32,8 miljoen m3), op 10,8

Aardgas

Elektriciteit
van het net

Waterstof

Elektriciteit
voor
waterstof

Elektrisch
totaal

TJ

TJ

TJ

TJ

TJ

TJ

1040
1040
1040
1040
1040

1155
130

1230
615
416

1640
820
555

1640
950
555
347

Warmtevraag

Aardgas CV ketels
CV ketel op H2
Hybride systeem op H2
Brandstofcel + wartepomp
All electric warmtepomp

347

tabel 6. De energievraag voor ruimteverwarming bij verschillende technische opties.
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 verigens vraagt een brandstofcel bijna 100% zuivere waterstof, wat CV ketels op waterstof niet nodig hebben. Groene waterstof uit elektrolyse
O
kan daar goed aan voldoen, blauwe en grijze waterstof vragen om een duurdere zuiveringstap. Maar de vraag hoe hier goed mee om te gaan kan dus
later beantwoord worden.
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In tabel 7 zijn we er voor de glastuinbouw vanuit gegaan
dat de restwarmte van de elektrolyzer wordt gebruikt,
met waterstof voor de piekvraag (gesteld op 20%). De
elektriciteit wordt dan ingekocht wat voor de energie-intensieve tomatenteelt met de huidige verlichtingstechnologie op ongeveer 125 TJ/jaar uitkomt bij 20 ha glas.
(De rest van het areaal is radijsteelt, die geen belichting
behoeft). CO2 zou dan betrokken worden van de groen
gas productieplant.
Hoe groen gas dan precies moet worden ingezet is nog
een vraag – voor de energiebalans van het eiland hebben we die hier toegewezen aan de huidige gasvraag van
de akkerbouw/veeteelt en Industrie/Energie/Afval/Water
sector, maar of dat fysiek mogelijk is (gasnetwerk) is de
vraag uiteraard.

figuur 12. A
 rtist impression van de 26 MW waterstofproductieinstallatie
van de productiecapaciteit, waarbij een hoeveelheid CO2
ontstaat die in de buurt zal komen van de behoefte van
de glastuinbouw sector, wat dus een mooie combi op kan
leveren. Duurzame elektriciteit zal dan ingekocht moeten
worden. Een andere optie is om het groene gas in te
zetten – dat met behoud van traditionele installaties dan
in warmte, elektriciteit en CO2 kan voorzien. Onderzoek
laat zien dat waterstof ingezet kan worden bij de groen
gasproductie [8], maar of dat een voldoende goede business case oplevert zal bekeken moeten worden.

De bestaande elektriciteitsvraag (“kracht en licht”)
dekt ook de vraag in de sectoren af, zonder de nieuwe
functies.
De uitkomsten geven een grote spreiding met name
vanwege de onzekerheid over de getankte vervoersbrandstoffen en de technologie die voor de verwarming
van de gebouwde omgeving zal worden toegepast. In
de meest rechtse kolom is de totale elektriciteitsvraag
gegeven – de elektriciteit die direct wordt afgenomen,
vermeerderd met de elektriciteit die noodzakelijk is voor
de waterstofproductie.

Tot slot zal ammoniakproductie vanuit de duurzaam
geproduceerde waterstof ook op hetzelfde terrein kunnen plaatsvinden. We krijgen daarmee een “Energiepark
Oude-Tonge”. De verschillende interactiemogelijkheden
zijn erg interessant en zullen technisch/financieel nader
bekeken moeten worden.

De integrale waterstofvraag kan ook uitgedrukt worden
als 9-16 kton, wat 2,5-5 maal zo veel is als de voorziene
waterstofproductiecapaciteit van de 26 MW elektrolyzer.
Bij een verbinding met het Haven Industrieel complex in
Rotterdam is het interessant dat dit slechts 2-4% is van
de nu aanwezige (grijze) productiecapaciteit aldaar.

VR A AG EN A ANBOD – JA ARGEMIDDELD
Samengevat krijgen we voor Goeree-Overflakkee het
onderstaande beeld voor de vraag naar groene elektriciteit, waterstof en groen gas “in 2030”:

Aardgas CV ketels
CV ketel op H2
Hybride systeem op H2
Brandstofcel + wartepomp
All electric warmtepomp
Industrie, energie, afval, water
Totaal (afgerond)

Electriciteit

Groen gas

Waterstof

Elektriciteit
voor
waterstof

TJ

TJ

TJ

TJ

TJ

856 - 1153
26

1343 - 1809
35

710
1436 - 1994
160

416 - 1230

555 - 1640

555 - 1640

1300 - 2400

1900 - 3400

2860 - 4500

710
93 - 185
125

Elektrisch
totaal

200
0 - 130
50
900 - 1150

250

tabel 7. De geprognotiseerde vraag naar duurzame energiedragers in 2030
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De geprognotiseerde duurzame elektriciteitsproductie
op het eiland in 2030 ligt rond de 2900 TJ/jaar (tabel
3) – dit is dus aan de onderkant van de bandbreedte
van de integrale elektriciteitsvraag in tabel 7. (De groen
gasvraag in tabel 7 is afgestemd op het veronderstelde
aanbod in 2030 van 250 TJ.)
Als we voor de gebouwde omgeving nu eens aannemen
dat ombouw op de relatief korte termijn vooral met
CV gasketels op waterstof zal zijn, later gevolgd door
hybride systemen, en tegen 2030 (ook) door brandstofcellen, en we nemen de waterstof/elektriciteitsvraag van
de hybride systemen dan als een gemiddelde (zie tabel
6), dan komt de integrale elektriciteitsvraag maximaal
rond de 3800 TJ uit – alle verkeerskilometers zijn dan
meegenomen. Als de tankstations op Goeree-Overflakkee in slechts 20% van de gereden wegkilometers
zouden blijken te voorzien, worden vraag en aanbod van
elektriciteit aan elkaar gelijk: 2900 TJ.

figuur 13. H
 et veronderstelde duurzame energieaanbod
in 2030, gebaseerd op CBS gegevens voor de
maandelijkse verdeling van zon- en windenergie
gemiddeld over 2016 en 2017. Voor getijdenenergie en groen gas wordt aangenomen dat de
maandelijkse productie constant is door het jaar.

Overall moet de conclusie dus zijn dat jaargemiddeld de
duurzame energieopwekking wat tekort kan schieten
voor de integrale energievraag op het eiland, maar dat
de bandbreedte in de prognose niet uitsluit dat ze in
balans zijn, als ingezet wordt op de elektriciteit/waterstof combinatie.

lijkse productie constant is door het jaar. We zien dat het
totale aanbod (de zwarte lijn) voor het belangrijkste deel
het patroon van de windenerie volgt. Overigens zijn de
variaties in wind en zonne- energie uiteraard veel groter
wanneer naar uurgemiddelde waarden wordt gekeken.
Elektriciteitsaanbod en -vraag
De blauwe lijn in figuur 14 is overgenomen uit figuur 13:
het geprognotiseerde duurzame elektriciteits-aanbod in
2030. De rode lijn is de veronderstelde elektriciteitsvraag
van het eiland in 2030, consistent met tabel 7. De vorm
van de vraagcurve hangt samen met het vraagpatroon op
nationale schaal dat is verkregen uit CBS gegevens voor
maandcijfers van de Nederlandse elektriciteitsdistributie
via het openbare net, gemiddeld over 2016 en 2017. De
bestaande elektriciteitsvraag uit 2017 (710 TJ, “kracht en
licht”) is gehandhaafd, en volgt dit patroon. De elektriciteitsvraag van de vervoerssector is constant over het
jaar verondersteld. Het patroon van de nieuwe elektriciteitsvraag voor verwarming van de gebouwde omgeving
is opnieuw van CBS gegevens afgeleid (2016/2017), maar
dan die voor het gastransport via regionale netten. Ook
de elektriciteitsvraag van de glastuinbouw volgt dat patroon, onder de aanname dat dit redelijk indicatief is voor
de “donkere uren”. De elektriciteit wordt daar immers
vooral voor verlichting ingezet.

VR A AG EN A ANBOD - MA ANDGEMIDDELDE
In dit hoofdstuk gaan we nog een stapje verder voor de
beschouwing van de energiebalans. Als Goeree-Overflakkee energie-onafhankelijk zou willen zijn – past het
jaarpatroon van de duurzame energieopwekking dan bij
het jaarpatroon van de energievraag?
Duurzaam energieaanbod
De cijfers uit tabel 3 zijn overgenomen in figuur 13, voor
een prognose van het duurzame, maandgemiddelde
energieaanbod in 2030. Op basis van de CBS gegevens18
voor de maandelijkse wind- en elektriciteitsproductie
van de jaren 2016 en 2017 is een jaarpatroon berekend. We zien dat in de wintermaanden de productie
van windenergie tot het dubbele kan oplopen van de
zomermaanden (blauwe lijn), terwijl zon-PV in de zomermaanden tot 10 maal meer elektriciteit kan geven dan in
de wintermaanden (oranje lijn). Voor getijdenenergie en
groen gas productie gaan we ervan uit dat de maande-

18

opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/70802NED/table?fromstatweb

22

figuur 13. P
 rognose van het duurzame elektriciteitsaanbod versus de duurzame elektriciteitsvraag.
Maandgemiddelde waarden.

figuur 14. De waterstofproductie uit het elektriciteitsoverschot

De groene lijn is weer overgenomen in figuur 16, waar
deze wordt afgezet tegen de vraag naar waterstof voor
de integrale vervoerssector (wegvervoer (opnieuw 20%
van de vervoerskilometers), scheepvaart en mobiele
werktuigen) en voor de gebouwde omgeving (in de hybride verwarmingsvariant).

Aanvullende keuzes voor de vraagzijde zijn dat voor
de verwarming van de gebouwde omgeving gerekend
is met de hybride optie, die tussen de twee extremen
(verwarming met CV-ketels op waterstof en brandstofcel/warmtepomp combinatie) in ligt, en vermoedelijk
een goede optie zal blijken voor veel gebouwen (zie ook
tabel 6).

We zien dat de groene productielijn opvallend goed
samenvalt met de donkerrode totale vraaglijn. Dat de
vormen goed overeenkomen is vooral het gevolg van het
feit dat het patroon in het aanbod van windelektriciteit
goed overeenkomt met de vraagcurve voor verwarming door het jaar. In absolute zin is dit uiteraard ook
een gevolg van het feit dat we de energievraag van het
wegvervoer op die 20% hebben gezet. Mocht dat een
(zware) onderschatting zijn dan schuift de donkerrode
lijn omhoog met maximaal 40 TJ/maand.

Verder is een vrij rigoureuze aanname gemaakt voor het
wegvervoer – deze is op slechts 20% van de eerdere
berekende maximale energievraag gesteld, die was
afgeleid van het aantal vervoerskilometers op het eiland
(20% van 1460 TJ). We kennen de werkelijke behoefte
van de tankstations op Goeree-Overflakkee nog niet –
maar met deze keuze wordt de totale elektriciteitsvraag
voor directe afzet en voor waterstofproductie gelijk aan
de duurzame productie van ongeveer 2900 TJ/jaar.

Een belangrijke conclusie is hier dat wanneer het eiland
echt zelfvoorzienend zou willen zijn, de behoefte aan
opslagcapaciteit van waterstof om seizoeneffecten
te overbruggen bescheiden is. Uiteraard zullen er wel
voorraden moeten zijn om windstille periodes in de
winter te overbruggen, (waarvoor er in de zomer enige
overproductie is) en andere vraag/aanbod verschillen af
te dekken. Ook zonder substantiële seizoensopslag gaat
het dan nog om serieuze hoeveelheden, wat opslag naar
verwachting toch kostbaar zal maken.

We zien dat het duurzame elektriciteitsaanbod de vraag
dan door het jaar heen met ongeveer een factor 3 overschrijdt.
Waterstofaanbod en -vraag
Als we de elektriciteitsvraagcurve uit figuur 14 aftrekken
van de aanbodcurve ontstaat de zwarte lijn in figuur 15.
Die hoeveelheid elektriciteit is dus beschikbaar voor de
productie van waterstof. De groene lijn geeft de resulterende hoeveelheid waterstof per maand, waarbij een
elektrolyserendement van 75% is aangehouden, en voor
de vervoerssector rekening is gehouden met een compressieverlies van 15%.
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Aanvullende overwegingen
Indien ervoor gekozen gaat worden om het gasnet op
Goeree-Overflakkee om te bouwen naar waterstof, zou
aansluiting op een dergelijke hoofdinfrastructuur, die
uiteraard ook leidingen kent nabij Rotterdam, aantrekkelijk zijn. De aanvoer van waterstof is dan verzekerd, maar
ook de afvoer van op het eiland geproduceerde groene
waterstof, wanneer die niet in balans is met de lokale
vraag. Opslag van waterstof wordt dan onderdeel van de
nationale mogelijkheden daarvoor en zou geen additionele inspanningen op het eiland vragen.

Hoewel enigszins buiten de scope van de vraagstelling
voor deze analyse, gaan we hier kort in op aspecten van
waterstoftransport, -distributie en opslag, alsmede op de
vraag welke prijs voor waterstof verwacht mag worden.

TR ANSPORT, DISTRIBUTIE EN OPSL AG
Om vraag en aanbod ”fysiek” met elkaar te verbinden
is er een hogedruk transportleidingensysteem nodig en
een midden-/lagedruk distributiesysteem. Op nationaal niveau is de Gasunie bezig met planvorming voor
een waterstof ”backbone” door Nederland die de grote
industriële gebieden in 2030 met elkaar verbindt en met
waterstof aanlandings-/productiecentra en zoutkoepels
in Noord-Nederland voor grootschalige opslag (figuur
17). Hiervoor kan voor het overgrote deel gebruik worden
gemaakt van redundante bestaande aardgastransportleidingen. De voorziene capaciteit ligt in de orde van
10-15 GW, wat ongeveer 50-75% is van de energietransportcapaciteit van het elektriciteitsnetwerk in Nederland.
Het gaat dus om serieuze hoeveelheden. In hoeverre
deze leidingen ook de toevoer naar stedelijke gebieden
zouden kunnen gaan verzorgen is nog een open vraag.

Als we kijken naar de nu lopende projecten van het H2GO
programma concentreren die zich in belangrijke mate
in een gebied op het eiland met een straal van 2,5 km
(figuur 18), met een centrale plaats voor het “Energiepark
Oude-Tonge” (Bedrijvenpark Oostflakkee) –zie ook figuur
19- op beperkte afstand van Stad aan ’t Haringvliet.
In de opstartfase van de komende 5 jaar binnen de
huidige H2GO programmascope zou het al aantrekkelijk zijn over een waterstofpijplijn verbinding met het
Haven Industrieel Complex te beschikken, omdat dat
de interferentie tussen vraag en aanbod op het eiland

Legenda
Noord
Feedstock: 30 PJ
Verhitting: 2 PJ

Bestaande 380 kV-net
Bestaande interconnector
Bestaande gasleiding
Nieuwe waterstofleiding
Aanpassing bestaand compressorstation
Industriecluster
Opslag waterstof

Noordzeekanaal
Feedstock: 25 PJ
Verhitting: 10 PJ

Aan deze kaart kunnen geen rechten
worden ontleend. November 2018

Rotterdam / Moerdijk
Feedstock: 35 PJ
Verhitting: 50 PJ
Zeeland
Feedstock: 35 PJ
Verhitting: 26 PJ

figuur 17. Visie van de Gasunie op een waterstofnet (geel/blauwe lijnen) in
Nederland dat de industriegebieden in 2030 met elkaar en waterstofinvoedpunten verbindt, met een capaciteit van 10-15 GW.
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Chemelot
Feedstock: 25 PJ
Verhitting: 15 PJ

Stedin
Trafostation

Kerngebied
Fase 1: 2024

3 km

Stad aan ‘t
Haringvliet

5 km
4 km

Energiepark

Greenpoint
tankstation
Oude-Tonge

Glastuinbouw

figuur 18. Kerngebied voor lopende H2GO projecten.

Waterstofproductie-plant

Groen gas Oude-Tonge

Oude-Tonge

Groene ammoniakproductie

Greenpoint tankstation

Glastuinbouw

figuur 19. Drie productiefaciliteiten op het Bedrijvenpark OostFlakkee, met zes potentiële afnemers voor waterstof:
de gebouwde omgeving van Stad aan ’t Haringvliet en Oude-Tonge, een 20 ha. tomatenkas, het Greenpoint
tankstation, de groen gas productie plant en een ammoniakproductie-eenheid.

Een idee is bijvoorbeeld ook om te kijken naar een
windturbine met ingebouwde elektrolyzer van de firma
Hygro (https://hy-gro.net/nl/werking-van-de-waterstofmolen), die ongeveer op de schaal van de Stad jaarrond
voldoende groene waterstof kan produceren. Een eerste
demonstratieexemplaar wordt naar verwacht in 2020
opgeleverd in de Wieringenmeer. Met een goede infrastructuur die ook opslag-/back-up mogelijkheden biedt,
ontstaat speelruimte voor aan te zetten ontwikkelingen.

wegneemt. De integrale vraag van het eiland ligt in de
procentensfeer aan de bestaande productiecapaciteit in
het HIC, waarmee dus een zeer bescheiden beroep zou
worden gedaan op flexibiliteit in de productie voor leveringszekerheid op het eiland. Bij afnamemogelijkheden
in het havengebied (vergroening van het H2 aanbod
aldaar), kan dan bijvoorbeeld gericht ingezet worden op
de ontwikkeling van de 26 MW elektrolyseplant, zonder
dat de tijdlijn van de vraagontwikkeling op het eiland de
introductiesnelheid daarvan mede bepaalt. Omgekeerd is
zekerheid van aanbod een belangrijke pré in de lopende
discussie voor de omschakeling van Stad aan ’t Haringvliet op waterstof. Bij een bestaande infrastructuur kan de
feitelijke invulling van het aanbod dan op verschillende
manieren vorm gaan krijgen.

In figuur 18 is ook een cirkel getekend rond Oude-Tonge,
die met de nabijheid van de faciliteiten uiteraard ook een
interessant afzetgebied zou kunnen worden. Ontwikkelingen rond Stad aan ’t Haringvliet zullen evenwel
afgewacht moeten worden alvorens hier meer gericht
naar te kijken.
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zijn (de maximale productie wordt ingeschat op 2 miljard
m3/jaar, tegenover een huidig nationaal gasgebruik van
40 miljard m3 per jaar) maar als we in staat zouden zijn
waterstof aan te leveren voor eenzelfde prijs (met bescheiden kosten voor de aanpassing van de gasinfrastructuur, en beperkte kosten achter de voordeur), zouden
deze uitkomsten betekenen dat het waterstofalternatief
voor het integrale kostenniveau een goede kans maakt
om een volwaardige rol te gaan spelen bij de verwarming
van de gebouwde omgeving.

Met een vooruitblik naar uitdagingen die volgen als
voor een integrale omzetting van het aardgasnet op
Goeree-Overflakkee naar waterstof gekozen zou worden,
zien we in figuur 20 de bestaande gasleidingen met de
centrale aanvoerleiding vanaf het vaste land, die ook
Schouwen-Duiveland bedient. Bij goede ervaringen
met Stad aan ’t Haringvliet zullen plannen ontwikkeld
moeten worden waarbij vermoedelijk stapsgewijs met
minimale netwerkinvesteringen delen van het eiland
gaan volgen, onder handhaving van de aanvoerzekerheid
van Schouwen-Duiveland.

Het PBL gaat in een conceptadvies voor de SDE++ 2020
regeling [10] uit van een grijze waterstofprijs van 1,56
€/kg. Bij verbranding is dit equivalent met 40 €ct/
m3 aardgas. Bij grijze waterstof komt CO2 vrij. Als die
CO2 tot 90% wordt afgevangen en ondergronds wordt
opgeslagen (waarvoor ontwikkelingen lopen in het
Rotterdamse havengebied) rekent CE Delft [11] met een
kostenstijging van 0,29 €/kg, wat dus omgerekend neer
zou komen op een equivalent van 49 €ct/m3 aardgas.
Uiteindelijk willen we naar groene productie toe uit
wind en/of zonne-energie, en de kosten daarvan zijn
momenteel nog aanzienlijk hoger – In figuur 21 wordt
een actuele prijs genoemd van 5,2 €/kg, waar het PBL in
2019 [10] ook van uitgaat. Die prijs gaat dalen vanwege
de dalende kosten van duurzame elektriciteitsopwekking en de dalende kosten van elektrolyzers. De prijs
van blauwe waterstof zal juist gaan stijgen, vanwege
de vermoedelijke stijging van de aardgasprijs, waardoor
de prijzen op termijn bij elkaar in de buurt komen. Ook
wordt genoemd dat bij import vanuit zonrijke gebieden,
rond 2030 al een prijs kan gaan ontstaan van de 50 €ct/
m3, omgerekend naar aardgas.

DE PRIJS VAN WATERSTOF
Voor de energietransitie van de gebouwde omgeving
gaat het als eerder opgemerkt om de integrale kosten
van alle benodigde maatregelen, die uiteindelijk door de
bevolking opgebracht zullen moeten worden. Nieuwe energienetwerken, de aanpassing van bestaande, de kosten
in de wijk en achter de voordeur spelen allemaal een rol.
En uiteraard telt ook de prijs van de energiedrager -elektriciteit, warmte, waterstof, groen gas- daarin mee.
Studies waarin alternatieven voor het integrale kostenpatroon worden doorgerekend (en de uitkomsten kunnen
per buurt/per gebouwd verschillen), worden momenteel
gedaan, en inzichten zullen de komende jaren scherper
worden. Het waterstofalternatief heeft tot dusver nog
weinig aandacht gehad. Wel is er een studie van CE Delft
studie uit 2016 [9] waarin verwarming met groen gas
vergeleken wordt met een elektrische warmtepomp en
met warmtenetwerken. Er is daarbij rekening gehouden
met verschillen tussen de 12.000 buurten in Nederland,
en men kwam tot de conclusie dat bij een groen gasprijs
van 75 €ct/m3 zonder belastingen (vergelijk de huidige
gasprijs van rond de 20 €ct/m3), 75% van de finale energievraag voor verwarming gedekt zou worden met groen
gas. Zoveel groen gas zal in Nederland niet beschikbaar

In een recent persbericht van Bloomberg New Energy
Finance19 worden overigens nog veel lagere verwachte
groene waterstofproductieprijzen genoemd: van 1,4 $/kg
in 2030 tot 0,8 $/kg in 2050.
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Al met al is een indicatie voor 2030 wellicht 2,5 €/
kg, bij verbranding equivalent met 66 €ct/m3 aardgas.
Ongeveer het dubbele van de prognose van de aardgasprijs in de Nationale Energieverkenning 2017 (31 €ct/
m3), maar lager dan de 75 €ct/m3 in de CE Delft studie
– waarin de integrale kosten van de alternatieven voor
duurzame verwarming met elkaar vergeleken werden,
en die op dit prijsniveau dus een zeer grote inzet van
duurzaam gas verwacht.

€ 6,€ 5,-

Integrale ketenkosten ( €/kg H2)
Groene waterstof met speciaal ingerichte
zon-PV / windinstallaties in Nederland

€ 4,0,75 €/m3 aardgas

€ 3,-

0,62 €/m3 aardgas

Voor Stad aan ’t Haringvliet loopt momenteel een studie
die vergelijkbaar is met de ketenanalyse van CE Delft uit
2016 onder regie van Stedin, waarbij waterstof expliciet
wordt meegenomen – en we zullen tegen het eind van
2019 gaan zien, of de conclusies uit de CE Delft analyse
daarmee in overeenstemming zijn. Vooralsnog moeten
we concluderen dat met de nu voorziene prijsontwikkelingen de grootschalige inzet van waterstof voor verwarming van de gebouwde omgeving als serieuze optie
moet worden meegenomen.

€ 2,€ 1,-

0,38 €/m3 aardgas
Groene import (Marokko)
Blauwe waterstof uit Noors
aardgas met CO2-opslag

€ 0,2017
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figuur 21. De huidige en verwachte waterstofprijs uit
verschillende bronnen. De curves voor de groene en
blauwe waterstofproductie zijn afkomstig van [11].
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