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Inleiding
Gemeente ’s-Hertogenbosch wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Om dit te bereiken willen ze
omschakelen naar duurzame vormen van energieopwekking.
Al in 2008 en vervolgens in 2017 en 2019 heeft de gemeenteraad de doelen vastgesteld voor een
klimaatneutraal ‘s-Hertogenbosch in 2050. Als tussendoelen zijn daarbij aangegeven:
• Een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie in 2020;
• Een klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2035.
‘Klimaatneutraal’ staat hierbij volgens de gemeente voor een situatie waarbij geen CO2-uitstoot
meer plaatsvindt, omdat alleen nog duurzaam opgewekte energie wordt gebruikt.
De weg naar klimaatneutraal in 2050 is door de gemeente uitgewerkt in het Energietransitie
Programma ‘s-Hertogenbosch 2016-2010. In dit Programma is een opgave voor het opwekken van
duurzame energie opgenomen. In totaal wil de gemeente in 2050 3 PJ duurzame energie
opwekken, waarvan 0,8 PJ in de stad (alle geschikte daken vol met zonnepanelen) en 2,2 PJ in het
buitengebied en op ongebruikte bedrijventerreinen en parkeerterreinen.
Voor deze opgave in het buitengebied is nu een Ontwerpvisie Energielandschap geschreven.
De basis voor deze visie is de opgave van 2,2 PJ. GROEN inZICHT stelt in dit document dat de 2,2
PJ uit het Energietransitie Programma ‘s-Hertogenbosch 2016-2020 op onjuiste gronden en
onjuiste gegevens is bepaald. Omdat GROEN inZICHT de energietransitie op zich belangrijk vindt
presenteren we een eigen zienswijze op de energietransitie: Energie-transitie Programma
‘s-Hertogenbosch 2020-2030.
In dit document concluderen we dat de opgave van de gemeente veel te hoog, niet actueel en
onrealistisch is. De onderbouwing is tot stand gekomen door uitgebreid onderzoek, waarbij we
rekenen met actuele cijfers.
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Kernboodschappen (1/4)
Gemeente ‘s-Hertogenbosch berekent verkeerd verwacht energieverbruik voor 2050
§ Volgens berekeningen van GROEN inZICHT komt het verwacht energieverbruik in de gemeente
‘s-Hertogenbosch in 2050 niet uit op 18 PJ, maar op 13,2 PJ. De basis van alle berekeningen
vormt het energieverbruik in ‘s-Hertogenbosch van 2013. Uitgebreid onderzoek van GROEN
inZICHT leert dat deze berekeningen van POSAD, met het inzicht van vandaag, onjuist zijn en
eigenlijk moeten worden herzien op basis van actuele cijfers uit de Klimaatmonitor. POSAD
maakt onverklaarbare aannames in haar berekeningen.
De gemeente goochelt met getallen
§ In haar Energie Transitieprogramma 2016-2017 stelt de gemeente dat er tot 2,7 PJ duurzaam
opgewekt moet worden, waarvan 0,5 PJ opgewekt moet worden met windenergie. Dat zijn 13
windmolens van 5 MW die 0,037 PJ per stuk opleveren (zie ook bijlage 5). Van deze 2,7 PJ wordt
0,8 PJ opgewekt met zon op daken.
§ De gemeente rondt de 2,7 PJ in alle (participatie)bijeenkomsten het afgelopen jaar af op 3 PJ.
En zegt vervolgens dat 2,2 PJ in zijn geheel met wind en zon gerealiseerd moet worden. Ze
‘vergeten’ vervolgens hun eigen invulling met biomassa. Zo wordt ongemerkt de opgave
duurzame opwekking met wind en zon 0,6 PJ hoger (een equivalent van 16 windturbines!).
§ De indruk wordt gewekt dat de gemeente aanstuurt op windturbines. Het plan van Windpark Den
Bosch met 26 windmolens kan die 2,2 PJ bijna helemaal invullen.
De gemeente ’s-Hertogenbosch acteert deels op niet bestaand beleid
§ Met het Energietransitie Programma 2016-2020 hanteert de gemeente de opgave voor 2050 als
uitgangspunt. Hoewel het beleid van de landelijke overheid ten aanzien van de
klimaatdoelstellingen niet verder gaat dan 2030, meent de gemeente ’s-Hertogenbosch nu al
rekening te moeten houden met de periode na 2030. Terwijl er voor de periode na 2030 nog
geen fondsen beschikbaar zijn en ook de wetgeving niet zover reikt. De opgave opwekking
duurzame energie in 2030 zou leidend moeten zijn.
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Kernboodschappen (2/4)
Er zijn niet 50 tot 60 windturbines in de gemeente ‘s-Hertogenbosch nodig, maar maximaal 9
§ Bewoners zijn in de participatieve werkwijze bij de totstandkoming van de Ontwerpvisie
Energielandschap, door de verkeerd (berekende) opgave van 2,2 PJ op het verkeerde been
gezet. Er werd hen gevraagd deze opgave in te vullen met 50-60 windturbines in het
buitengebied. GROEN inZICHT berekent vanuit twee perspectieven dat er 8 tot 15 windturbines
nodig zijn. Eén perspectief gaat uit het door GROEN inZICHT berekende verwacht
energieverbruik in 2030. Het andere perspectief gaat uit van de (rest)opgave van de Regionale
Energie Strategie.
Perspectief 1: GROEN inZICHT berekent dat er, op basis van werkelijk verwacht energieverbruik,
voor 2030 maar een opgave van 1,38 PJ is
§ GROEN inZICHT heeft berekend dat, als de gemeente er in slaagt om maximaal te elektrificeren,
de noodzakelijke opgave voor duurzaam opgewekte energie in 2030 nog maar 1,38 PJ bedraagt
(er is dan geen restopgave meer). Deze energie moet dan wel elektrisch beschikbaar komen.
Minimaal 2,2 PJ opwekken, zoals nu beoogd, leidt tot teveel opgewekte elektriciteit.
§ Met het huidige beleid (beperkt aantal windmolens en voldoende zon op dak) kan deze opgave
prima ingevuld worden. Stel dat van deze 1,38 PJ circa 1,1 PJ opgewekt wordt met
zonnepanelen, zoals weergegeven in het Energietransitie Programma (‘300 hectare
zonnepanelen op landbouwgrond, ongebruikte bedrijventerreinen en parkeerterreinen’), dan
resteert er nog 0,28 PJ die opgewekt kan worden met wind. Dat zijn circa 8 windturbines met
een tiphoogte van 200m, uitgaande van de berekeningen van de gemeente (windturbines 5 MW
die 0,037 PJ per stuk oplevert, zie ook bijlage 5). Met meer wind van zee wordt het aantal lager.
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Kernboodschappen (3/4)
Perspectief 2: Met de Regionale Energie Strategie (RES) als uitgangspunt heeft ‘s-Hertogenbosch
maar een opgave van 0,561 PJ
§ Uitgaande van de doelstelling uit het Klimaatakkoord om in 2030 35 TWh ‘wind op land en zon
PV’ te realiseren betekent dit voor de regio Noord-Oost Brabant een elektrische opwek van 1,15
TWh ( = 35TWh gedeeld door 30 RES-regio’s). Er is al voor 0,37 TWh gerealiseerd in regio NoordOost Brabant (vergund en gesubsidieerd). Dit betekent dat er voor de regio Noord-Oost Brabant
nog een opgave ligt van 0,78 TWh ( = 1,15 – 0,37 TWh) die additioneel op de bestaande,
vergunde plannen in 2030 gerealiseerd moet zijn.
§ Binnen de RES-regio Noord-Oost Brabant heeft ‘s-Hertogenbosch volgens de Klimaatmonitor
(peildatum 2016) een aandeel van 20% in het totale energieverbruik. De gemeente
‘s-Hertogenbosch zou dus theoretisch nog maar 0,16 TWh (20% van 0,78 TWh) aan duurzame
energie met wind of zon hoeven opwekken. Dat is 0,561 PJ. Ervaringscijfers van verleende
subsidies leren dat er een verhouding 60/40 is van wind en zon. Dit leidt tot 9 windturbines
(windturbine van 5 MW die 0,037 PJ per stuk oplevert, zie ook bijlage 5).
Wees ambitieus, maar niet te ambitieus
§ De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft zich in het Energietransite Programma 2016-2020
ambitieuze doelstellingen gesteld. Ambitie is goed en ook GROEN inZICHT, met meer dan 520
leden, begrijpt het belang van duurzame energie en de urgentie om meer elektriciteit te halen uit
zon en wind. We willen allemaal een schonere wereld doorgeven aan de generaties die volgen.
We zijn niet tegen windturbines. Wel maken we ons grote zorgen over de grootschaligheid van
een windturbinepark in de Rosmalense en Nulandse polder zo dicht bij de woonkernen.
§ In dit document zijn we kritisch op de berekeningen en het gelopen proces van de gemeente. Op
basis van onze berekeningen komen we tot een opgave die lager is dan 2,2 PJ en leiden
berekeningen vanuit twee perspectieven tot een lager aantal windturbines dat mogelijk nodig is.
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Kernboodschappen (4/4)
Wees ambitieus, maar niet te ambitieus (vervolg)

Perspectief

1)

Doelstelling duurzaam
opgewekte energie

Aantal windturbines
(5 MW, 200 m. hoog)

Opgave 2030 volgens
GROEN inZICHT (o.b.v.
verwacht energieverbruik)

0,28 PJ

8 windmolens1)

(Rest)opgave RES 2030

0,561 PJ

9 windmolens2)

Dit perspectief houdt geen rekening met al gerealiseerde (vergunde) projecten. Uitgangspunt is energieverbruik. Het betreft het aantal

windmolens uitgaande van het scenario dat er 1,1 PJ met zon wordt opgewekt.
2)

Dit perspectief houdt wel rekening met al gerealiseerde (vergunde) projecten. Uitgangspunt is theoretische restopgave ‘s-Hertogenbosch. Het

betreft het scenario waarbij 60% van de opgave van 0,561 PJ met wind wordt opgewekt.
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Hoofdstuk 1
Nieuwe berekeningen opgave
duurzame energie 2050,
opgave 2030 moet leidend zijn
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Opgave duurzame energie herzien
Uitwerking scenario met maximaal haalbare maatregelen voor
energiebesparing en duurzame energieopwekking

Globale opbrengst
(POSAD)
18 PJ

Totaal verwacht verbruik gemeente ‘s-Hertogenbosch 2050

1

Opbrengst 2050
Besparen

7,9 PJ

2

13,2 PJ

Opbrengst 2050
6,81 PJ

§

Woningen: alle woningen voor 1950 verbeteren tot label A en woningen na 1950 energieneutraal (nul-op-de-meter)

§

Dienstensector/kantoren/utiliteit: 60% energiebesparing; nieuwbouw vanaf 2020 energieneutraal

§

Industrie: 35% energiebesparing (elk jaar 1% besparing tot en met 2050)

§

Verkeer: 35% energiebesparing (elk jaar 1% besparing tot 2050)

1,2 PJ

1,33 PJ

Duurzame energie opgewekt binnen de gemeente

3,1 PJ

2,83 PJ

2 PJ

2,29 PJ

1,6 PJ

0,36 PJ

2,7 PJ

3

1

2,7 PJ

§

Zoveel mogelijk windmolens die passen binnen het provinciaal beleid (circa 20 molens van 3 MW)

0,5 PJ

0,5 PJ

§

300 hectare zonnepanelen op landbouwgrond, ongebruikte bedrijventerreinen en parkeerterreinen

1,1 PJ

1,1 PJ

§

Alle geschikte daken vol met zonnepanelen

0,8 PJ

0,8 PJ

§

Biomassa: alle reststromen van grasland, bos, akkerbouw en rioolwaterzuivering binnen de gemeente benutten

0,3 PJ

0,3 PJ

2

3

Duurzame energie van buiten de gemeente (wind op zee en op land)

0,5 PJ

4

0,5 PJ

4

Restopgave duurzaam opwekken

6,9 PJ

5

3,19 PJ

5

10,1 PJ

6

6,39 PJ

6

Totaal benodigd duurzame energie in 2050
1

=

2

+

3

+

4

+

5

5

=

1

-

2

-

3

-

4
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+

4

+
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Opgave duurzame energie 2050 herzien
Toelichting op herziene opgave duurzame energie 2050

Hieronder geven we een extra toelichting op het overzicht van de voorgaande pagina.

Het in 2050 verwacht
verbruik is sterk lager (p. 11)

Door GROEN inZICHT
berekende werkelijke
energieverbruik in 2013
(p.16)
In dit overzicht handhaven
we voor de vergelijking de
opgave opwekking
duurzame energie
GROEN inZICHT is van mening
dat deze ambitie laag is (p. 27)
De restopgave wordt fors
lager
De opgave 2050 is
aanzienlijk lager

1
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Totaal verwacht verbruik is lager
Uitwerking scenario met maximaal haalbare maatregelen voor
energiebesparing en duurzame energieopwekking
Totaal verwacht verbruik gemeente ‘s-Hertogenbosch 2050

Globale opbrengst
(POSAD)
18 PJ

13,2 PJ

De gemeente (POSAD) gebruikte cijfers die sterk afwijken van de database van de Klimaatmonitor

In 2015 is in opdracht van de gemeente ‘s-Hertogenbosch door POSAD (tegenwoordig POSAD
MAXWAN) een studie uitgevoerd waarin een pad is uitgezet naar een klimaatneutraal Den Bosch in
2050. Deze studie is leidend voor het opgestelde Energietransitie Programma ‘s-Hertogenbosch
2016 – 2020. Het Energietransitie Programma is een essentieel stuk voor het realiseren van de
klimaatdoelen van ‘s-Hertogenbosch. De berekeningen van het energieverbruik in het Programma
vormen de basis voor doelstellingen voor duurzame energieopwekking.
Uitgebreid onderzoek van GROEN inZICHT leert dat de berekeningen, met het inzicht van vandaag,
onjuist zijn en eigenlijk moeten worden herzien op basis van actuele cijfers uit de
Klimaatmonitor1). In het POSAD-rapport zijn twee berekeningen voor het energieverbruik gemaakt:
het energieverbruik in 2013 en het verwacht energieverbruik in 2050. Volgen onze berekeningen
komt het verwacht energieverbruik in de gemeente ‘s-Hertogenbosch in 2050 niet uit op 18 PJ2),
maar op 13,2 PJ.

1)

De Klimaatmonitor een monitoringportaal van het Rijk, dat gegevens voor de monitoring van lokaal en regionaal klimaat- energiebeleid

presenteert. Met deze gegevens kan men voor alle gemeenten, regio’s en provincies de CO—uitstoot, het energieverbruik en de opwekking van
hernieuwbare energie weergeven. De Klimaatmonitor bevat enkele duizenden indicatoren.
2)

De joule (symbool J) is de eenheid van energie. Elektrische energie wordt meestal gemeten in kilowattuur (kWh). Het kilowattuur is een eenheid

van arbeid of, populair uitgedrukt, een hoeveelheid (elektrische) energie. Als men een machine met een vermogen van 1 kW één uur laat werken
heeft men een energie van 1 kWh verbruikt. 1 kWh is 3.600.000 J of 3,6 Mega Joule (MJ). Een petajoule (PJ) = 1015J. Een voorbeeld: een lamp met
een elektrisch vermogen van 1 watt verbruikt in 1 seconde 1 joule aan elektrische energie.
.
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Berekening verwacht verbruik (1/2)
Hoe komt POSAD aan 18 PJ?

Als we het over het POSAD-rapport hebben, dan hebben we het over de onderzoeksresultaten van
de studie ’s-Hertogenbosch Energieneutraal in 2050. Deze staan in een pdf-presentatie1) en een
toelichting2). Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente ‘s-Hertogenbosch.
Verderop in dit document beargumenteren we waarom onderstaande berekening ‘onjuist’ is.
Onjuist tussen aanhalingstekens, omdat voor een deel van de berekening door POSAD in 2015 is
uitgegaan van cijfers uit de Klimaatmonitor, die in de tussenliggende jaren zijn aangepast (lees:
definitief gemaakt). Het kan dus zijn dat de Klimaatmonitor bij raadpleging nu andere cijfers laat
zien over 2013 dan de Klimaatmonitor bij raadpleging in 2015.
POSAD berekent in 2015 het energieverbruik over 2013 als volgt:
.

1)

Bron: 1a 151021_Eindpresentatie_herijking_energieneutraal_s-hertogenbosch_POSAD.pdf (niet online beschikbaar, wel in bezit GROEN inZICHT)

2)

Bron: bijlage bij raadsbesluit:1b 151021_toelichting eindpresentatie_energieneutraal_s-Hertogenbosch_Herijking_Posad

https://www.s-hertogenbosch.nl/fileadmin/Website/Actueel/Projecten/duurzamepolder/1b_151021_toelichting_eindpresentatie_Posad.pdf
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Berekening verwacht verbruik (2/2)
Hoe komt POSAD aan 18 PJ (vervolg)?

POSAD berekent in 2015 het verwacht energieverbruik in 2050 als volgt1):

Het verwacht energieverbruik in 2050 is vastgesteld op basis van de volgende aannames:
§ Tot 2050 gaat men uit van een bepaalde autonome groei op basis van bestaand beleid.
§ Daarnaast berekent men de mogelijke besparingen met gewijzigd beleid.
Besparen
§

Woningen: alle woningen voor 1950 verbeteren tot label A en woningen na 1950 energieneutraal (nul-op-de-meter)

§

Dienstensector/kantoren/utiliteit: 60% energiebesparing; nieuwbouw vanaf 2020 energieneutraal

§

Industrie: 35% energiebesparing (elk jaar 1% besparing tot en met 2050)

§

Verkeer: 35% energiebesparing (elk jaar 1% besparing tot 2050)

Meer details treft u aan in bijlage 2.
1)

Bron: bijlage bij raadsbesluit:1b 151021_toelichting eindpresentatie_energieneutraal_s-Hertogenbosch_Herijking_Posad

https://www.s-hertogenbosch.nl/fileadmin/Website/Actueel/Projecten/duurzamepolder/1b_151021_toelichting_eindpresentatie_Posad.pdf
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Wat is onjuist aan berekeningen? (1/2)
Waar gaat de berekening van POSAD mank?
POSAD hanteerde in haar onderzoek uit 2013 daterende cijfers, die derhalve niet actueel zijn
POSAD gebruikte voor haar rapport een veelheid aan bronnen, waaronder de Klimaatmonitor 2013
en door de gemeente ‘s-Hertogenbosch aangedragen bronnen. Deze cijfers zijn niet actueel en met
het inzicht van vandaag soms onjuist. Het verdient de aanbeveling om aangepaste berekeningen
te maken op basis van actuele cijfers uit de Klimaatmonitor en het CBS.
POSAD maakt onverklaarbare aannames
POSAD geeft in haar rapport aan dat naast de gegevens uit de Klimaatmonitor additionele
inschattingen zijn gemaakt voor vervoer en het verbruik van grootverbruikers. Er wordt geen
duidelijke reden geven waarom men afwijkt van de Klimaatmonitor (waarin ook de cijfers van
vervoer en de industrie staan). Vooral het opnemen van industriële grootverbruikers van 3,1 PJ
groeiend naar 4,05 PJ) heeft een grote impact (25%) op het totale energieverbruik van de
gemeente ‘s-Hertogenbosch.

1)

“Het huidige gebruik is gebaseerd op cijfers van de klimaatmonitor, vermeerderd met cijfers voor verkeer en vervoer zoals aangeleverd door de

gemeente ‘s-Hertogenbosch, en een aanname voor het verbruik van de grootverbruikers die niet opgenomen zijn in de klimaatmonitor op basis van
de BuildDesk studie uit 2008. Omdat verbruikscijfers slechts voorhanden zijn uit de periode vóór de gemeentelijke herindeling, is op basis van het
toegenomen vloer- of gebruiksoppervlak per sector en toegenomen aantal inwoners (verkeer en vervoer) een inschatting gemaakt van het
energiegebruik van ‘s-Hertogenbosch na de gemeentelijke herindeling.” Bron: bijlage bij raadsbesluit:1b 151021_toelichting
eindpresentatie_energieneutraal_s-Hertogenbosch_Herijking_Posad, pagina 2.
https://www.s-hertogenbosch.nl/fileadmin/Website/Actueel/Projecten/duurzamepolder/1b_151021_toelichting_eindpresentatie_Posad.pdf
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Wat is onjuist aan berekeningen? (2/2)
Waar gaat de berekening van POSAD mank (vervolg)?
POSAD berekent een verkeerd energieverbruik in 2013
Op basis van haar bronnen en gemaakte aannames maakt POSAD een ‘onjuiste’ berekening van
het energieverbruik in 2013. Dat is met het inzicht van vandaag een majeure fout, omdat alle
berekeningen daarna en uiteindelijk ook de opgave voor opwekking duurzame energie in het
buitengebied van 2,2, PJ hierop izijn gebaseerd.

POSAD
Totaal verbruik gemeente ‘s-Hertogenbosch in 2013

16,65 PJ

12,25 PJ

GROEN inZICHT heeft op basis van de Klimaatmonitor de berekening voor 2013 opnieuw gemaakt
(zie bijlage 1). Wij constateren dat de berekening van POSAD leidt tot een te hoge berekening van
het energieverbruik, 16,65 PJ in plaats van de werkelijke 12,25 PJ. Dat is een afwijking van ruim
26%!
.
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Werkelijk energieverbruik in 2050
Uitwerking scenario met maximaal haalbare maatregelen voor
energiebesparing en duurzame energieopwekking
Totaal verwacht verbruik gemeente ‘s-Hertogenbosch 2050

Globale opbrengst
(POSAD)
18 PJ

13,2 PJ

Hoe komt GROEN inZICHT aan 13,2 PJ?

GROEN inZICHT heeft voor de vergelijking dezelfde aannames ten aanzien van autonome groei
gehanteerd als POSAD en komt dan op een verwacht energieverbruik in 2050 van 13,2 PJ (zie
bijlage 2 voor details).
POSAD
Totaal verbruik gemeente ‘s-Hertogenbosch in 2013

+
Autonome groei conform POSAD (groeipercentages per categorie)

=
Totaal verbruik gemeente ‘s-Hertogenbosch in 2050

16,65 PJ

12,25 PJ

+

+

1,51 PJ

0,97 PJ

=

=

18 PJ

13,2 PJ
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De werkelijke opgave in 2030 (1/3)
De opgave opwekking duurzame energie in 2030 zou leidend moeten zijn

Met het Energietransitieprogramma 2016-2020 als basis voor de Ontwerpvisie Energielandschap
acteert gemeente ’s-Hertogenbosch deels op niet bestaand beleid. Hoewel het beleid van de
landelijke overheid ten aanzien van de klimaatdoelstellingen niet verder gaat dan 2030, meent de
gemeente ’s-Hertogenbosch nu al rekening te moeten houden met de periode na 2030. Terwijl er
voor de periode na 2030 nog geen fondsen beschikbaar zijn en ook de wetgeving niet zover reikt.
GROEN inZICHT is gelet op het bovenstaande van mening dat de opgave opwekking duurzame
energie 2030 leidend zou moeten zijn en niet de opgave opwekking duurzame energie 2050. We
hebben daarom berekend hoeveel energie er in 2030 duurzaam opgewekt zou moeten worden.
Daarbij hanteerden we de scenario’s van POSAD ten aanzien van autonome groei van verbruik en
besparingen. Door lineare extrapolatie op de cijfers voor opwekking duurzame energie en
besparingen hebben we vastgesteld wat de doelstelling opwekking duurzame energie in 2030 zou
moeten zijn (zie bijlage 4 voor details). De doelstelling bedraagt 2,75 PJ. Verdeeld naar
energiedragers elektriciteit, gas en diesel/benzine, levert dat het volgende overzicht op:
De duurzame energie opwekking in 2030

2,75 PJ

§

Elektriciteit → alternatieve opwekking door zon, wind, water en biomassa

0,57 PJ

§

Gas (verwarming)→ alternatieve opwekking door warmtepompen, biomassa, groen gas, restwarmte

0,37 PJ

§

Diesel/benzine (vervoer) → alternatieve opwekking door biobrandstof en elektrisch rijden alle reststromen

1,81 PJ

Als we maximaal elektrificeren, dan moeten we alle met gas gerealiseerde warmte vervangen voor
warmte door elektrische warmtepompen en al het vervoer elektrisch maken (is dat wel mogelijk en
realistisch voor 2030?).
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De werkelijke opgave in 2030 (2/3)
Wat als we de energiedragers gas en brandstof vervangen voor elektriciteit

Als we maximaal elektrificeren, dan leidt dit tot de volgende vervangingen:
§ 1 PJ gas vervangen door een elektrische warmtepomp kost 0,4 PJ elektriciteit
§ 1 PJ brandstof (benzine/diesel) vervangen door elektrisch rijden kost 0,4 PJ elektriciteit
§ Een klein deel van de benodigde warmte (industrie en landbouw) kan niet via elektrificatie,
omdat met elektriciteit niet de gewenste temperatuur bereikt kan worden; hiervoor zal groen gas
ingezet moeten worden
Uitgaande van maximale elektrificatie, kunnen we nu de maximaal benodigde hoeveelheid
elektriciteit vaststellen, die nodig is om de door GROEN inZICHT berekende doelstelling opwekking
duurzame energie 2030 te realiseren.
De maximale theoretisch hoeveelheid duurzaam opgewekte elektriciteit in 2030 bedraagt 1,38 PJ.
Daarnaast zal 0,16 PJ groen gas nodig zijn (zie bijlage 5 voor details).
Het is echter niet realistisch te verwachten dat de oplossing alleen uit elektrificeren komt. Voor
vervoer kunnen ook biobrandstoffen ingezet worden en voor verwarming kunnen we ook
hernieuwbare warmte aanwenden (bijv. warmtenetten en biomassa).
De benodigde duurzame opgewekte elektriciteit zal in ‘s-Hertogenbosch in 2030 dan ook ergens
tussen de 0,57 PJ en 1,38 PJ komen te liggen, waarbij 1 PJ als realistisch te veronderstellen is.
.
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De werkelijke opgave in 2030 (3/3)
Met circa 8 windturbines (en zonnepanelen) kunnen we de opgave voor 2030 realiseren

Met het huidige beleid (beperkt aantal windmolens en voldoende zon op dak) kan deze opgave
prima ingevuld worden. Stel dat van deze 1,38 PJ circa 1,1 PJ opgewekt wordt met zonnepanelen,
zoals weergegeven in het Energietransitie Programma (‘300 hectare zonnepanelen op
landbouwgrond, ongebruikte bedrijventerreinen en parkeerterreinen’), dan resteert er nog 0,28 PJ
die opgewekt kan worden met wind. Dat zijn circa 8 windturbines met een tiphoogte van 200m,
uitgaande van de berekeningen van de gemeente (windturbines 5 MW die 0,037 PJ per stuk
oplevert, zie ook bijlage 6).
Op navolgend overzicht hebben we naast de doelstellingen voor 2050 ook de doelstellingen voor
2030 berekend, omdat GROEN inZICHT vindt dat de horizon van doelstellingen gelijk moet lopen
aan de horizon van overheidsbeleid ten aanzien van klimaatdoelstellingen.
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Berekening GROEN inZICHT 2030
Uitwerking scenario met maximaal haalbare maatregelen voor
energiebesparing en duurzame energieopwekking

Globale opbrengst
(POSAD)
18 PJ

Totaal verwacht verbruik gemeente ‘s-Hertogenbosch 2050

Opbrengst
2050

Besparen

Target
2030 1)

Opbrengst
2050

Target
2030 1)

7,9 PJ

3,76 PJ

6,81 PJ

2,92 PJ

3,1 PJ

1,55 PJ

2,83 PJ

1,21 PJ

2 PJ

1,03 PJ

2,29 PJ

0,98 PJ

0,68 PJ

0,36 PJ

0,15 PJ

1,2 PJ

0,51 PJ

1,33 PJ

0,57 PJ

2,7 PJ

3,99 PJ

2,7 PJ

2,73 PJ

§

Woningen: alle woningen voor 1950 verbeteren tot label A en woningen na 1950 energieneutraal (nul-op-de-meter)

§

Dienstensector/kantoren/utiliteit: 60% energiebesparing; nieuwbouw vanaf 2020 energieneutraal

§

Industrie: 35% energiebesparing (elk jaar 1% besparing tot en met 2050)

1,6 PJ

§

Verkeer: 35% energiebesparing (elk jaar 1% besparing tot 2050)

Duurzame energie opgewekt binnen de gemeente

13,2PJ

§

Zoveel mogelijk windmolens die passen binnen het provinciaal beleid (circa 20 molens van 3 MW)

0,5 PJ

0,5 PJ

§

300 hectare zonnepanelen op landbouwgrond, ongebruikte bedrijventerreinen en parkeerterreinen

1,1 PJ

1,1 PJ

§

Alle geschikte daken vol met zonnepanelen

0,8 PJ

0,8 PJ

§

Biomassa: alle reststromen van grasland, bos, akkerbouw en rioolwaterzuivering binnen de gemeente benutten

0,3 PJ

0,3 PJ

Duurzame energie van buiten de gemeente (wind op zee en op land)

0,5 PJ

0,5 PJ

0,5 PJ

0,5 PJ

Restopgave duurzaam opwekken

6,9 PJ

-

3,11 PJ

-

4,49 PJ

6,31 PJ

3,23 PJ

Totaal benodigd in resp. 2050 of 2030
1)

Lineaire extrapolatie van de opbrengst 2050, zie voor meer details tabellen bijlage 4

10,1 PJ
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Hoofdstuk 2
Verkeerd gebruik van data en
verkeerde en onduidelijke ambities
in proces Visie Energielandschap
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Gemeente gebruikt data verkeerd (1/2)
De gemeente wil 2,2 PJ duurzame energie opwekken met zon en wind

Begin januari 2019 is de gemeente gestart met een participatieve werkwijze om belanghebbenden
te betrekken bij de Visie Energie landschap. In deze werkwijze hanteert de gemeente op onjuiste
wijze haar eigen data uit het Energie Transitieprogramma 2016-2020. In haar Energie
Transitieprogramma presenteert de gemeente het volgende overzicht.
Duurzame energie opgewekt binnen de gemeente

2,7 PJ

§

Zoveel mogelijk windmolens die passen binnen het provinciaal beleid (circa 20 molens van 3 MW)

0,5 PJ

§

300 hectare zonnepanelen op landbouwgrond, ongebruikte bedrijventerreinen en parkeerterreinen

1,1 PJ

§

Alle geschikte daken vol met zonnepanelen

0,8 PJ

§

Biomassa: alle reststromen van grasland, bos, akkerbouw en rioolwaterzuivering binnen de gemeente benutten

0,3 PJ

In het Programma gaat de gemeente uit van 0,5 PJ met wind opgewekte energie, 1,1 PJ met
zonnepanelen opgewekte energie en 0,3 met biomassa opgewekte energie. Tezamen is dit 1,9 PJ.
Tijdens de eerste informatiebijeenkomsten in januari en in haar Ontwerpvisie Energielandschap
presenteert de gemeente een ander beeld.
Tijdens de informatiebijeenkomst geeft de gemeente aan dat er 3 PJ aan duurzame energie
opgewekt moet worden, waarvan 2,2 PJ in het buitengebied en 0,8 PJ op daken in de stad. Volgens
de gemeente wordt de gehele 2,2 PJ opgewekt met zonnepanelen en windturbines (zie bijlage 5).
Met deze opgave moeten belanghebbenden een ‘spel’ spelen, waarbij ze windmolens en
zonnepanelen moeten plaatsen in het buitengebied. Ander opties zijn niet mogelijk. Feitelijk had
de gemeente de belanghebbenden 1,6 PJ moeten laten verdelen (0,5 PJ wind plus 1,1 zon)
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Gemeente gebruikt data verkeerd (2/2)
De gemeente wil 2,2 PJ duurzame energie opwekken met zon en wind (vervolg)

Ook in de Ontwerpvisie Energielandschap, die begin november 2019 werd gepubliceerd, geeft de
gemeente een verkeerde voorstelling van zaken.

“In het scenario voor 2050 is geraamd dat er minimaal 3 PJ aan duurzame energie opgewekt kan
worden in de gemeente. 0,8 PJ daarvan kan door middel van zonnepanelen op de daken
gerealiseerd worden. Dat betekent dat er voor minimaal 2,2 PJ duurzame energieopwekking op het
grondgebied van de gemeente gevonden moet worden. We beschouwen de 2,2 PJ als de minimale
doelstelling voor grootschalige duurzame energie-installaties, zoals zonnevelden en windparken.”
(p. 5 Visie Energielandschap deel B).

De gemeente heeft het dus niet meer over het opwekken van 0,5 PJ uit biomassa en 1,1 PJ met
300 hectare zonnepanelen op landbouwgrond, ongebruikte bedrijventerreinen en parkeerterreinen,
zoals weergegeven in haar Energietransitie Programma 2016-2020. De gehele opgave van 2,2 PJ
wordt nu toegerekend aan wind en zon. Dat betekent dat de gemeente in plaats van ca. 20
windmolens van 3 MW, maximaal 55 tot 88 windmolens in het buiten gebied ook als een optie ziet.

Afbeelding p. 5
Visie Energielandschap deel B
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Doelstelling 2030 moet leidend zijn
De opgave opwekking duurzame energie in 2030 moet leidend zijn

We herhalen nogmaals dat de gemeente ‘s-Hertogenbosch haar beleid ten aanzien van het
realiseren van de klimaatdoelstellingen moet afstemmen op het beleid van de landelijke overheid
en de Regionale Energie Strategie. De doelstelling voor 2030 zou leidend moeten zijn.
Het is onverstandig om het ‘braafste jongetje in de klas’ te zijn. Technolgische ontwikkelingen zijn
enerzijds onvoorspelbaar, maar kunnen zich ook onverwachts en snel voordoen. Nu te veel een
voorsprong nemen met bestaande technologie kan nieuwe technologie in de toekomst in de weg
staan. De wet van de remmende voorsprong is een serieus risico naar de toekomst.
Feitelijk zijn er twee horizonnen:
§ De periode 2016-2030: deze horizon sluit uit aan bij de landelijke doelstelling uit het
Klimaatakkoord; voor deze periode zijn fondsen voorzien en liggen er duidelijke
§ De periode 2030-2050: het einddoel in de Klimaatwet is 2050. Het einddoel is 95% minder CO2uitstoot in 2050 ten opzichte van 1990. “CO2-reductie kan op verschillende manieren worden
bereikt. Dat geldt in alle sectoren van de economie. Nu is nog onzeker welke technologieën in de
toekomst het sterkst gaan bijdragen aan het beperken van de CO2-uitstoot. Technische en
economische ontwikkelingen zullen invloed hebben op de weg die Nederland in de wereld zal
afleggen naar een klimaatneutrale samenleving. (…) (Technologische) toekomstbeelden zijn dan
ook, in alle sectoren, intensief onderdeel geweest van de gesprekken over het Klimaatakkoord.
In deze gesprekken is gewerkt aan gedeelde toekomstbeelden. Hieruit komt een aantal robuuste
elementen naar voren, waarvan duidelijk is dat deze bij het verder uitrollen, demonstreren en
innoveren gedurende de komende 10 jaar een plek moeten krijgen ” 1)
1)

Bron:: Brochure ‘Voorstel tot klimaatplan’, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, november 2019

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/11/25/voorstel-voor-het-klimaatplan/voorstel-voor-hetklimaatplan.pdf
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Gemeente, richt je op 2030
GROEN inZICHT adviseert de gemeente zich te richten op de klimaatdoelstellingen van 2030

We adviseren de gemeente om inhaar Visie Energielandschap, maar ook de verkenning Duurzame
Polder het jaar 2030 als belangrijkste horizon te nemen. Neem nu maatregelen die ervoor zorgen
dat we de klimaatdoelstelling voor 2030 gaan halen. En start in 2025 met het vaststellen van de
maatregelen voor het decennium daarna. Uiteraard op basis van het dan vigerende beleid van het
Rijk.
Klimaatneutraal is niet hetzelfde als energieneutraal
GROEN inZICHT vindt het ook belangrijk om de gemeente te wijzen op haar inconsistente
formulering van doelstellingen ten aanzien van het klimaat. In het Energietransitie Programma
2016-2020 verstaat de gemeente onder klimaatneutraal ‘dat de activiteiten van onze gemeente

niet leiden tot een negatieve invloed op het klimaat. Oftewel: er worden netto geen broeikasgassen
uitgestoten. In dit programma voor 2016-2020 ligt de focus op het belangrijkste broeikasgas CO2’.
In de Ontwerpvisie Energielandschap schrijft de gemeente: ‘Klimaatneutraal’ staat hierbij voor een
situatie waarbij geen CO2-uitstoot meer plaatsvindt, omdat alleen nog duurzaam opgewekte
energie wordt gebruikt. In de “Nota Duurzaam ‘s-Hertogenbosch” (2019) wordt hiervoor de term
CO2-neutraal gehanteerd."

De gemeente veronderstelt dat CO2-neutraal enkel en alleen bereikt kan worden met de opwekking
van duurzame energie en gaat voorbij aan de (toekomstige) mogelijkheden van CO2-opslag. De
Nederlandse overheid investeert al veel in CO2-opslag. De afvang en opslag van CO2 is
noodzakelijk om de internationale afspraken te kunnen halen over vermindering van CO2-uitstoot.
Feitelijk ambieert de gemeente met het Energietransitieprogramma, de Visie Energielandschap en
project Duurzame polder energieneutraal te worden. Dat gaat veel verder dan klimaatneutraal.
1)

Bron:: Brochure ‘Voorstel tot klimaatplan’, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, november 2019

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/11/25/voorstel-voor-het-klimaatplan/voorstel-voor-hetklimaatplan.pdf
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Meer duurzame energie van buiten
De gemeente heeft te ambitieuze doelstellingen ten aanzien van opwekken binnen gemeente

De gemeente heeft de ambitie om bijna alle duurzame energie binnen de gemeentegrenzen op te
wekken. Dit blijkt uit het Energietransitieprogramma 2016-2020 en documentatie van project
Duurzame Polder. In onderstaand overzicht een vergelijking van het project Duurzame Polder. 1)
Energieopgaven gemeenten

‘s-Hertogenbosch
18 PJ

7,64 PJ

8,0 PJ (45%)

Totaal energieverbruik 2050
Besparing

Oss

Opwekking zon op daken

0,8 PJ

3,82 PJ
(50%, incl.
zon op daken)

Grootschalige opwekking eigen grondgebied

2,2 PJ

1,91 PJ (25%)

0,5 PJ (3%)

1,91 PJ (25%)

6,5 PJ

-

Duurzame energie van buiten
Restopgave

1)

Bron:: leaflet die uitgereikt is tijdens bewonersavonden van project Duurzame Polder.

https://www.groen-inzicht.nl/wp-content/uploads/2019/12/Websiteversie-Memo-Duurzame-Polder-en-energietransitie.pdf
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Meer duurzame energie van zee
De gemeente ‘s-Hertogenbosch wil slechts 3% duurzame energie van buiten halen, Oss 25%

In haar Energietransitieprogramma heeft de gemeente ‘s-Hertogenbosch vastgesteld dat ze maar
0,5 PJ aan duurzame energie buiten haar gemeentegrenzen gaat betrekken, terwijl ze in het zelfde
document ook het volgende zegt: ‘In het Energierapport “Transitie naar duurzaam” van het

Ministerie van Economische Zaken uit 2016 wordt op lange termijn verwacht dat op de Noordzee
veel meer windenergie kan worden opgewekt. Voor Den Bosch zou dat een bijdrage van zo’n 4,5 PJ
betekenen.’ (voetnoot p.5).

GROEN inZICHT heeft de gemeente er meermaals op gewezen dat ze meer duurzame energie moet
betrekken van windenparken op zee. Immers, het grondgebied van ‘s-Hertogenbosch is relatief te
klein voor de grootschalige opwekking van duurzame energie. De gemeente voert regelmatig het
argument aan dat ‘de windenergie van zee ivoor bedrijven is ’. Wij hebben bij Vattenfall, exploitant
van o.a. het te realiseren windpark Hollandse Kust Zuid, navraag gedaan of de gemeente
duurzame energie kan betrekken uit dit windpark. Vattenfall antwoord: ‘De energie van het

windpark Hollandse Kust Zuid is straks voor iedereen beschikbaar: bedrijven, overheden en
particulieren. Het is zeker niet de bedoeling om de stroom alleen voor bedrijven te reserveren. Zo
heeft de provincie Noord-Brabant, samen met zeven andere provincies, onlangs besloten om
duurzame stroom van Vattenfall af te gaan nemen. Zodra ons windpark op zee gereed is, gaat die
stroom ook van Hollandse Kust Zuid komen. Uiteraard kan de gemeente Den Bosch contact met
ons opnemen voor meer informatie over het inkopen van duurzame stroom en specifiek stroom
van Hollandse Kust Zuid.’ (bij monde van woordvoerder Robert Portier, zie bijlage 6).
GROEN inZICHT adviseert de gemeente meer duurzame energie van zee te betrekken. Dat kan het
aantal windturbines binnen de gemeente significant reduceren en daarmee ook de weerstand bij
de bevolking. De gemeente is niet verplicht duurzame energie binnen haar gemeente op te wekken.
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Hoofdstuk 3
Het Klimaatakkoord en de
ontbrekende relatie met
gemeentelijke doelstellingen
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RES als uitgangspunt voor ambitie
Regionale Energie Strategie (RES) zou uitgangspunt moeten zijn voor ambitie van de gemeente

Het uitgangspunt van het Klimaatakkoord is dat de uitstoot van CO2 in 2030 met 49% moet
worden verminderd, en op de lange termijn met minimaal 95% (in 2050). Aan vijf tafels worden
daarvoor afspraken gemaakt: industrie, gebouwde omgeving, mobiliteit, landbouw en landgebruik,
en elektriciteit. In de RES staat welke maatregelen daar in de regio voor nodig zijn.
‘s-Hertogenbosch maakt samen met Oss en nog 14 gemeenten deel uit van de RES Noord-Brabant.
Een paar uitgangspunten van de Klimaatakkoord en de RES zijn relevant:
§ Anders dan in het Energieakkoord, is de opwekking van duurzame energie niet meer het
hoofddoel. Het Klimaatakkoord heeft als uitgangspunt het reduceren van de CO2-uitstoot
§ Er moet 35 TWh aan hernieuwbare energie op land opgewekt worden (energie uit wind,
waterkracht, zon, bodem, buitenluchtwarmte en biomassa). Deze taakstelling ligt bij de RES.
Daarnaast moet er 49 TWh aan elektriciteit van wind op zee komen. De overheid wijst gebieden
aan.
§ 75% van de elektriciteitsopwekking is duurzaam (wind, zon en biomassa), 25% zal nog opgewekt
worden met fossiele brandstoffen (gas). Deze 25% is nodig als back-up (als er geen wind of zon
is) en regelvermogen (balanceren van vraag aan en aanbod van elektriciteit).
Aan het Nationaal Programma RES is gevraagd om een feitelijk en transparant beeld te schetsen
over de volgende vragen:
§ Welk deel van de opgave van 35 TWh is nu al gerealiseerd?
§ Uitgaand van de nu bekende plannen die in de pijplijn zitten tot 2030: hoeveel TWh gaat er dan
naar alle waarschijnlijkheid nog bij komen?
De beantwoording van deze vragen zijn ook van cruciaal belang voor de daadwerkelijke opgave die
de gemeente zich als doel moet stellen. Maar eerst beargumenteren we dat de ambitie van de
gemeente niet in overeenstemming is met de RES.
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Doelstelling gemeente niet in lijn met RES
De gemeente hoeft zich, in lijn met de RES, enkel op de ‘Gebouwde omgeving’ en ‘Elektriciteit’ te
richten

In een RES-regio werken overheden met maatschappelijke partners, netbeheerders, het
bedrijfsleven en waar mogelijk bewoners, regionaal gedragen keuzes uit. Dit doen zij voor de
opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de
daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur (focus op de klimaattafels ‘Gebouwde
omgeving’ en ‘Elektriciteit’). De gemeente heeft in haar opgave ook het energieverbruik van de
klimaattafels landbouw, industrie en mobiliteit (verkeer) meegenomen. De gemeente en daarmee
ook de bewoners van de gemeente ‘s-Hertogenbosch hoeven niet het ‘probleem’ van die
klimaattafels op te lossen.
Indicatief plafond voor subsidies

GROEN inZICHT adviseert de gemeente ‘s-Hertogenbosch om haar ambities in lijn te brengen met
de RES. Als de ambities te hoog zijn dan loop de gemeente twee risico’s:
§ Er wordt teveel elektriciteit opgewekt (aanbod groter dan de vraag)
§ Een deel van de ambities kan niet gerealiseerd worden, omdat het (indicatieve) plafond voor
subsidies voor hernieuwbare energieproductie bereikt wordt. Zonder subsidies start geen enkele
initiatiefnemer een project voor de opwekking van wind of zon energie in de gemeente ‘sHertogenbosch.
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Doelstelling 2030 voor 83% gerealiseerd
Welk deel van de opgave van 35 TWh is nu al gerealiseerd?

We hebben uit de Factsheet van de RES 1) het volgende overzicht opgesteld.
Overzicht landelijke realisatie (waarvoor subsidie is verleend)

26,2 TWh

Verwachting wind op land 2030

17,7 TWh

§

Gerealiseerde windenergie op land (eind 2018)

§

Plannen in de pijplijn tot 2030

Verwachting zon (PV > 15 kW) 2030
§

Gerealiseerde zon (PV > 15 kW)

§

Plannen in de pijplijn tot 2030 (50% realisatie)

6,6 TWh
11,1 TWh
8,5 TWh

1,5 TWh
2)

7,0 TWh

Op basis van de gerealiseerde productie en de pijplijn wordt in 2030 naar verwachting 26 TWh
hernieuwbare energie door grootschalig zon en wind op land opgewekt. Dit betekent dat de
landelijke, resterende opgave circa 9 TWh bedraagt
LET OP: het betreft de situatie eind 2018. De resultaten van de subsidie rondes 2019 (SDE) zijn nog
niet meegenomen. Alleen in de voorjaarsronde alleen al is voor 3 TWh aan aanvragen
goedgekeurd.

1)

Bron: Factsheet, Zon-pv en wind op land, Analyse naar opwek van hernieuwbare energie per RES-regio, Nationaal Programma RES, 2 oktober 2019

https://regionale-energiestrategie.nl/documenten/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1460717
2)

Bij de zon PV wordt uitgegaan dat slechts 50% van de projecten doorgaan waarvoor al subsidie is verleend. Als reden wordt de netcapaciteit

(ontbreken daarvan) genoemd. Echter dat kan per regio sterk verschillen.
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Landelijk nog maar 9TWh nodig
Rekening houdend met de pijplijn, hoeveel elektriciteit moet er nog duurzaam opgewekt worden?

Uitgaand van de nu bekende plannen die in de pijplijn zitten tot 2030: hoeveel TWh gaat er dan
naar alle waarschijnlijkheid nog bij komen? Dat is de vraag die vanuit het Nationaal Programma
RES nog beantwoord moet worden.
Doelstelling RES 2030
35 TWh

Gerealiseerd 2018 (vergund)
26,2 TWh

Nog te realiseren met RES
8,8 TWh

In 2020 komt er nog een extra subsidieronde (SDE+) om projecten meer kans te geven een
zogeheten positieve netindicatie te krijgen. Het is realistisch te veronderstellen dat de hoeveelheid
gerealiseerde, hernieuwbare energie eind 2019 veel hoger ligt dan 26,2 TWh en eerder circa 30TWh
bedraagt. Pessimistisch bedraagt de nog te realiseren landelijke doelstelling tot 2030 afgerond 9
TWh en de realistisch landelijke doelstelling 5 TWh.
Wat zou de opgave van de RES Noord-Brabant en gemeente ‘s-Hertogenbosch moeten zijn?

Uitgaande van de doelstelling uit het Klimaatakkoord om in 2030 35 TWh ‘wind op land en zon PV’
te realiseren betekent dit voor de regio Noord-Oost Brabant een elektrische opwek van 1,15 TWh
( = 35TWh gedeeld door 30 RES-regio’s). Om het aandeel van ‘s-Hertogenbosch in de RES-regio
vast te stellen is het van belang om te kijken naar dat de duurzame opwekking met wind en zon tot
op heden is.

32

In ‘s-Hertogenbosch nog maar 0,16 TWh nodig
Rekening houdend met pijplijn, hoeveel moet er in de gemeente nog duurzaam opgewekt worden?

Conform de Factsheet RES1) geldt het volgende voor de RES Noord-Oost Brabant :
Overzicht RES Noord-Brabant (waarvoor subsidie is verleend)
Verwachting wind op land 2030
§

Gerealiseerde windenergie op land (eind 2018)

§

Plannen in de pijplijn tot 2030

0,37 TWh
0,094 TWh

0,004 TWh
0,09 TWh

Verwachting zon (PV > 15 kW) 2030

0,28 TWh

§

Gerealiseerde zon (PV > 15 kW)

0,07 TWh

§

Plannen in de pijplijn tot 2030 (75% realisatie) 2)

0,21 TWh

Dit betekent dat er voor de regio Noord-Oost Brabant nog een opgave ligt van 0,78 TWh ( = 1,15 –
0,37 TWh) die additioneel op de bestaande, vergunde plannen in 2030 gerealiseerd moet zijn
(wind op land en zon PV >15 kWp). .
Binnen de RES-regio Noord-Oost Brabant heeft ‘s-Hertogenbosch volgens de Klimaatmonitor
(peildatum 2016) een aandeel van 20% in het totale energieverbruik. De gemeente
‘s-Hertogenbosch zou dus theoretisch nog maar 0,16 TWh (20% van 0,78 TWh) aan duurzame
energie met wind of zon hoeven opwekken. Dat is 0,561 PJ. Ervaringscijfers van verleende
subsidies leren dat er een verhouding 60/40 is van wind en zon. Dit leidt tot 9 windturbines
(windturbine van 5 MW die 0,037 PJ per stuk oplevert, zie ook bijlage 5). 3)
1)

Bron: Factsheet, Zon-pv en wind op land, Analyse naar opwek van hernieuwbare energie per RES-regio, Nationaal Programma RES, 2 oktober 2019

https://regionale-energiestrategie.nl/documenten/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1460717
2)

Bij de zon PV wordt uitgegaan dat slechts 75% van de projecten doorgaan waarvoor al subsidie is verleend. Als reden wordt de netcapaciteit

(ontbreken daarvan) genoemd. Echter dat kan per regio sterk verschillen.
3)

Opgave regio Noord-Oost Brabant bedraagt 078 TWh → aandeel gemeente ‘s-Hertogenbosch is 20% van 0,78 TWh = 0,156 TWh →

0,156 TWh = 0,561 PJ → 0,561 PJ, waarvan 60% wind = 0,336 PJ → 0,336 PJ gedeeld door 0.037 PJ per windturbine = circa 9 windturbines.
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Gemeente pas je ambities aan
Wees ambitieus, maar niet te ambitieus

De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft zich in het Energietransiteprogramma 2016-2020 ambitieuze
doelstellingen gesteld. Ambitie is goed en ook GROEN inZICHT, met meer dan 520 leden, begrijpt
het belang van duurzame energie en de urgentie om meer elektriciteit te halen uit zon en wind. We
willen allemaal een schonere wereld doorgeven aan de generaties die volgen. We zijn niet tegen
windturbines. Wel maken we ons grote zorgen over de grootschaligheid van een windturbinepark
in de Rosmalense en Nulandse polder zo dicht bij de woonkernen.
Energietransitie Programma 2020-2030 , opgave opwekking duurzame energie herzien

In dit document zijn we kritisch op de berekeningen en het gelopen proces van de gemeente. Op
basis van onze berekeningen komen we tot een opgave die lager is dan 2,2 PJ en leiden
berekeningen vanuit twee perspectieven tot een lager aantal windturbines dat mogelijk nodig is.
Perspectief

1)

Doelstelling duurzaam
opgewekte energie

Aantal windturbines
(5 MW, 200 m. hoog)

Opgave 2030 volgens
GROEN inZICHT (o.b.v.
verwacht energieverbruik)

0,28 PJ

8 windmolens1)

(Rest)opgave RES 2030

0,561 PJ

9 windmolens2)

Dit perspectief houdt geen rekening met al gerealiseerde (vergunde) projecten. Uitgangspunt is energieverbruik. Het betreft het aantal

windmolens uitgaande van het scenario dat er 1,1 PJ met zon wordt opgewekt.
2)

Dit perspectief houdt wel rekening met al gerealiseerde (vergunde) projecten. Uitgangspunt is theoretische restopgave ‘s-Hertogenbosch. Het

betreft het scenario waarbij 60% van de opgave van 0,561 PJ met wind wordt opgewekt.
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Bijlagen
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Bijlage 1
Berekening GROEN inZICHT van energieverbruik gemeente ‘s-Hertogenbosch in 2013

POSAD berekent het energieverbruik in 2013 op basis van diverse bronnen als volgt:

GROEN inZICHT berekent het energieverbruik in 2013 op basis van de Klimaatmonitor als volgt:

Zijn de verschillen te verklaren?
De verschillen tussen beide optellingen zijn erg groot. Het energieverbruik 2013 voor Den Bosch
volgens de Klimaatmonitor is circa 4,5 PJ lager dan in het POSAD rapport.

Een groot deel van het verschil komt door het toevoegen van industrie (grootverbruik). Mogelijk
dat andere verschillen te verklaren zijn uit het feit dat de CBS cijfers 2013 in de afgelopen jaren zijn
aangepast (lees: definitief gemaakt). Het kan dus zijn dat de Klimaatmonitor bij raadpleging nu
andere cijfers laat zien over 2013 dan de Klimaatmonitor bij raadpleging in 2015.
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Bijlage 2
Berekening GROEN inZICHT van verwacht energieverbruik gemeente ‘s-Hertogenbosch in 2050

GROEN inZICHT neemt voor haar berekening van het verwacht energieverbruik in 2050 haar
berekening van het werkelijk energieverbruik in 2013 als basis (zie ook bijlage 1):

Vervolgens hanteren we dezelfde autonome groeipercentages per categorie (woning, handel,
overheid, etc) als POSAD. Dit leidt vervolgens tot onderstaande berekening van het verwacht
energieverbruik in 2050:
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Bijlage 3
Berekening verwacht energieverbruik gemeente ‘s-Hertogenbosch in 2050 door POSAD

Het verwacht energieverbruik 2050 is door POSAD vastgesteld op basis van de volgende aannames:
§ Tot 2050 gaat men uit van een bepaalde autonome groei op basis van bestaand beleid.
§ Daarnaast berekent men de mogelijke besparingen met gewijzigd beleid
Via lineaire extrapolatie hebben we de doelstellingen ten aanzien van besparingen en opwekking
duurzame energie voor 2030 berekend:

Berekening verwacht energieverbruik gemeente ‘s-Hertogenbosch in 2050 door GROEN inZICHT

GROEN inZICHT heeft dezelfde aannames ten aanzien van autonome groei en besparingen
gehanteerd als POSAD en komt dan tot onderstaande berekening. Via lineaire extrapolatie hebben
we de doelstellingen ten aanzien van besparingen en opwekking duurzame energie voor 2030
berekend:
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Bijlage 4
Berekening ten aanzien elektrificatie van energiedragers
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Bijlage 5
Opgave opwekking duurzame energie in buitengebied volgens gemeente 1)

Tijdens de informatiebijeenkomsten in januari en februari 2019 werd onderstaande banner getoond.

50 x 250 m
tiphoogte

of

60 x 200 m
tiphoogte

of
240
hectare
1)

Desgevraagd heeft de gemeente bevestigd dat dit windmolens van resp. 5 MW (200 meter hoog) en 6 MW (250 m hoog) betreft.
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Bijlage 6
E-mail Vattenfall: windenergie van zee ook beschikbaar voor gemeente ‘s-Hertogenbosch
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Bijlage 7
Welk deel van de opgave van 35 TWh is nu al gerealiseerd?1)

Realisatie RES Noord-Oost Brabant

1)

Bron::Factsheet, Zon-pv en wind op land, Analyse naar opwek van hernieuwbare energie per RES-regio, Nationaal Programma RES, 2 oktober 2019

https://regionale-energiestrategie.nl/documenten/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1460717
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Voor duurzame energie,
tegen grootschalig windmolenpark
Presentatie Wijkraad Groote Wielen, 12 november 2018

