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Inhoud voorstel (beoogd resultaat/doel)
Uw Staten hebben een ambitieuze doelstelling voor CO2 reductie: 55% in 2030 en klimaatneutraal
in 2050. Wij hebben modelberekeningen uitgevoerd voor Gelderland met het Energietransitie
Model (ETM) zodat we inzicht krijgen in hoe we de 55% doelstelling kunnen bereiken en vooral hoe
grootschalige opwekking van duurzame energie hieraan kan bijdragen. Onder paragraaf 3,
argumenten, wordt het ETM verder toegelicht. De berekeningen met ETM hebben alleen betrekking
op energie en de daaraan gerelateerde CO2-emissies. Overige broeikasgassen zoals methaan zijn
geen onderdeel van het model. De ETM berekeningen kunnen ook gebruikt worden als input bij de
totstandkoming van de Regionale Energie Strategieën (RES-en). Uitkomsten van ETM
berekeningen zijn illustratief en dus uitdrukkelijk niet bedoeld als taakstelling. Graag bespreken we
met u de uitkomsten van de berekeningen vertaald naar Gelderland en onze conclusie dat er een
intensiveringspakket nodig is om de doelstelling van 55% CO2 reductie te behalen.
Overduidelijk is dat de omwenteling naar een duurzame energievoorziening vraagt om forse
inspanningen van alle sectoren zoals landbouw, industrie, gebouwde omgeving en verkeer én van
alle partners zoals energiebedrijven, woningcorporaties en bedrijven. Maar we doen dit allemaal om
de noodzakelijke bijdrage te leveren aan het tegengaan van een verdere opwarming van de aarde en
om minder afhankelijk te zijn van het buitenland voor onze energievoorziening. Bovendien levert de
verduurzamingsoperatie veel nieuwe werkgelegenheid op en kunnen regio’s en hun inwoners ook
financieel profiteren van alle wind- en zonprojecten.
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De berekeningen laten zien dat onze ambitie, omarmd door alle partijen in het GEA, meer
inspanning en inzet vereist dan verwacht. Willen we de doelstelling van 55% CO 2 reductie behalen
dan moet er naast stevige besparing ook maximaal worden ingezet op grootschalige duurzame
energieopwekking. Dit vraagt om creativiteit en inzet van iedere partner én solidariteit tussen de
zes Gelderse regio’s. Het ruimtebeslag van de benodigde windmolens én zonnevelden is groot. De
maatschappelijke acceptatie daarvan zal bestuurskracht en inspanning vragen. Naast het duurzaam
opwekken van energie zullen we krachtig moeten inzetten op andere manieren om CO2 te
reduceren. Hiervoor doen we een groot appel op de innovatiekracht van onderwijs en bedrijfsleven.
Niet in de laatste plaats moeten we ook veel meer energie gaan besparen. Immers wat we niet
gebruiken hoeven we ook niet op te wekken.
Onze aanpak ziet er als volgt uit:
1. Samen met de partners in het GEA blijven we ons inzetten om de basisafspraken uit
het Gelders Energieakkoord en het Nationaal Klimaatakkoord te halen en uit te
voeren:
Afgesproken is 1,5% energiebesparing per jaar en het leggen van zonnepanelen op daken.
Kanttekening daarbij is dat de huidige besparing onder de 1,5% per jaar ligt en in 2018 slechts ca.
7% van het (op basis van zonpotentie geschikte) Gelderse dakoppervlak was belegd met
zonnepanelen. Het ETM berekent dat met 1,5% besparing per jaar en 40% zonnepanelen op daken
in 2030 ca. 38% reductie van energie gerelateerde CO2 uitstoot bereikt kan worden. Daarmee wordt
een basis gelegd, maar die nog wel moet worden gerealiseerd. En het is onvoldoende voor de
Gelderse ambitie van 55%. Vandaar dat er Regionale Energie Strategieën worden gemaakt die
plannen zullen opleveren voor meer grootschalige opwekking van zonne- en windenergie.
2. Samen met de regio’s (Food Valley, Cleantech Regio, Noord-Veluwe, Achterhoek,
Rivierenland en Arnhem-Nijmegen) wordt ingezet op ambitieuze Regionale Energie
Strategieën (RES-en).
De ambitie voor de RES-en is 55% CO2 reductie. De inzet blijft, naast de besparing, een zo groot
mogelijke duurzame energieopwekking, het aangeven waar dat kan én streven naar een zo groot
mogelijk maatschappelijke acceptatie, bijvoorbeeld door participatie en deelname van inwoners via
energiecoöperaties.
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat alle 30 Nederlandse Regionale Energie Strategieën samen
moet leiden tot 35 TWh grootschalige duurzame opwekking van energie op land. Deze opgave is niet
vooraf verdeeld over de regio’s omdat de keuze is gemaakt om de RES-en op te stellen met
maatschappelijke betrokkenheid en dus van onderop. Indien echter blijkt dat de 35 TWh niet
gehaald wordt, kan er sprake zijn van herverdeling van de restopgave. Er zijn nog geen afspraken
gemaakt over criteria voor deze mogelijke herverdeling. De verwachting is dat een mix van
energieverbruik en potentie hierbij een rol gaat spelen.
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De makers van het ETM hebben een mogelijke verdeling van de opgave van 35 TWh over de regio’s
berekend en breed verspreid (https://quintel.com/res). Daarbij hebben zij onderscheid gemaakt
tussen een verdeling naar rato van verbruik en een verdeling naar rato van potentie.
Een verdeling naar rato van potentie zou voor de Gelderse regio’s betekenen dat er ca. 3,4 TWh
grootschalig duurzame energie in onze provincie moet worden opgewekt. Dit levert voor Gelderland
bijna 45% reductie op van energie gerelateerde CO2 uitstoot. Een potentiele energiemix om dit te
bereiken zijn ca. 230 windmolens en 2100 ha zonneveld. Dat is inclusief de bestaande 38 windmolens
in Gelderland en de 65 windmolens waar momenteel ruimtelijke procedures voor lopen. We moeten
echter constateren dat met een dergelijke Gelderse bijdrage aan de landelijke taakstelling van 35 TWh
we onze eigen ambitie van 55% niet zullen halen.
Met het ETM is berekend dat voor 55% CO2 reductie 8,3 TWh grootschalige duurzame energie
opwekking nodig is. Een potentiele energiemix om dit te bereiken is ca. 800 windmolens van 3 MW
(of 530 windmolens van 4,5 MW) en 3200 ha zonneveld. Dat is dus bovenop besparing en andere
vormen van duurzame energieopwekking. Dit zijn zeer grote aantallen voor het Gelders grondgebied.
Dit aantal is technisch nauwelijks te realiseren aangezien het merendeel van de vergunningverlening
in 2025 afgerond moet zijn. Maatschappelijke acceptatie hiervoor zal ook moeilijk te verkrijgen zijn.
Het is de vraag of dit scenario realistisch is. Dat betekent dat wij naast zon- en windprojecten dus ook
nog andere maatregelen nodig hebben om onze doelstelling voor 2030 te kunnen bereiken. Dat
brengt ons bij het intensiveringspakket.
3. Samen met de regio’s, partners in het GEA, het bedrijfsleven en andere partijen gaan
we een intensiveringspakket opstellen om te komen tot 55% CO2 reductie.
Energiebesparing en (grootschalige) opwekking zijn communicerende vaten: als er op andere
manieren CO2 gereduceerd wordt is er minder grootschalige duurzame energieopwekking nodig om
55% CO2 reductie te realiseren.
Daarom is er een groot belang om maximaal te besparen en ook versneld te onderzoeken hoe we meer
CO2 en overige broeikasgassen kunnen reduceren op andere manieren. Nieuwe (technische)
ontwikkelingen zijn nodig om onze realisatiekracht te vergroten. We zetten vol in op innovatie, ook
vanuit economisch perspectief. Daar willen we ook in investeren. Hierbij zien we een grote rol
weggelegd voor onder andere onze partners in het GEA. We hebben hoge verwachtingen van de
verbindende kracht van het GEA. Wij dagen onze GEA partners en andere bedrijven,
woningcorporaties, kennisinstellingen en onderwijs- en zorginstellingen uit om binnen de vitale
coalities ambitieuze, innovatieve én uitvoerbare projecten te ontwikkelen die bijdragen aan
verdergaande CO2 reductie. We voeren deze projecten samen uit. We nemen onze eigen
verantwoordelijkheid en streven naar een energie neutrale provinciale organisatie in 2030. Daartoe
voeren we het klimaatplan uit, dat we hiervoor hebben opgesteld. Tegelijk met de conceptnota’s van
de Regionale Energie Strategieën leggen wij in juni 2020 een inventarisatie van mogelijkheden aan u
voor waarbij we breed de mogelijkheden verkennen.
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Aanleiding
De uitkomsten van de ETM berekeningen zijn aanleiding om u te informeren.
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Bestaand beleid c.q. kader
In maart 2018 heeft u op basis van het initiatiefvoorstel Klimaat besloten een Klimaatplan op te
laten stellen (PS2018-39).
In de zomer van 2018 hebben we u met een brief (PS2018-457) geïnformeerd over de aanpak van
het opstellen van een Klimaatplan. Daarin zijn als onderdelen van het Klimaatplan benoemd: RESen/overige programma’s en Klimaatplan voor de eigen organisatie. Deze aanpak is de basis geweest
voor de verdere uitwerking, waarbij ook rekening is gehouden met motie 18M38 over langjarig
investeren in klimaat.
Voor de zomer hebben wij u met een Statenbrief (PS2019-575) geïnformeerd over de stand van
zaken van de RES-en. In deze brief hebben wij als één van de ondersteunende activiteiten de
modelberekeningen met het Energie Transitie Model (ETM) genoemd.
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Argumenten/afwegingen/risico’s
Berekeningen met het ETM
Het ETM is een gerenommeerd open source model dat door veel partijen in Nederland wordt
gebruikt. Het ETM gaat over energie en beslaat alle sectoren: dus energieverbruik en -opwekking in
landbouw, industrie, bebouwde omgeving, mobiliteit en hernieuwbare elektriciteit. Het model
berekent de energiegerelateerde CO2 emissies en neemt geen uitstoot of besparing mee van overige
broeikasgassen zoals methaan.
Ook een gerenommeerd model blijft een model: uitkomsten zijn geen vaststaand gegeven maar een
onderbouwde inschatting. De uitkomsten van berekeningen hangen af van de gekozen
instellingen/uitgangspunten en ontwikkelingen.
Een variabele in het model is bijvoorbeeld de omvang van de windmolens, ter illustratie:
Windmolens zijn in ontwikkeling: nieuwere windmolens zijn groter en hebben meer vermogen dan
oudere. De bestaande windmolens in Gelderland hebben een vermogen tot 3 MW. De windmolens
die bij Deil ontwikkeld worden hebben een vermogen van 4,2 MW. Verwachting is dat dat vermogen
verder toeneemt tot 4,5 MW bij nieuwere windmolens. Een windmolen van 4,5 MW levert meer dan
1,5 keer zoveel energie op dan een windmolen van 3 MW. In 2030 zal er in de praktijk een mix van
windmolens met verschillend vermogen staan. Omdat in het model alleen een vast vermogen en
geen mix kan worden ingevoerd, is gekozen voor de 3MW. De uitkomsten van het model moeten
voor windmolens met een hoger of lager vermogen gecorrigeerd worden.
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Omgevingsverordening
Duurzaam opwekken van energie vraagt ruimte. Over de vraag hoe we ruimte voor duurzame
energie en concurrerende ruimteclaims afwegen, gaan we dit najaar met onze partners in gesprek in
het kader van “Gaan voor Gaaf”. De RES-en geven ook input voor dit traject. Dit alles met als doel
om te komen tot een Omgevingsverordening met heldere spelregels die richting geven in situaties
waar ruimtelijke claims – bijvoorbeeld op het terrein van natuur en landschap en duurzame energie
- concurreren met elkaar.
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Financiële consequenties
Wij leggen de financiële consequenties samen met de uitwerking van het intensiveringspakket in
2020 aan u voor.
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Proces en evaluatie
Wij bespreken de beschreven aanpak graag met u. Daarbij kunnen wij ook nadere toelichting geven
op de scenario-berekeningen.
Wij inventariseren mogelijke maatregelen en werken aan het intensiveringspakket. De regio’s
werken verder aan de Regionale Energie Strategieën. We informeren uw Staten in het voorjaar
2020 over de voortgang. De concept RES-en moeten volgens de planning van het Nationale
Klimaatakkoord ingediend worden op 1 juni 2020. Dan komen we terug met een
intensiveringspakket wat zal illustreren wat nodig is om onze ambities te behalen, zodat u dat op
zijn consequenties kan wegen.

Gedeputeerde Staten van Gelderland
John Berends
- Commissaris van de Koning
Pieter Hilhorst
- secretaris
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1. Inleiding
De gemeenten en regio’s binnen de provincie Gelderland staan net als
alle andere gemeenten en regio’s in Nederland, aan de lat om tot
Regionale Energiestrategieën (RES) te komen. Regio’s is gevraagd om
‘over te dimensioneren’ en ‘van onderaf’ met gedragen plannen te
komen. Ondanks het ontbreken van een opdracht in kwantitatieve zin, is
het nuttig om inzicht te krijgen in de opgave die voor ons ligt. Provincie
Gelderland biedt haar gemeenten en regio’s allemaal de mogelijkheid
om op een vergelijkbare manier en op transparante wijze inzicht te
krijgen in het huidige energiegebruik en een mogelijke toekomstige
energiemix die daar bij kan horen.
Lastige keuzes zullen onvermijdelijk zijn bij inpassing van grootschalige
projecten voor de opwek van elektriciteit in het Gelders landschap. In
energieateliers wordt per regio ingegaan op de ingewikkelde ruimtelijke
dilemma’s en mogelijk botsende belangen. Energiemixen kunnen
daarbij een goed startpunt bieden en zijn ‘praatplaten’. De
energiemixen worden opgesteld met het Energietransitiemodel (ETM)
en zullen regelmatig worden geactualiseerd met recentere data en
voortschrijdend inzicht.

Leeswijzer
In paragraaf 2 gaan we verder in op de achtergrond en werking van het
ETM. In de derde paragraaf wordt uitleg gegeven over hetgeen wat de
Energiemix toont en hoe deze gelezen moet worden. In paragraaf 4 wordt
duidelijk welke uitgangspunten op dit moment door de Provincie en regio’s
worden gehanteerd. Paragraaf 5 bespreekt de verschillende scenario’s die
tot nu toe zijn opgesteld en paragraaf 6 toont ten slotte de voorlopige
energiemixen die dit oplevert.
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2. Werking ETM
Het ETM is een gerenommeerd model dat al op vele niveaus is ingezet
(oa. SER energieakkoord, de Urgenda klimaatzaak, Klimaattafels,
Energierapport IABR, het Rli Energieadvies en talloze andere projecten).

Werking
Het ETM is ontwikkeld door Quintel en opgebouwd om op transparante
wijze inzicht te krijgen in het huidige en toekomstige energiesystemen.
Quintel heeft het hele energiesysteem van landen, provincies en
gemeenten opgenomen en onderscheidt daarin verschillende sectoren
zoals huishoudens, transport, industrie en de energiesector. Van elke
sector kan vraag en aanbod aangepast worden. Het model bevat
honderden technologieën met up-to-date technische en financiële
parameters en wordt met regelmaat voorzien van een update.
Gebruikers van het ETM kunnen per sector een variëteit aan
uitgangspunten zelf instellen en aanpassen. Dit kan door schuifjes en
invoervelden in te stellen of te verschuiven.
Daarbij heeft Quintel wel enkele keuzes gemaakt. Zo wordt alleen
energie gerelateerde CO2-uitstoot meegenomen in het model. Wanneer
op jaarbasis meer hernieuwbaar opgewekte elektriciteit wordt
opgewekt dan gebruikt in een regio draagt dit niet bij aan een verdere
CO2-reductie. Er wordt gerekend met de huidige stand van de techniek.
Voor windmolens op land wordt uitgegaan van 3 MW molens en voor
zon wordt uitgegaan van 350 Wp per paneel en een piekvermogen van
zonnevelden van 0,85 MW per hectare.

Op de uitgangspunten die voor de Provincie Gelderland zijn gekozen,
wordt in paragraaf 4 verder ingegaan.

Open source
Om betrouwbare en transparante data te kunnen inzetten, maakt het ETM
zoveel mogelijk gebruik van openbare data zoals de Klimaatmonitor en
Emissieregistratie. Daarnaast is in het geval van de Provincie Gelderland veel
input geleverd vanuit het Gelders Energieakkoord (GEA).
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3. Uitleg energiemix
Over Morgen heeft de template van de Energiemix ontwikkeld. Het
geeft op één pagina inzicht in de opbouw van het huidige
energiegebruik en biedt daarnaast een beeld van de toekomstige
behoefte en invulling daarvan.

Onder de eerste kop (1) wordt het energie eindverbruik van start- en
eindjaar van alle sectoren aan getoond. Ook wordt de energiebesparing
aangegeven die gerealiseerd moet gaan worden.
De andere koppen diepen de toekomstige energiebehoefte uit kop (1)
verder uit. Zo worden onder (2) de energiebronnen die nodig zijn om in
de vraag te kunnen voorzien, uitgesplitst.

De bronnen onder (2) liggen gezamenlijk hoger dan de energievraag
van het eindgebruik (1). Dit komt door omzetverliezen van opwek naar
eindgebruik, maar ook vanwege de inzet van omgevingswarmte voor
het gebruik van onder andere warmtepompen. Dit kan worden
vergeleken met het registeren van het energieverbruik met een meter
aan de vraagkant (1) en de totaal benodigde energie om aan deze vraag
te kunnen voldoen aan de opwekkant (2).
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3. Uitleg energiemix
Daarnaast wordt de mogelijke energiemix van het eindjaar 2030 per
thema getoond (3). Daarbij wordt ingegaan op de thema’s wind, zon,
collectieve warmte, individuele warmte, (hernieuwbaar) gas en
biomassa.

Vanwege de gekozen uitgangspunten (zie paragraaf 3) is wind op zee op
0 gesteld.
Bij de opwek van zonne-energie wordt een onderscheid gemaakt tussen
zonnevelden (in hectare) en aantallen PV-panelen op daken van
woningen en gebouwen. Ook wordt het aantal zonnecollectoren op
daken getoond.

De zonnecollectoren zorgen voor warm tapwater en linken daarom naar
de individuele warmteoplossingen. Aan de kant van de collectieve
warmteoplossingen worden woningen en gebouwen die worden
verwarmd middels een warmtenet uitgedrukt in woningequivalenten.
Daarbij is ook een onderverdeling naar bron gemaakt.
Ten slotte wordt nog ingegaan op (hernieuwbaar) gas en biomassa.

Praatplaat
Het is van belang om in gedachten te houden dat de Energiemix een
‘praatplaat’ is, waarbij de aantallen een orde van grootte weergeven.
Ook is het goed om te weten dat de aantallen die in het eindbeeld staan
weergegeven, geen aantallen zijn die bovenop de huidig gerealiseerde
opwek komen, maar dat wordt aangegeven wat er in 2030 in totaliteit
nodig zou zijn.

De Energiemix is geen doel op zich en geeft ook geen toekomstig beeld
weer dat automatisch werkelijkheid wordt. Het is een berekening gebaseerd
op gekozen uitgangspunten en is een momentopname. Het werkelijke
eindbeeld hangt af van beleid en de keuzes die worden gemaakt.
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4. Uitgangspunten
Belangrijkste uitgangspunten
Om de gemeenten en regio’s met een goed vergelijkbaar model te laten
werken, is gekozen om de basis uitgangspunten waar de regio’s mee
starten, hetzelfde te houden. Gedurende het traject kan per regio
gevarieerd worden op de uitgangspunten om zo goed mogelijk aan te
sluiten bij de werkelijkheid. Deze afwijkingen zullen goed worden
beargumenteerd en gedocumenteerd.
De belangrijkste uitganspunten zijn:
Er wordt aangesloten bij de GEA ambities. Zo wordt voor
energiebesparing uitgegaan van 1,5% per jaar binnen alle sectoren,
zoals isolatie van woningen, energiezuiniger worden van apparaten en
daling van de energievraag door efficiëntieverbeteringen in transport,
landbouw en industrie.
De totale energievraag
(snel)wegverkeer.

is

inclusief

industrie,

landbouw

en

Omdat het niet realistisch is om te verwachten dat alle daken in Nederland
volledig benut kunnen worden voor zonne-energie, rekent het ETM met een
40% dekkingsgraad van het geschikte dakoppervlak. Het geschikte
dakoppervlak is bepaald op basis van zoninstraling, hierbij is geen rekening
gehouden met dakconstructie, beschermde stadsgezichten of andere
belemmeringen voor zon op dak.
Het aandeel van het warmtenet in de verwarming van woningen en
gebouwen is voor nu vastgezet op 10%. Het aandeel van warmtepompen
voor woningen is afhankelijk van de hoeveelheid nieuwbouwwoningen.
Het gebruik van biogas en biomassa is beperkt tot wat er in de regio
beschikbaar is. Hierbij wordt lokale biomassa volledig gebruikt en maximaal
20% van de Gelderse biogaspotentie.
Waterstof wordt binnen de regio geproduceerd door middel van
hernieuwbare elektriciteit.
Voor de groei van het wegverkeer is 0,7% groei per jaar aangehouden.

Het startjaar van de scenario’s is 2016, het eindjaar 2030. CO2besparing wordt bepaald ten opzichte van 1990.

Voor de verduurzaming van de transportsector wordt uitgegaan van 30%
elektrificatie van personenauto’s en 20% van vrachtwagens. Waterstof zorgt
van een aandeel van respectievelijk 5% en 10%.

Het ETM rekent met een toename van circa 8% aan inwoners en
eenzelfde percentage is gebruikt voor de toename van het aantal
woningen in Gelderland.

De vollasturen voor wind en zon zijn gelijk gesteld met de door het PBL
gebruikte cijfers en zijn respectievelijk 2.420 uur en 950 uur.

Vanwege de opgave om grootschalige duurzame opwek op land te
realiseren zijn onder het thema wind, geen windmolens op zee
opgenomen.

Het model berekent de vraag en opwek van energie op jaarbasis. Hierdoor
wordt de benodigde import en export van energie voor energiebalans door
het jaar heen niet meegenomen, maar enkel bepaald op jaarbasis.
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5. Verschillende scenario’s
Om inzicht te krijgen in de betekenis van verschillende ambities en
insteken in termen van de grootte van toekomstige benodigde opwek
werken we hierna een aantal scenario’s uit:
▪

55% CO2-reductie (t.o.v. 1990)

▪

49% CO2-reductie (t.o.v. 1990)

▪

35 TWh naar rato van energiegebruik

▪

35 TWh naar rato van potentie

De basis van deze scenario’s is hetzelfde en wordt hieronder bij het
eerste scenario toegelicht.

55% CO2-reductie (t.o.v. 1990)
Voor dit scenario is de ambitie van het GEA van 55% CO2-reductie als
uitgangspunt genomen.
Een groot deel van de CO2-reductie is afkomstig van energiebesparing.
Belangrijk uitgangspunt hierbij is 1,5% besparing per jaar. De totale
besparing voor Gelderland in 2030 is hierdoor 23% ten opzichte van het
energiegebruik in het startjaar (2016). Deze besparing is een
combinatie van onder andere isolatie van woningen en gebouwen,
gebruik van energiezuinige apparaten en verlichting, efficiëntere
processen in de industrie en de overstap op andere manieren van
verwarming en transport zoals de warmtepomp en elektrische
voertuigen. De 23% energiebesparing is de netto besparing in 2030 ten
opzichte van 2016.

Het aantal inwoners en woningen groeit de komende jaren in Gelderland.
Dit zorgt voor een toename in het energiegebruik, waardoor de werkelijke
besparing eigenlijk boven de 23% ligt. Voor het aantal inwoners is gerekend
met een toename van 8%. Eenzelfde percentage is gebruikt voor de
toename van het aantal woningen.
Zowel binnen woningen, gebouwen, industrie en de landbouw zal op andere
manieren worden verwarmd. Het gebruik van aardgas neemt af en er wordt
meer gebruik gemaakt van warmte-koude opslag (WKO) en warmtepompen
die omgevingswarmte omzetten in geschikte warmte voor
ruimteverwarming en warm water. Dit kan zowel als individueel systeem als
in de vorm van een collectieve warmtevoorziening. Restwarmte is een
belangrijke bron voor collectieve warmtesystemen. Geothermie zal voorzien
in een klein deel van de benodigde warmte in 2030.
In de transportsector is een toename van het aandeel elektrisch en
waterstof vervoer meegenomen. De benodigde waterstof wordt binnen
Gelderland met hernieuwbare elektriciteit geproduceerd.
De elektriciteitsopwekking van zonnepanelen op daken van woningen en
gebouwen is in deze scenario’s vastgezet en heeft een grote bijdrage in de
CO2-reductie. De totale CO2-reductie van bovenstaande maatregelen is 38%.
De resterende benodigde CO2-reductie is afkomstig van grootschalige
opwek door windmolens en zonnevelden. Deze zijn aangevuld tot de 55%
CO2-reductie is bereikt. Hierbij is gestreefd naar een gelijke verdeling van
opwek van windmolens en zonnepanelen.
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5. Verschillende scenario’s
49% CO2-reductie (t.o.v. 1990)
Voor dit scenario is de ambitie van 49% CO2-reductie van het nationaal
klimaatakkoord als basis gebruikt. De uitgangspunten zijn hetzelfde als
in het scenario met 55% CO2-reductie. Het verschil tussen de twee
scenario’s zit in het benodigde aantal windmolens en zonnevelden
bovenop de panelen die optellen tot de 40% van het geschikte
dakoppervlak.

35 TWh naar rato van gebruik
In dit scenario is het energiegebruik van Gelderland vergeleken met het
totale energiegebruik van Nederland. Het energiegebruik van
Gelderland is 7% van het totale energiegebruik in Nederland. Hiermee
wordt het aandeel van de landelijke opgave van 35 TWh voor
Gelderland 2,4 TWh.
Zon op daken telt niet mee voor de 2,4 TWh. Hiervoor is gekozen omdat
er in het model geen onderscheid tussen groot- en kleinschalig zon op
dak wordt gemaakt. Hierdoor is de opgave voor wind en zon op land
groter dan in werkelijkheid.
Daarnaast is er in dit scenario voor gekozen om de benodigde waterstof
te importeren van buiten de provincie. Er is dus geen grootschalige
opwekking meegenomen die ingezet wordt voor de productie van
waterstof.

De 2,4 TWh kan op verschillende manieren verdeeld worden over
windmolens en zonnevelden. De CO2-reductie ten opzichte van 1990 komt
neer op bijna 43%.

35 TWh naar rato van potentie
De Gelderse potentie voor grootschalige elektriciteitsopwekking met wind
en zon is gebaseerd op de landelijke potentiekaarten die eerder dit jaar
door PBL beschikbaar zijn gesteld voor alle gemeenten in Nederland. Hieruit
blijkt dat in Gelderland bijna 10% van de landelijke opwek potentie voor
wind en zon bestaat, waarmee de verdeling van de 35 TWh neerkomt op 3,4
TWh voor Gelderland.
Er is in dit scenario vanuit gegaan dat de 3,4 TWh volledig met windmolens
op land en zonnevelden opgewekt moet worden. Zon op daken telt niet mee
voor de 3,4 TWh. Daarnaast is er in dit scenario voor gekozen om de
benodigde waterstof te importeren van buiten de provincie. Er is dus geen
grootschalige opwekking meegenomen die ingezet wordt voor de productie
van waterstof.
De 3,4 TWh kan op verschillende manieren verdeeld worden over
windmolens en zonnevelden. De CO2-reductie ten opzichte van 1990 komt
neer op bijna 45%.
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6. Energiemixen
Per scenario is een concept energiemix opgesteld:

55% CO2-reductie (t.o.v. 1990)

In dit scenario zien we de resultaten die
volgen uit de ambities van het GEA.
De energievraag is in 2030 gedaald met
23% ten opzichte van 2016. Van de
energiebronnen die nodig zijn om in deze
energievraag te voorzien, is 112 PJ nog van
fossiele bronnen, waarvan 63 PJ van
aardgas afkomstig.
De hernieuwbare elektriciteit kan worden
opgewekt met een potentiële mix van 815
windmolens van elk 3 MW en 3.182
hectare aan zonnevelden.
Bovendien gaan we ervan uit dat 40% van
het geschikte dakoppervlak voorzien kan
worden van zonnepanelen wat op
9.886.000 zonnepanelen op woningen en
gebouwen neerkomt.

263.000
woningequivalenten
zijn
aangesloten
op
een
collectief
warmtesysteem.
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6. Energiemixen
49% CO2-reductie (t.o.v. 1990)

In dit scenario zien we de resultaten van
een doelstelling van 49% CO2-reductie
voor de provincie Gelderland.
De energievraag, besparing en verdeling
binnen de verschillende sectoren is
hetzelfde als in het 55% CO2-reductie
scenario. De benodigde hoeveelheid
windmolens en zonnevelden is in dit
scenario lager. Het aardgasgebruik is
hetzelfde gebleven, het gebruik van
overige fossiele brandstoffen is met 59 PJ,
10 PJ hoger dan in het basisscenario.
Met een mix van 625 windmolens en
1.504 hectare zonneveld kan invulling
worden gegeven aan de doelstelling van
49% CO2-reductie. Dit is een verschil van
190 windmolens en 1.678 zonnevelden
ten opzichte van het basisscenario van
55% CO2-reductie.
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6. Energiemixen
35 TWh naar rato van gebruik

In dit scenario is de 35 TWh verdeeld naar
rato van het energiegebruik binnen de
provincie Gelderland ten opzichte van het
landelijke energiegebruik. Dit komt neer
op 2,4 TWh.
Ook in dit scenario is de energievraag
volgens de GEA doelen in 2030 gedaald
met 23% ten opzichte van 2016. Van de
energiebronnen die nodig zijn om in deze
energievraag te voorzien, is nog steeds 63
PJ van aardgas afkomstig, maar dragen de
overige fossiele bronnen nu 66 PJ bij.
In dit scenario komt de verdeling van
hernieuwbare energieopwekking uit op
166 windmolens en 1.472 hectare aan
zonnevelden.
De totale CO2-reductie is bijna 43% ten
opzichte van 1990.
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6. Energiemixen
35 TWh naar rato van potentie

De
potentie
voor
grootschalige
elektriciteitsopwekking met windmolens
en zonnevelden in Gelderland is bijna 10%
van de landelijke potentie op basis van
analyses van het PBL. De opgave voor
Gelderland komt daarmee op 3,4 TWh.
Vanwege het gekozen uitgangspunt is de
energievraag
wederom
hetzelfde
gehouden ten opzichte van de andere
scenario’s. Van de energiebronnen die
nodig zijn om in deze energievraag te
voorzien, is zowel vanuit de fossiele
bronnen als vanuit aardgas 63 PJ
afkomstig.
De hernieuwbare elektriciteit wordt
opgewekt met 234 windmolens en 2.087
hectare aan zonnevelden.
De totale CO2-reductie is bijna 45% ten
opzichte van 1990.
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