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Volgens doorrekening m
et het gebruikte Energy 

Transition M
odel (ETM

) verdubbelt de RES  de ener-
gierekening van Friese huishoudens naar 6000 euro 
per jaar. Kosten van het Friese energiesysteem

 stij-
gen 79%

 naar 1,8 m
iljard euro per jaar. M

et nam
e 

‘van gas los’, de inzet van w
arm

tenetten en geother-
m

ie verhoogt de kosten per huishouden aanzienlijk.

D
e kern van de RES Friesland is dat zij de onbalans 

tussen vraag en aanbod vergroot naar 230%
 van de 

vraag, door over te stappen van m
arktvraag-gestuur-

de conventionele opw
ekking, naar aanbod-afhanke-

QNOP�[JWR
TLJSܫ��ZHYZJWJSI�R

JY�MJY�\
JJW�JS�IJ�XJN-

zoenen.

G
reenout en w

egw
erpstroom

Volgens deze Q
uick Scan is het gevraagde gem

id-
delde 411 M

W
 netverm

ogen van het Fries Energie-
systeem

 in 2030, terw
ijl m

iddels de RES nog 425 
M

W
 piekverm

ogen aan w
indm

olens w
ordt bijge-

plaatst (nu 197 M
W

) en 522 M
W

 piekverm
ogen zon. 

1 IN
LEID

IN
G

Aanleiding voor het uitvoeren van deze Q
uick Scan van de Regionale Energie Strategie (RES) zijn vragen die in 

het provinciale bestuur bestaan, in het bijzonder bij de provinciale statenfracties van de FvD en de PVV. Zij zijn 
opdrachtgevers van deze Q

uickscan. Deze vragen hebben voornam
elijk betrekking op de zogeheten “w

ijze van 
invulling” – de politieke keuze voor aanbod-afhankelijke energiebronnen zon en w

ind – en de afw
ezigheid van een 

kosten-baten-analyse voor burgers. 

4
TP�NX�SNJY�LJP\

FSYNܪHJJWI�MTJ�[NF�NS_JY�TU�JJS�UTQNYNJPJ�IJܪSNYNJ�[FS�ѢMJWSNJZ\
GFWJ�JSJWLNJѣ�\

TWIY�GNOLJIWFLJS�
aan kosten-effectieve verm

indering van CO
݅-uitstoot.

De Algem
ene Rekenkam

er becijferde voor het SER Energieakkoord (14%
 ‘duurzaam

’) een behoefte aan SDE+-
-subsidies van 72 m

iljard euro. O
nderzoek in opdracht van Stichting M

ilieu W
etenschap en Beleid becijferde de 

totale kosten inclusief netaanpassingen op 107 m
iljard euro

1, 25 duizend euro per vierpersoons-huishouden. Dit 
is exclusief de lasten die volgen uit het ‘Klim

aatakkoord’ w
aarvan de RES deel uitm

aakt. 

W
indm

olens als W
indpark Fryslan sparen niet autom

atisch netto CO
݅-uitstoot, bijvoorbeeld indien zij em

issies 
naar elders in Europa verplaatsen. De reden is dat de helft van het Energieakkoord valt onder het ETS-em

is-

De concept-RES Fryslân stelt een hoger relatief aandeel in de nationale energievoorziening, om
dat het streeft 

naar een totale hoeveelheid van 2,31 TW
h voor 2030. Dit is een aandeel van 6,6%

 van de vraag voor heel N
eder-

land, voor een regio die 4%
 van de bevolking om

vat. 

Een verkeersm
etafoor voor het elektriciteitsnet

O
m

 in verkeerskundige m
etaforen de ‘transitie’ van het energiesysteem

 te schetsen, stapt Friesland over van 
m

et gevraagde snelheid rijdend snelw
egverkeer- w

aarin een beperkt aantal conventionele centrales rijden-  
naar stadsverkeer w

aarin een zeer grote hoeveelheid ‘schone’ auto’s afrem
m

en, stilstaan en opstarten, on-
dersteund door een even grote conventionele vervoerscapaciteit voor als al die auto’s plots stil staan. Daarbij 
neem

t de kans op kettingbotsingen (blackouts) exponentieel toe, zoals de discussie in hoofdstuk 3 laat zien.

Van belang m
et betrekking tot het risico van blackouts is het verm

ogen dat het energiesysteem
 m

oet leveren 
om

 aan de vraag te voldoen, de gevraagde ‘snelheid’ op dat m
om

ent. O
f je op de snelw

eg rijdt en 100 km
/uur 

rijdt (het gevraagde verm
ogen overdag), of in een w

oonw
ijk en 50 km

/uur m
ag rijden  (’s nachts is gevraagd 

verm
ogen laag) Dus dat je niet plots 20 km

/uur op de snelw
eg rijdt, of 100 km

/uur in bebouw
de kom

 dankzij 
het w

ind-aanbod. Zodat je ongelukken veroorzaakt die leiden tot een verkeersinfarct (blackouts). Doen alsof 
aanbod-gestuurde energie-opw

ekking gelijk is aan vraag-gestuurde conventionele energie-opw
ekking is- al 

dan niet bew
ust - m

isleidend.

Een blackout is een zeer ernstig fenom
een dat grootschalige schade veroorzaakt. Ter verm

indering van het 
risico op blackouts zullen m

aatregelen w
orden genom

en die het net stabiliseren. Daartoe behoren onderm
eer 

“vraagbeperkingen”, een eufem
istische benam

ing voor rantsoenering van elektrische energie.

(nu 259 M
W

) Zo verhoogt de RES het risico op black-
outs (uitvallen stroom

voorziening) aanzienlijk. 

O
m

 blackouts te voorkom
en m

oeten producenten 
van netbeheerders nu al tegen betaling w

indstroom
 

‘dum
pen’, verm

ogen afschakelen bij overschot. Zo 
krijg je het fenom

een ‘w
egw

erpstroom
’: tegen subsi-

die dum
pen van productie. En plots veel ‘gas geven’, 

verm
ogen bijschakelen m

et gascentrales als w
ind/

zon-aanbod w
egvalt. De plotse noodzaak tot zulke 

rantsoenering tegen net-onbalans heet in vakkringen 
‘brow

nout’, de voorloper van ‘blackout.’

De 
G

roene 
Rekenkam

er 
introduceert 

daarom
 

de 
term

 ‘G
reenout’, als groene versie van ‘brow

nout’. 
Door energievoorziening natuurproduct te m

aken, 
afhankelijk van w

eer en seizoen, noodzaakt de RES 
continue ingrepen tegen onbalans m

et groot risico 
op blackouts. In Friesland dreigen door bijplaatsing 
van overcapaciteit 39 van de 70 schakelstations voor 
2030 overbelast te raken door continue G

reenouts. 

D
e voorliggende Q

uick Scan toetst gestelde energiedoelen uit de Regionale Energie Strategie (RES), die het 
Rijk (M

inisterie van EZK) voor 2030 oplegt aan 30 regio’s, w
aaronder Friesland.

¹   Stichting M
W

&B (2019) De kosten van het Energieakkoord Analyse van de kosten en baten van het SER Energieakkoord uit 2013  
https://nlslash.nl/m

w
enb/De_kosten_van_het_energieakkoord_-_EM

BARG
O

_tot_12_februari_12_uur.pdf

2  KN
AW

 (2015) VISIEDO
CUM

EN
T BIO

BRAN
DSTO

F EN
 H

O
UT ALS EN

ERG
IEBRO

N
N

EN
 Effect op uitstoot van broeikasgassen  

https://w
w

w
.knaw

.nl/nl/actueel/publicaties/visiedocum
ent-biobrandstof

siehandelsysteem
. ETS is een soort ‘stoelendans’ in 

CO
݅-tonnen. Daarbij veroorzaakt het op papier vrijko-

m
en van tonnen CO

݅-stoelen in bijvoorbeeld N
eder-

land, zoals via W
indpark Fryslân of N

ij H
iddum

 H
ouw

, 
dat bijvoorbeeld een bruinkoolcentrale in Duitsland 
(RW

E) of O
ost Europa de vrijkom

ende stoel bezet te-
gen betaling van em

issierechten. 

D
e rol van biom

assa verdient ook nog enige toe-
lichting in deze inleidende beschouw

ing.

Tot 2032 zal m
ogelijk m

eer dan 50 m
iljard euro van 

SDE+-subsidie besteed w
orden aan boskap voor bio-

m
assacentrales, goed voor een bosoppervlak van 25 

Veluw
es. De Koninklijke Akadem

ie voor W
etenschap-

pen (KN
AW

) becijferde in 2015 al dat biom
assa-

bijstook geen CO
2-besparing geeft. 2 Zij adviseerden 

de verplichtingen voor biobrandstof af te bouw
en, 

w
aar de RES juist ook blijft inzetten op biogas, hout 

en andere biobrandstof.

H
et stoken van hout heeft een even grote m

om
entane 

CO
݅-last per volum

e als bruinkool.

Een sleutelbegrip in de form
ulering van de Regiona-

le Energie Strategie (RES) haar opgaven voor 2030 is 
‘hernieuw

baar’. Dat politieke idee over energie, w
ordt 

door politici en door am
btenaren opgevat als elektri-

citeit uit zon en w
ind, m

et uitsluiting van kernenergie, 
JS�_TSIJW�FFSIFHMY�[TTW�JSJWLNJ�TUXQFL�TR

-ZHYZFܫ�
ties op te vangen van aanbodstroom

. 

De opdracht van het Rijk aan ieder van 30 RES-regio’s, 
w

aaronder Friesland, is om
 een voldoende groot aan-

deel te leveren van de 35 TW
h hernieuw

bare energie 
die in N

ederland op land zou m
oeten w

orden opge-
w

ekt in het jaar 2030. Dit is onderdeel van een in het 
Klim

aatakkoord geform
uleerd idee om

 over te gaan 
van vraag-gestuurde constante energiebronnen, naar 
aanbod-afhankelijke energiebronnen die variëren m

et 
w

eersom
standigheden, dag/nacht en seizoen.
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2. O
N

D
ER

ZO
EK

SV
RA

G
EN

 EN
 M

ETH
O

D
E

Ruim
tebeslag en landschappelijke druk buiten beschouw

ing
De Regionale Energie Strategie (RES) beoogt de overstap van stabiele energiebronnen m

et hoge energiedichtheid 
(laag ruim

tebeslag) die vraaggestuurd w
erken, naar instabiele energiebronnen m

et lage energiedichtheid (hoog 
ruim

tebeslag) die aanbod-afhankelijke energie leveren, als product van het w
eer en het seizoen. Deze bronnen 

zijn m
iddels politieke consensus ‘hernieuw

baar’ genoem
d en ‘schone’ energie.

O
m

dat w
indm

olens ver uit elkaar m
oeten staan, nem

en ze per W
att (piek-)verm

ogen m
eer ruim

te in dan zonne-
farm

s, 2 W
att verm

ogen per vierkante m
eter versus m

axim
aal 10 W

att per vierkante m
eter onder N

ederlandse 
om

standigheden. De RES veronderstelt dat ruim
te in dichtbevolkt N

ederland geen schaars goed is.

De stuurgroep energie van Ingenieursvereniging KIVI becijferde het ruim
tebeslag van 100%

 ‘duurzaam
’, beperkt 

tot w
ind, zon en biom

assa in haar notitie ‘De rekening voorbij’ (KIVI 2014) 3. Bij inzet op 50%
 biom

assa in de ener-
giem

ix zou 3 m
aal het oppervlak van N

ederland aan energiegew
assen (bijvoorbeeld bos, m

ais, palm
olie) nodig 

zijn (120 duizend km
2).  Daarnaast zou je een oppervlakte ter grootte van (ongeveer) de provincie Drenthe (2600 

km
2) m

et zonnepanelen bebouw
en, en een oppervlakte ter grootte (3750 km

2) van Friesland m
et w

indm
olens 

bezetten, m
et het grootste aandeel daarvan op zee.

De ‘energietransitie’ en de RES gaan dus uit van het idee dat ruim
te geen schaars goed is in N

ederland. Ruim
tebe-

slag van ‘duurzaam
’ en de ecologische aanslag op natuurw

aarden (bos, landschap) zijn in deze quickscan buiten 
beschouw

ing gelaten. De benodigde hectares voor het te installeren zonne-energiedoel voor 2030 in Friesland 
liggen in de ordegrootte van 500-800 hectare landbouw

grond. 

De Q
uick Scan onderzoekt de gevolgen van de RES voor de betrouw

baarheid en betaalbaarheid van het ener-
giesysteem

. G
lobaal kw

alitatief en (gedeeltelijk) kw
antitatief zijn de doelm

atigheid en realiseerbaarheid van de 
am

bities verw
oord in de concept-RES Fryslân, nam

elijk om
 betaalbare en betrouw

bare energievoorziening te 
bereiken in 2030, m

et de gegeven randvoorw
aarden voor de toelaatbare energiebronnen. 

De Q
uick Scan inventariseert en analyseert w

at de te verw
achten gevolgen van de plannen van de RES Fryslân 

kunnen zijn, nog afgezien van de gevolgen voor het landschap en het leefm
ilieu. Deze analyse is op basis van 

beleidsdocum
enten en vanuit de volgende onderzoeksvragen: 

1.  W
elke invulling van de energie-opgave is gekozen in de RES Fryslân, als aandeel van de door Den H

aag gestel-
de energie-opgave van 35TW

h? 

2. Is er een inschatting m
ogelijk van de te verw

achten kosten voor de plannen van de RES Fryslân? 

3.  W
at zijn de risico’s en consequenties voor de continuïteit, stabiliteit en leveringszekerheid van het totale ener-

giesysteem
 van het doorvoeren van de plannen in RES Fryslân 1.0 in sam

enhang m
et die van andere regio’s in 

2030?

2.1 Literatuurstudie kw
alitatief

De Q
uick Scan is deels kw

alitatief. De Q
uickScan richt zich op alle 15 beschikbare docum

enten vanuit de RES 
Fryslân, m

et in totaal 431 pagina’s. In tabel 3 op pagina 18 zijn deze w
eergegeven. Ze zijn de basis voor de gehele 

Q
uick Scan. 

2.2 Kw
antitatieve analyse m

et Energie Transition M
odel (ETM

)

Voor het genereren van een kw
antitatief inzicht in de energieopbrengst, betrouw

baarheid (leveringszekerheid) en 
kosten is het open source Energie Transition M

odel (ETM
) gebruikt. De m

odelresultaten m
et ingevoerde param

e-
ters van de RES Friesland staan in volgend hoofdstuk besproken.

H
ier voerden w

e de RES Fryslân kengetallen in, zoals het te verw
achten geïnstalleerde verm

ogen. De hieruit gege-
SJWJJWIJ�LWFܪJPJS�LJ[JS�JJS�NSINHFYNJ�[FS�IJ�ZNYIFLNSLJS�TU�MJY�LJGNJI�[FS�PTXYJS�JS�TSGFQFSX�YZXXJS�[WFFL�JS�
aanbod. Dit open source m

odel is voor iedereen te raadplegen ter toetsing.

Uit geen van de door ons onderzochte RES-docum
enten blijkt dat een vergelijkbare scenariostudie is gedaan 

naar de invloed van de RES op zaken als leveringszekerheid en kosten. O
ok ontbreekt de optie van (elektrische) 

energie-opslag.

H
et is algem

een bekend dat de route van elektriciteit via w
aterstof naar elektriciteit buitengew

oon grote verliezen 
kent. O

m
 die reden is die verkw

istende vorm
 van energie-opslag en -conversie niet in het verkenningsscenario 

opgenom
en.

)J�NS[TJW�_TFQX�INJ�NX�TULJ_JY�[TTW�MJY�[JWPJSSNSLXXHJSFWNT��NX�LJXUJHNܪHJJWI�NS�IJ�XHJSFWNT�IJܪSNYNJ��*JS�FFSYFQ�
aannam

es zijn van grote invloed op de uitkom
sten. W

e noem
en er hier een paar 4 (voor het jaar 2030). 

3   Stuurgroep energie KIVI (2014), Ir Joost van Kasteren: De Rekening Voorbij

4   Per abuis is in het 'verkenningsscenario' een vrij grote hoeveelheid te im
porteren w

aterstof in het m
odel toegepast. Dit is van invloed op de resultaten en dient in een nadere analyse 

verbeterd te w
orden.
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- 
G

eotherm
ie verm

ogen 680 M
W

 (50 installaties); 
- 

 op geotherm
ie aangesloten w

arm
tenetten voor 60%

 van huishou-
dens en gebouw

en; 
- 

 beperkte opslag elektriciteit (geen w
aterstof-conversie, w

el in accu’s 
van elektrische auto’s (180 M

W
, tot 70%

 van de capaciteit))
- 

beperkte buffer-opslag van w
arm

te; 
- 

96 w
indturbines in W

indpark Fryslan en N
ij H

iddum
 H

ouw
; 

- 
800 ha zonnecentrales, 4.6 m

iljoen zonnepanelen op dak; 
- 

30%
 elektrische personenauto’s (zie ook opslag); 

- 
geen export van overcapaciteit stroom

; 
- 

 curtailm
ent (aftopping 70%

) op zonnestroom
; (N

.B. m
ogelijkheid in-

stelling curtailm
ent w

indstroom
 ontbreekt in ETM

). 

2.3 G
reenouts als voorpost blackout

Zodra een m
odelsim

ulatie in het ETM
 w

ordt toegepast op regionaal ni-
veau, dan w

ordt het aandeel “im
port” groot. Eigenlijk zit veel van de m

o-
gelijke problem

atiek van leveringszekerheid en kosten verscholen in de 
im

port (en deels ook export). In de praktijk betekent dit, dat je vaak ener-
gie m

oet ‘w
eggooien’ bij overproductie of verm

ogen m
oet afschakelen.

 Dat doet de regionale netbeheerder Liander sinds m
aart 2020 al bij w

ind-
park N

ijekerkerpolder in M
arrum

 (8 turbines). O
m

 blackouts te voorkom
en 

door overbelasting van schakelstations bij overproductie en afgenom
en 

vraag, krijgt de uitbater geld betaald om
 w

indm
olens af te schakelen.

In de praktijk treedt nu al een ‘verkeersopstopping’ op het net op, als de 
w

ind plots w
eer opsteekt. Zoals Liander op 16 april 2020 m

eldde
5 over 

de ‘bijzondere sam
enw

erking’ m
et het in 2008 gebouw

de w
indm

olenpark 
N

ijekerkerpolder: “Inm
iddels is drie keer de hulp ingeroepen van het w

ind-
park, dat korte tijd een gedeelte van het park heeft stilgelegd. Indien het 
w

indpark bijspringt, krijgt het een vergoeding voor de niet-geproduceerde 
energie.” 

Deze rantsoenering - drie noodingrepen in 16 dagen door Liander-  is geen 
uitzondering m

aar het ‘nieuw
e norm

aal’ na uitvoering van de RES, en ook 
reeds in Duitsland staande praktijk. Daarnaast m

oet je gascentrales op- 
en afschakelen, om

 het gevraagde verm
ogen op dat m

om
ent te leveren. 

Dit energetisch ‘paniekvoetbal’ vorm
t een w

ezenskenm
erk van het nieuw

e 
energiesysteem

 als de RES is uitgevoerd, w
anneer netbeheer via publieke 

m
iljarden-investeringen afhankelijk is gem

aakt van ‘het w
eer’. 

 De term
 ‘brow

nout’ slaat in vakkringen op schadelijke fenom
enen als te 

grote spanningsdips en fase-verandering, die plotse noodingrepen vergen 
tegen onbalans. Door aanpassing en uit voorzorg ook via rantsoenering 
van de vraag en het om

leiden van stroom
transport w

ord gew
erkt aan het 

voorkom
en van een blackout. Je m

oet bij plots w
egvallend verm

ogen snel 
gascentrales laten ‘gas geven’, en bij over-aanbod van w

ind en zon verm
o-

gen ‘dum
pen’ tegen subsidie. De netbeheerder m

oet de netfrequentie na-
m

elijk stabiel houden op 50 H
ertz. Daarboven of beneden volgt blackout.

Inzake ‘groene’ stroom
 als w

eer- en seizoensafhankelijk natuurproduct, 
verm

ogen uit w
ind en zon zou de term

 ‘G
reenout’ m

eer de lading dek-
ken dan brow

nout. Een brow
nout is een ‘ongeluk’, een G

reenout bete-
kent dat je doelbew

ust op die ongelukken aanstuurt via subsidiering 
van onbalans.

5   https://w
w

w
.liander.nl/nieuw

s/2020/04/16/w
indpark-friesland-‘helpt’-om

-overbelasting-te-voorkom
en
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3. R
ESU

LTATEN
 Q

U
IC

K
 SC

A
N

Volgens 
de 

concept-RES 
heeft 

Fryslân in 2030 naar schatting 48 
PJ (13 TW

u) aan totale energie 
nodig. Dit zou kunnen betekenen 
dat de RES-regio Fryslân in even-
redigheid één dertigste van de 
totale hoeveelheid van de beno-
digde 35 TW

h m
oet opw

ekken. 
De concept-RES Fryslân stelt een 
hoger doel, om

dat het streeft naar 
een totale hoeveelheid van 2,31 
TW

h voor 2030. Dit is een aandeel 
van 6,6%

 van de vraag voor heel 
N

ederland, voor een regio die 4%
 

van de bevolking om
vat. 

O
m

 de totale verw
achte jaarlijkse 

elektriciteitsvraag 
van 

3,6 
TW

u 
continu op te w

ekken is een ge-
m

iddeld verm
ogen nodig van 411 

M
W

. Dat is dus de gem
iddelde 

‘snelheid’ w
aarm

ee je m
oet rijden 

om
 een gevraagde afstand af te 

leggen 
(48 

PJ/13TW
h). 

Daarbij 
m

oet de netbeheerder in sam
en-

w
erking m

et de leveranciers op 
het netw

erk het het Friese energie-
systeem

 som
s optrekken tot 550 

M
W

 verm
ogen (bij hoge vraag) of 

afrem
m

en tot 275 M
W

 verm
ogen.

Tot 2030 w
ordt in Friesland nog 

425 
M

W
 

(piek) 
verm

ogen 
aan 

extra 
w

indm
olens 

geplaatst 
bij 

reeds 197 M
W

 opgesteld verm
o-

gen. En 522 M
W

 piekverm
ogen 

aan zonnepanelen bij reeds 259 
M

W
 bestaand verm

ogen. H
et to-

tale 
opgestelde 

verm
ogen 

aan 
w

ind en zon bedraagt dan 230 %
 

van het gevraagde (gem
iddelde) 

netverm
ogen, bij m

axim
ale zon- 

en w
ind. N

u is dat 111%
.

H
et bijplaatsen van de voorgeno-

m
en overcapaciteit aan w

indm
o-

lens en zonnepanelen, vergroot de 
onbalans tussen vraag en aanbod, 
zodat continue noodingrepen voor 
netbeheer het ‘nieuw

e norm
aal’ 

w
orden. Zo stijgt perm

anent de 
kans op een regio-overschrijden-
de 

blackout. 
N

oodingrepen 
ter 

voorkom
ing via rantsoenering be-

spraken w
e net als ‘G

reenout’.

In 2018 w
as de regionale w

arm
te-

vraag in de regio aanzienlijk: m
et 

ongeveer 20 PJ is dit 1/3e deel 
van het totale energieverbruik. De 
RES schets een potentieel grote 
rol voor geotherm

ie, m
aar m

aakt 
niet concreet hoe groot die is of 
hoe die rol kosteneffectief w

ordt 
ingevuld.

De bespreking van de uitkom
sten 

van het ETM
-m

odel op basis van 
het verkennende scenario volgt 
hier, 

voor 
achtereenvolgens 

de 
deels 

overlappende 
aspecten 

elektriciteit en w
arm

te. W
e begin-

nen m
et een kw

alitatieve bespre-
king van de RES-docum

enten.

3.1. Aanzienlijk hogere frequentie Greenouts 

Andere m
otivaties dan technische deskundigheid op 

energiegebied spelen een sterke rol bij form
ulering van 

de RES. Bestudering van de RES-docum
enten onthult 

bij opstellers verw
arring over basale natuurkundige be-

grippen als ‘verm
ogen’ en ‘energie.’ Alsof snelheid en 

afstand het zelfde zijn. Bestuurders veronderstellen dat 
een hoeveelheid conventioneel verm

ogen (M
W

) evenre-
dig vervangen w

ordt door verm
ogen uit w

ind- en zon. 

H
ierdoor verzuim

t de RES onderscheid tussen netto ge-
produceerde energie die benut w

ordt te verm
elden, en 

bruto energie die in theorie kan w
orden opgew

ekt uit het 
opgestelde verm

ogen. O
f de (bruto) opgew

ekte energie 
door al dat bijgeplaatste verm

ogen ook benut w
ordt, die 

vraag staat niet in de RES beantw
oord.

Zo stelt het Rijk en de provincie een te produceren doel 
in energie (TW

h), gelijk aan een te rijden ‘afstand’ in een 

+NLZZW����,
JTLWFܪXHM�GJJQI�[FS�GJXHMNPGFWJ�SJY�HFUFHNYJNY�GWTS��1NFSIJW��ITH��3

W����
+NLZZW����8HJSFWNT�IJܪSNYNJX�[TTW�+WNJXJ�SJY�GWTS��1NFSIJW��ITH��3

W����

jaar. H
et steevast gebruiken van de term

 ‘huishoudens’ 
door Rijksoverheid, m

ilieuclubs en producenten sugge-
reert daarnaast dat w

indfarm
s en zonnefarm

s vraag-
-gestuurde stroom

 leveren. Terw
ijl zij aanbod-afhanke-

lijke stroom
 als het w

are over de schutting gooien bij de 
netbeheerder, zodat zij Greenouts veroorzaken.

De RES-regio Fryslân heeft vier scenario's aangeleverd 
om

 door te rekenen. H
ierbij is het aandeel w

ind con-
stant gehouden en w

ordt er uitsluitend gevarieerd in de 
hoeveelheid zonprojecten die gerealiseerd gaan w

or-
den. H

et hoogste scenario van deze (720 M
W

piek) is bij 
benadering aangenom

en voor het ETM
-verkenningss-

cenario. Dat laat zich vergelijken m
et een verm

ogen van 
ongeveer 600 M

W
 dat op het huidige netw

erk kan w
or-

den geleverd. Dus een zeer aanzienlijke extra belasting 
m

et continue Greenouts, noodingrepen m
et rantsoene-

ring door netbeheerders tegen onbalans.
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3.2 Illustratie “doorrekening” m
et ETM

-M
odel

W
e gebruikten het ETM

 m
odel ter illustratie van een 

aantal w
eersafhankelijke fenom

enen, Dit m
et het 

voorbehoud dat er ernstige vraagtekens geplaatst 
kunnen w

orden bij de system
atiek die de m

echa-
nism

en van de energiem
arkt zouden representeren 

(hierbij is het begrip ‘m
erit order’ relevant). De eerste 

grote lijn betreft de seizoensvariatie.

In Fryslân staat volgens het plan in 2030 ongeveer 
800 M

W
 piekverm

ogen aan zon opgesteld. Stel dat 
de opbrengst op zonnige m

om
enten geschat w

ordt 
op 70%

 van de piekw
aarde, dan is op zonnige dagen 

in april tot septem
ber de opbrengst van deze pane-

len voldoende om
 m

idden op de dag op zonnige uren 
aan de vraag te voldoen. In de w

inter is er w
einig op-

brengst te verw
achten, terw

ijl dan de vraag naar elek-
triciteit veel hoger is dan in de zom

er, bijvoorbeeld 
door extra gebruik van w

arm
tepom

pen, verlichting en 
m

instens 25%
 m

eerverbruik van elektrische auto’s. 

H
et bod van de regio Fryslân richt zich op de korte term

ijn. Liander zegt een veel grotere groei te verw
achten van 

het aanbod van zon op daken en vooral van grootschalige zonnecentrales. Dergelijke geplande grootschalige op-
w

ekprojecten passen niet binnen het huidige elektriciteitsnet. Vooral om
dat de scenario's te w

einig onderschei-
dend zijn, stelt de netbeheerder dat het niet m

ogelijk is om
 een voorkeursscenario aan te w

ijzen. 

W
e dienen dus duidelijk onderscheid te m

aken tussen de inpassing van aanbod-afhankelijke stroom
 uit w

ind- en 
zon, en vraag-gestuurde opw

ekking. O
m

 nog een verkeersm
etafoor te gebruiken: Stel het gevraagde verm

ogen 
in Friesland van 411 M

W
 voor als 411passagiers die van A naar B w

illen (de energiebehoefte). Die reden voor de 
‘energietransitie’ in 411 autootjes m

et een gediplom
eerde chauffeur m

et controle over het gaspedaal. 

N
a de ‘energietransitie’ staan nu plots 947 extra zelfrijdende autootjes klaar, die afhankelijk van het w

eer rijden of 
plots langs de w

eg stilstaan. Steeds m
oeten de 411 passagiers dus overstappen op een conventionele auto m

et 
chauffeur. O

f ze riskeren het risico op een kettingbotsing (blackout) m
et een zelfs landelijk uitstrekkend verkeers-

infarct om
dat voorliggende auto’s plots afrem

m
en.

H
et bijplaatsen van overcapaciteit m

et regelm
atige G

reenouts, en dus risico op blackouts, vorm
t de kern van 

de RES. M
et nam

e het grote extra zon-verm
ogen kan voor blackouts zorgen. De netbeheerder Liander stelt dat 

bij het hoge scenario bij 39 schakelstations overbelasting dreigt in 2030, terw
ijl op 31 stations nog voldoende 

capaciteit beschikbaar is.

Elektriciteit uit zon
De opbrengst van zon is afhankelijk van het w

eer en 
de stand van de zon, dus het seizoen. In juni zijn er 
gem

iddeld 5 volle zonuren per dag en in decem
ber 

slechts 0,5. 

- 
 A

l m
et al is de helft van alle zonne-energie in 

slechts 10%
 van de tijd beschikbaar en de andere 

helft in 40%
; de hoogste piekverm

ogens slechts 
gedurende 10 uur. 

.S�IJ�TSIJWXYFFSIJܪ�LZZW�R
JY�JQJPYWNHNYJNYXUWTIZHYNJ�

[TTW�FQQJ�GWTSSJS�_NOS�IJ�LQTGFQJܫ�ZHYZFYNJX�_NHMYGFFW�
in een jaarbeeld. 

H
ier is een m

axim
aal 70%

 begrenzing toegepast op 
de zon-opw

ek voor het gehele jaar ten opzichte van 
het opgestelde verm

ogen van 800M
W

.

6   https://pro.energytransitionm
odel.co /saved_scenarios/9969 

Elektriciteit uit w
ind

Er staat in 2030 ook 421 M
W

 piekverm
ogen, m

et 98 
turbines van 4,3 M

W
 aan w

ind opgesteld, naast de 
reeds 197 M

W
 opgesteld verm

ogen die al gereali-
seerd is. Een totaal dus van 622 M

W
 piekverm

ogen, 
dat bij optim

ale w
ind ruim

schoots het gevraagde ver-
m

ogen dekt (400 M
W

), w
anneer w

ind dat verm
ogen 

ook stabiel zou leveren. Bij genoeg w
ind ontstaat er 

dan ook voldoende capaciteit om
 aan de vraag naar 

elektriciteit te voldoen.

 In de w
inter w

aait het gem
iddeld m

eer dan in de zo-
m

er. Dat past op zich goed bij de hogere vraag naar 
elektriciteit in de w

inter, m
aar de luw

teperiodes m
oe-

ten nog steeds w
el m

et andere bronnen overbrugd 
w

orden. 

M
et de nu geplande capaciteit lijkt het voor Fryslân 

niet zinvol om
 (nog) m

eer hernieuw
bare opw

ekcapa-
citeit op te stellen. De verw

achte m
eeropbrengsten 

zijn erg klein; als de zon schijnt of als het w
aait, w

ordt 
er al voldoende verm

ogen opgew
ekt. Dit is ongeveer 

de helft van het jaar het geval. Als er tekorten zijn 
door te w

einig zon of w
ind, dan helpt bijplaatsen van 

m
eer capaciteit w

einig tot niets. 

De aangeboden invulling van grootschalige opw
ek-

king van hernieuw
bare energie is al gerealiseerd of 

zit “in de pijplijn” en is al vergund. De kw
antitatieve 

invoer op basis van diverse noodzakelijke aannam
es 

(zoals bijvoorbeeld over isolatie van vrijstaande hui-
_JS��NX�LJXUJHNܪHJJWI�NS�MJY�XHJSFWNT��*JS�T[JW_NHMY�
van de uitvoer van het ETM

 m
odel-scenario is in de 

LZZW�YJ�_NJSܪ
6 

+NLZZW����<
JJP�GJJQI�[FS�LJXNR

ZQJJWIJ�JQJPYWNHNYJNYXUWTIZHYNJ�NS�WJQFYNJ�YTY�[WFFL�������*92
�
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W
egw

erpstroom
: Bruto energie is geen netto verbruik

M
et het inbouw

en van perm
anent ‘G

reenout’-risico 
als w

ezensonderdeel van het energiesysteem
, daalt 

het totale rendem
ent daarvan door de com

binatie van 
rantsoenering, en door het op/afschakelen van gas-
HJSYWFQJX��'FHPZU�[JWR

TLJS�IWFFNY�R
JY�QFLJWJ�JKܪHN-

ency. O
nbalans tussen vraag en aanbod dankzij ‘het 

w
eer’ en ‘het seizoen’ m

aakt w
egw

erpstroom
 ‘nor-

m
aal’ bij overschotten (veel w

ind of plotse zon).

De vraag of al de potentieel opgew
ekte energie ook 

daadw
erkelijk benut kan w

orden, of als ‘w
egw

erp-
stroom

’ w
ordt afgeschakeld tegen betaling, w

ordt 
niet expliciet behandeld in de RES-docum

enten. Deze 
kw

estie van bruto naar netto productie raakt echter 
w

el aan de kern van een energietransitie m
et w

eers-
afhankelijke bronnen. 

Er w
ordt in de docum

enten gesteld dat Fryslân op m
o-

m
enten m

eer energie op zal kunnen w
ekken, dan het 

zelf verbruikt. De RES stelt vervolgens echter dat het 
netw

erk van Tennet de overtollige elektriciteit m
oet 

kunnen afvoeren. 

Echter, ook aangrenzende regio’s m
et het zelfde w

eer, 
zetten in op de zelfde transitie naar w

eersafhankelijke 
stroom

, m
et de zelfde beperkingen en overschotten 

op gelijkte tijd.

De kans dat het in naburige regio’s op hetzelfde m
o-

m
ent ook w

aait of dat de zon daar ook schijnt is 
groot. Die energie gaat zonder opslag verloren. In de 
RES Fryslân w

ordt hier niet op ingegaan. 

De opgave voor ‘opw
ek’ van hernieuw

bare energie 
w

ordt feitelijk ‘boekhoudkundig’ ingeboekt vanuit w
at 

technisch jaarlijks kan w
orden opgew

ekt, zonder re-
kening te houden m

et inpassingsbeperking op het 
stroom

net. M
aar de opw

ek en levering van elektrici-
teit is een dynam

ische, continue afstem
m

ing tussen 
vraag en aanbod. 

O
pw

ekpotentieel dat boven de vraag uitstijgt w
ordt 

afgekapt, terw
ijl daarentegen een tekort aan her-

nieuw
bare elektriciteit structureel m

oet w
orden aan-

gevuld m
et im

port. 

De overschotten aan elektrische energie kunnen in 
het ETM

 m
in of m

eer w
orden benut door exportfunc-

YNTSFQNYJNY�YJ�XUJHNܪHJWJS��.S�MJY�MZNINLJ�XHJSFWNT�NX�INY�
achterw

ege gelaten om
dat dergelijke m

ogelijkheden 

Voor het ETM
 m

odel zijn de hier-
naast getoonde vollasturen van 
belang zoals toegepast in het 
scenario. Dit is het aantal uren in 
een jaar w

aarop bijvoorbeeld een 
w

indm
olen rekenkundig zijn volle  

verm
ogen kan leveren.

H
oew

el alle m
odellen er zo nauw

-
keurig m

ogelijk naast zitten, helpt 
het ETM

-m
odel bij het visualise-

ren van de onbalans die ontstaat 
door het toevoegen van w

eersaf-
hankelijk verm

ogen uit w
ind en 

zon. O
ok helpt het ETM

-m
odel 

een indicatie geven van de kosten 
bij gem

aakte keuzes. In de RES 
is die visualisatie van risico’s en 
kosten in het geheel nagelaten. 
De G

roene Rekenkam
er vult m

et 
deze Q

uick Scan die leem
te voor 

volksvertegenw
oordigers, die pu-

blieke uitgaven m
oeten controle-

ren op kosten-effectiviteit.

+NLZZW����&FSLJSTR
JS�Ѧ[TQQFXYZWJSѧ�[TTW�IN[JWXJ�GWTSSJS�[FS�\

JJWXFKMFSPJQNOPJ�XYWTTR
�

+NLZZW����*SJWLNJ[WFFL�JS�JSJWLNJGWTSSJS�ZNY�XNR
ZQFYNJ�[JWPJSSNSLXXHJSFWNT�������*92

�

van aannam
es over toekom

stige dynam
ische m

arkt-
prijzen afhankelijk en daarm

ee dus niet eenvoudig 
P\

FSYNܪHJJWGFFW�_NOS��

H
et aspect van de steeds sterkere beperkingen van 

de inpasbaarheid is een hoofdprobleem
 van de groot-

schalige w
ind- en zonnestroom

, zolang er geen op-
slag is. Dat blijft in de RES echter onbenoem

d en on-
besproken. De netto productie is in ieder geval altijd 
aanzienlijk lager dan de bruto ‘opw

ek’, die een boven-
grens is. 

Im
portstroom

<
FY�[FSZNY�MJY�TULJXYJQIJ�XHJSFWNT�NSܪ�LZZW���_NHMY-

baar w
ordt, is de afhankelijkheid van im

port van ener-
gie uit andere regio’s.  Deze is in grijs aangegeven. 
Vooral als je kijkt naar een kortere tijdsperiode in de 
koude en w

arm
e periodes van 

het jaar, w
ordt duidelijk w

at de afhankelijkheid van 
im

port van elektriciteit is. Dit w
ordt een risico voor de 

leveringszekerheid voor de elektriciteitsvoorziening 
als die im

portstroom
 ook beperkingen kent. 

4
R

�JJS�NIJJ�YJ�PWNOLJS�[FS�IJ�TUYWJIJSIJܫ�ZHYZFYNJX��
beschouw

en w
e achtereenvolgens de situatie in een 

gesim
uleerde w

interw
eek en een zom

erw
eek.

W
at opvalt is de lagere vraag in de periode m

et veel 
productie in de zom

er, en de lagere opbrengsten m
et 

hogere vraag in de w
inter. Dit is precies het tegen-

overgestelde van w
at nodig is en dit is het gevolg van 

de keuze voor w
eersafhankelijke opw

ekm
ethoden 

die niet sam
envallen m

et de energievraag. Dit treedt 
gedurende het gehele jaar op. M

et nam
e zonnepane-

len leveren een m
ism

atch m
et de vraag. 

)J�XNR
ZQFYNJ�QFFY�_NJS�IFY�IJ�LWNO_J�_TSJX�NS�IJ�LWFܪJ-

ken m
oeten w

orden ingevuld via het im
porteren van 

extra ‘energie’. De elektriciteitsproductie op uurbasis 
toont dat bijvoorbeeld in zom

erdagen een groot deel 
van het verm

ogen aan zon- en w
ind zal m

oeten w
or-

den afgeschakeld, om
dat het aanbod de vraag m

et 
een factor 3 of m

eer kan overstijgen.

Er zijn nu tw
ee onbekende prestatie-indicatoren van 

JJS�IJWLJQNOP�TS[TQQJINLJ�XUJHNܪHFYNJ�[FS�MJY�JSJWLNJ-
systeem

. N
am

elijk de leverzekerheid door het kunst-
m

atig bijbouw
en van overcapaciteit die ook plots kan 

w
egvallen, de kosten en zelfs de netto CO

2-bespa-
ring.
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O
p uurbasis zien w

e dat m
et nam

e op zonnige zom
erda-

gen de netbeheerder m
et grote overschotten w

egw
erp-

-verm
ogen zit, oplopend tot 1000 M

W
 m

eer dan de vraag 
(411). Dit zijn enkele van de juist verm

elde ‘G
reenout’-

-m
om

enten w
aar rantsoenering toegepast m

oet w
orden.

O
nbekende CO

݅-w
inst

O
p w

elke w
ijze de ontbrekende energie w

ordt opge-
w

ekt in relatie m
et CO

݅-productie, is niet op voorhand 
bekend. Dat daar extra verliezen op zullen treden 
vanw

ege gedw
ongen niet rendabel bedrijven van in-

stallaties die vraag-gestuurde elektriciteit leveren, ligt 
JHMYJW�\

JQ�_JJW�[TTW�IJ�MFSI�[FS\
JLJ�IJܫ�ZHYZFYNJX�

en onvoorspelbaarheid van de vraag. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan de grote “spinning reserve” (back-
up, bijvoorbeeld de gascentrale van N

oord Bergum
) 

die op deellast paraat m
oet zijn. De aannam

e in het  

 scenario is een 430 g/kW
h, m

aar dat is een tam
elijk 

w
illekeurige aannam

e. 

H
oew

el de RES dus CO
݅ reductie van het Klim

aat-
akkoord als rechtvaardiging heeft, is onbekend in 
hoeverre een CO

݅-reductiedoelstelling m
iddels het 

bijplaatsen van deze overcapaciteit is gediend. H
et 

rendem
ent van het energiesysteem

 daalt door de 
toevoeging van w

ind- en zonne-energie, evenals het 
rendem

ent van de centrales die als backup fungeren.

+NLZZW����<
JJP�GJJQI�[FS�LJXNR

ZQJJWIJ�JQJPYWNHNYJNYXUWTIZHYNJ�NS�WJQFYNJ�YTY�[WFFL�������*92
���[TTW�\

NSYJW��WJXUJHYNJ[JQNOP�_TR
JW\

JJP�

Uit systeem
studies is bekend dat de m

arginale besparingen op CO
݅ sterk afnem

en naarm
ate een 30%

 aandeel 
w

ordt benaderd. Dan heeft dus het bijplaatsen van extra capaciteit boven een bepaalde grens (rond de 30%
 

gem
iddeld aandeel) geen nut; een extra zonnecentrale of w

indturbine zal geen extra CO
2 besparing opleveren. 

H
ierover w

ordt m
et geen enkel w

oord gesproken in de RES-docum
enten.  W

anneer het N
ederlandse energiesys-

teem
 per kW

h opgew
ekte energie 430 gram

 CO
2 uitstoot m

et w
ind en zon, dan ligt dat een factor 5 hoger dan 

het Franse energiesysteem
 (86 gram

/kW
h) 7 dat voor 80 procent draait op kernenergie. H

et effectief en m
eetbaar 

m
ijden van CO

݅-uitstoot lijkt geen doel van de RES. H
et gesubsidieerde bijplaatsen van overcapaciteit w

ind- en 
zonverm

ogen vorm
t de kern, zodat ‘Regionale Energie Sabotage’ m

ogelijk beter de lading dekt van de RES.
De vraag of- en zo ja hoeveel tonnen CO

݅ de RES daadw
erkelijk uitspaart, verdient een nader onderzoek dat buiten 

de scope van deze studie ligt. Bij inpassing van 30%
 van w

ind- en zonverm
ogen is bekend dat de uitsparing door 

inpassingsverliezen geheel kan w
egvallen.

Kosten in 2030, indicatie op basis van ETM
-m

odel
H

et opw
ekken van elektrische energie via w

indm
o-

lens en zonnepanelen is een proces dat kapitaal 
vergt. Dat blijft niet bij een eenm

alige investering, 
m

aar zal periodiek m
oeten plaatsvinden. Daarnaast 

kent de grootschalige inpassing en benutting van die 
energie op het elektriciteitsnet ook verborgen kosten, 
de zogeheten systeem

kosten.

Juist voor grootschalige toepassing van w
eersafhan-

kelijke energie w
orden zaken als systeem

kosten be-
langrijk. De op basis van het ETM

 verkenningsscena-
rio (2030) bepaalde kosten zijn te vinden in de tabel.  
Anderm

aal zijn de ETM
-prognose’s slechts indicaties, 

die open staan voor discussie. Zij vullen echter een 
leem

te in de kosten-batenanalyse die alle RES-docu-
m

enten geheel verzuim
en

De kosten zijn voor het beschouw
de systeem

, zonder 
IN[JWXJ�GJQFXYNSLJS�JS�MJKܪSLJS��*]YWF�PTXYJS�YJS�TU-
zichte van deze uitkom

sten zijn te verw
achten voor 

belastingen, 
m

aar 
ook 

voor 
m

arktontw
ikkelingen 

(prem
ie voor betrouw

bare stroom
, achtervang) en in-

directe kosten die niet via het m
odel toegankelijk zijn. 

Voor RES 1.0 voor Fryslân toont tabel 2 op pagina 18  
een verdubbeling van de kosten per huishouden naar 
6000 euro, en tabel 1 een 79 procent toenam

e van de 
kosten van het gehele energiesysteem

. 

Duidelijk is dat het van gas los koppelen van w
onin-

gen (w
arm

te) een grote bijdrage levert aan die kos-
tenstijging. 

H
et is te verw

achten dat de kostenindicatie van het 
ETM

 een onderschatting is. Diverse soorten indirecte 
kosten zijn niet eenvoudig te bepalen. Zoals de kos-
ten voor duurdere te im

porteren stroom
 in perioden 

van schaarste. 

Tijdens overproductie zal de w
aarde van opgew

ekte 
stroom

 gering zijn en de m
arktprijs overeenkom

stig 
laag. H

et gebrek aan inkom
sten is dan een structu-

reel probleem
 w

aar alleen subsidies kunnen zorgen 
voor rentabiliteit van de projecten. O

ok hier betreft 
het w

aarschijnlijk extra kosten ten opzichte van de 
aannam

es in het ETM
. 

Die periodes van overproductie zullen zich zeker 
voordoen in de aanloop naar 2030 indien er nog veel 
m

eer aan w
eersafhankelijke energieopw

ekking w
ordt 

aangesloten in alle RES regio’s en aangrenzende in-
terconnecties. 

Risico’s vanw
ege de gevolgen van de instabiliteit van 

het gehele systeem
 zijn hierbij (nog) niet m

eegeno-
m

en

7   Ecofys (2009)G
8 Clim

ate Score Cards, Clim
ate perform

ance of Canada, France, G
erm

any, Italy Japan, Russia, United Kingom
 and United States of Am

erica. Frankrijk krijgt 350 gram
 per 

kW
h CO

2 toegevoegd in dit ‘onderzoek’ om
dat ze niet w

illen dat kernenergie gunstig scoort. 
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Betrouw

baarheid van elektriciteitslevering is m
isschien w

el de belang-
rijkste eis voor een energiesysteem

. Blackouts veroorzaken hoge eco-
nom

ische schade voor alle takken van het bedrijfsleven en burgers. D
e 

eigenschappen van grootschalig opgesteld verm
ogen aan w

ind en zon 
staan –

 zonder opslagm
ogelijkheden –

 op gespannen voet m
et deze 

eis. G
reenouts treden voortdurend op en via rantsoenering m

oet de net-
beheerder ingrijpen. 

D
e RES Fryslân besteedt geen aandacht aan de betrouw

baarheid. 

D
e opstellers van het docum

ent lijken daarm
ee - m

ogelijk door onbe-
kendheid m

et basale natuurkundige w
etten- niet op de hoogte van de 

ernst van de risico’s van de RES- voornem
ens. H

et w
interw

eer in diverse 
landen van Texas tot in Zw

eden veroorzaakte onlangs ernstige proble-
m

en m
et de elektriciteitsvoorziening. 

O
ok voor Fryslân zal dit een risico w

orden, zeker indien de vraag van 
IJ�JQJPYWNܪHFYNJ�YTJSJJR

Y�JS�GNO[TTWGJJQI�FQX�MJY�FFSGTI�NS�IJ�\
NSYJW�

JWSXYNLܫ�ZHYZJJWY�[FS\
JLJ�IJ�\

NXXJQ[FQQNLMJNI�[FS�IJ�\
NSI��.S�IJ_J�JS�

vergelijkbare situaties zal de afhankelijkheid van betrouw
bare im

port 
groot zijn. 

Leveringszekerheid is als zodanig niet opgenom
en in de toetsingscri-

teria van N
P RES zoals opgesteld door het Plan Bureau van de Leefom

-
geving. D

e energie-im
port bedraagt in de plannen nog steeds ongeveer 

80%
 van de totale energiehoeveelheid. Een elektrisch systeem

 is afhan-
kelijk van berekenbare levering. In de ETM

- uitvoer is te zien dat 2.17 
TW

u aan elektriciteit zou w
orden geïm

porteerd, 50%
 van het verw

achte 
elektriciteitsverbruik. In bepaalde periodes zal dat 90 –

 100%
 zijn. 

D
e betrouw

baarheid van de elektriciteitsvoorziening van de regio w
ordt 

bij het hoge aandeel van w
eersafhankelijke stroom

 bepaald door: 
 

1)  de beschikbaarheid van im
portstroom

; 
 

2)   het verm
ogen van de regelbare bronnen op het netw

erk om
 grote 

JS�XSJQQJܫ�ZHYZFYNJX�YJ�[TQLJS��

Beide aspecten w
orden kritiek indien alle regio’s en m

eerdere landen 
op één en dezelfde w

ijze w
eersafhankelijke stroom

 gaan introduceren. 
D

e enigszins karikaturale –
 m

aar w
el bruikbare –

 benam
ing ‘w

iebel-
stroom

’ geeft beeldend w
eer w

at hier aan de hand is. Kleinschalige w
ie-

belstroom
 kan gestabiliseerd w

orden m
et conventionele bronnen die 

‘stuurbaar’ zijn. D
at is m

om
enteel in N

ederland het geval bij een gem
id-

deld aandeel van 10%
 in het net. H

et is de grootschaligheid van aanbod 
van w

iebelstroom
 die daarentegen leidt tot exponentiële toenam

e van 
de problem

en op het net. 
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JSYJS�GNO�IJ�7*8�+W^XQआS

9FGJQ���JS����*92
�WFR

NSL�[FS�YTYFQJ�PTXYJS�LJMJQJ�JSJWLNJX^XYJJR

 
   Figuur 1. Geografisch beeld van beschikbare net-capaciteit (bron: Liander, doc. N

r. 6) 
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