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‘Nieuwe locaties zon- enwindparken
overbodigomklimaatdoel tehalen’

OrlaMcDonald
Amsterdam

Gemeenten en provincies zijn naarstig
op zoek naar nieuwe locaties voor zon-
enwindparken, terwijldathelemaalniet
nodig is. Het klimaatdoel voor duurza-
me elektriciteit is namelijk allang bin-
nenhandbereik.Denieuwaangewezen
bouwlocaties leiden tot grote onrust bij
burgerseningemeenteraden, terwijlde
kans groot is dat daar nooit een zon- of
windpark hoeft te komen, zegtMartien
Visser, lector Energietransitie aan de
HanzehogeschoolGroningen.
Brancheverenigingen voor zon en

wind, Holland Solar en NWEA, waar-
schuwden bij de onderhandelingen
voorhetKlimaatakkoordookal voordit
scenario.AlexKaat,onafhankelijkener-
gie-adviseur,zegtdatdeduurzameener-
gieplannenvanderegio’sweinigtoevoe-
genaanhethalenvanditklimaatdoel.Hij
pleitvooreenhogereklimaatambitie,zo-
dat regio’szichdaaropkunnenrichten.
In een nieuwe berekening laat Vis-

ser zien dat het Nederlandse klimaat-
doel van 35 Terawattuur (TWh) duur-
zame elektriciteitsproductie op land
in 2030 al bijna gehaald wordt. Dat
maakt de Regionale Energiestrategie-
en (RES), die gemeenten en provincies
nu opstellen, goeddeels overbodig.Het
opstellen van die plannen kostmiljar-
den, concludeerde de Raad voor het
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$ Regio’s zoeken locaties
voor nieuweenergieparken

$ Nederlands klimaatdoel is
echter al binnen handbereik

$ Dure, omstredenplannen
in regio lijken overbodig

De helft van de
benodigde productie
is gebouwd. Voor
de andere helft is al
subsidie toegezegd

OpenbaarBestuur eind januari nog.
Dezoektochtnaarnieuwelocatiesom

zon- enwindparken tebouwenzorgt de
laatstemaandenvoorveelophef.Zovie-
lenbij inwonersvanAmsterdam-Noord
protestfolders door de brievenbus,met
daaropeenwindmolendieveruitsteekt
bovendeWestertoren. InDeventerwerd
eenplaatjevaneenwindturbinedieneer-
kijkt opdeLebuinustoren veel gedeeld.

Maar het klimaatdoel is al bijna bin-
nen en zoveel nieuwe locaties zijn niet
nodig,zegtVisser tegenhetFD.Visser is
onder energie-experts bekend vanwege
zijnberekeningenopsocialemediaover
hoeveel duurzame energie er inNeder-
landal is opgewekt.

InhetKlimaatakkoordisafgesproken
om in 2030 35 TWh aan zon- en wind-
energieproductieoplandtehebben.Dit
is nodig ombroeikasgasuitstoot inNe-
derlandtereducerenomopwarmingvan
deaarde tegen tegaan. ‘Als je alle subsi-
diesbekijktdietotnuzijn ‘beschikt’voor
hetplaatsenvanzon-enwindparkenen
naar dat wat al is gebouwd, dan kom ik
al op ruim 33 TWh’, zegt Visser. 1 TWh
staat volgens hemongeveer gelijk aan
tachtig grote windturbines of duizend
hectare aan zonneweides.
Visser baseert zich op gegevens van

het Planbureau voor de Leefomgeving
(PBL), Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland(RVO)enhetCentraalBureau

voor de Statistiek (CBS). De helft van de
elektriciteitsproductiedienodig is voor
ditklimaatdoel, isalgebouwdenvoorde
anderehelft issubsidietoegezegd,aldus
Visser.Die parkenwordendekomende
tien jaar nog gebouwd,maar hun loca-
tie staat al vast.

Het PBL publiceerde tweeweken ge-
leden een analyse van de concept-re-
gioklimaatplannen en kwam toen nog
toteenlagereramingvoordeduurzame
elektriciteitsopwekkingin2030.PBL-on-
derzoekerJanMatthijsengaatuitvan25
tot 30TWh.Het grote verschil is dat het
PBLdeontwikkelingen tot enmet 2019
meeneemt, terwijl Visser ookkijkt naar
wat er in 2020 nog is bijgebouwd en ge-
subsidieerd. ’Enjuistvorig jaar iserheel
veelsubsidiegegaannaarzonneparken.’
Kunnen gemeenten en provincies

stoppen met zoeken? ‘Nee, want tus-
sen plan, vergunning en realiseren van
een zon- of windpark liggen grote stap-
pen’, zegt Kristel Lammers, directeur
van het Nationaal Programma Regio-
naleEnergiestrategieën. JopFackeldey,
bestuurder energie bij het Interprovin-
ciaal Overleg vindt in de PBL-analyse
meerzekerheid. ‘Hetkanomallerlei re-
denennogstagneren,bijvoorbeeldom-
dat er geen capaciteit is op het elektri-
citeitsnet of vanwege te veel protest’. In
veel provincies is het elektriciteitsnet-
werkniet berekendop zoveel extra zon-
enwindenergie.
Visser zegt dat hij er rekening mee

heeft gehouden dat niet alle subsidies
leidentotdebouwvaneenenergiepark.
Hij rekent die beschikte subsidies voor
50%mee. ‘Beter focussen gemeenten
zichoplocatieswaardraagvlakis,zodrif-
tig zoekenalsnu isonnodig’,meenthij.
Nieuwe locaties kunnen toch nodig

zijn, mocht het klimaatdoel omhoog-
gaan.ZoheeftdeEUonlangs hetCO2-re-
ductiedoel voor 2030 verhoogd.

Hetministerie van Economische Za-
ken enKlimaat zegt bijmonde van een
woordvoerderdatgemeentenenprovin-
cies niet moeten stoppenmet zoeken
naar locaties. ‘Gaat iets toch niet door,
dan komt de klimaatdoelstelling in ge-
vaar.Bovendiengeefthetaanwijzenvan
meer zoekgebieden dan nodig, op ter-
mijnnogderuimteomkeuzestemaken’.
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