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Landgebruik

Oppervlak (ha)

Percentage

1.815

17,4%

Bebouwing in buitengebied

48

0,5%

Gasland

646

6,2%

Hoofd en spoorwegen

118

1,1%

Kale grond

22

0,2%

5.058

48,4%

25

0,2%

Zoet water

2.722

26,0%

Totaal

10.454

100,0%

Akkerbouw

Natuur
Stedelijk bebouwd gebied
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Inleiding

Het Lauwersmeer is een meer in het noorden van Nederland, op de grens van de provincies Groningen en Friesland. Het is
op 23 mei 1969 ontstaan door het afsluiten van de Lauwerszee.
Zowel provincies, de waddenvereniging, waterschappen, gemeentes en milieuorganisaties en het bedrijfsleven zien potentie
om dit gebied te ontwikkelen tot een ecologische voorbeeldregio.
Waterschappen
De voornaamste reden tot de indijking van de Lauwerszee in 1969 was verkorting van de kustlijn om daarmee een grotere
veiligheid tegen overstroming te krijgen. In dit geval betekende het de vervanging van de bestaande, gebrekkige zeedijk ter
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lengte van ruim 30 km door een 13 km lange dijk op Delta-afmetingen. De tweede belangrijke reden was de verbetering van
de waterhuishouding (waterafvoer en waterberging) van de gebieden rond de Lauwerszee en het verder weg gelegen
achterland dat zijn afwatering had via de Lauwerszee. Een derde reden tot afsluiting was landaanwinning. De Lauwerszee
vormde het estuarium van meerdere rivieren, de Lauwers, het Reitdiep en het Dokkumer Diep. Door de dijk en de sluizen is
de oorspronkelijke situatie sterk veranderd. Er is geen sprake meer van een estuarium met getijdenwerking. Na de afsluiting
zijn de hooggelegen zeebodems, die voordien tot het wad behoorden, droog komen te staan. In de eerste jaren zijn grote
delen hiervan vrijwel aan hun lot overgelaten, zodat veel natuur ontstond. Langs de oude kustlijn zijn de voormalige kwelders
ingericht als landbouwgebied.
Het waterlichaam draagt bij aan de afvoer en berging van water en maakt onderdeel uit van de Electraboezem, het grootste

watersysteem binnen het beheergebied van Noorderzijlvest. Het Lauwersmeer is zeer belangrijk voor de veiligheid binnen
waterschappen Noorderzijlvest en het waterschap Wetterskip Fryslân. Voor de Electraboezem geldt een streefpeil van NAP
-0,93 m. Om het beheer te kunnen voeren zijn verschillende kunstwerken aangebracht zoals gemalen en duikers. Het
waterlichaam Lauwersmeer watert in noordelijke richting af.
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Een deel van het afwaterende gebied is in gebruik als landbouwgrond. Akkerbouw komt hierbij vaker voor dan grasland. Het
grootste deel van het gebied is echter in gebruik als natuurgebied. Na natuur beslaat water het grootste deel van het gebied.
Het aandeel bebouwing en wegen is in dit gebied zeer klein. Defensie heeft een significant deel (circa 1.500 ha) van het
natuur- en bosgebied in gebruik rondom het oefendorp Marnehuizen.

Recreatiesector
In deze wildernis op de grens van beide provincies, van water en eilandjes, bos, rietvelden en ruige graslanden broeden ruim
100 vogelsoorten en overwinteren elk jaar tienduizenden ganzen. In voor- en najaar, tijdens de vogeltrek, is het vogelfeest het
grootst. Op één dag 30.000 brandganzen zien overvliegen; dat is imposant. De liefhebbers komen ook graag voor
bijzondere vogels naar het Lauwersmeergebied, want zij weten dat ze kans maken steltkluten, lepelaars of grauwe
franjepoten te zien. Of de zeearend, die hier sinds een aantal jaren broedt.

Nationaal Park Lauwersmeer heeft sinds oktober 2016 officieel het predicaat Dark Sky Park. Dit is een gebied waar de
duisternis behouden blijft en waar bezoekers ’s nachts welkom zijn om die duisternis te beleven en van een heldere
sterrenhemel te genieten.
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Het gebied trekt jaarlijks 1,8 miljoen bezoekers, waarvan 1 miljoen Lauwersoog bezoeken (passanten) en 240.000
Schiermonnikoog. Op drukke warme dagen varen er 2.000 pleziervaartuigen in het Waddengebied. Het Lauwersmeergebied
Veerdienst naar Schiermonnikoog met de veerboten Monnik en de Rottum.
Jaarrond elke 3 uur van 6:30 tot 18:30 naar Schiermonnikoog en retour van 7:30 tot 19:30.

met ondermeer Lauwersoog, Esonstad, Zoutkamp en Dokkumer Nieuwe Zijlen - is zowel een toeristisch brongebied als een
toeristische stapsteen naar het Friese en Groninger achterland met nationale landschappen, als de Friese Wouden en
Middag-Humsterland. Lauwersoog heeft tevens voor de watersport de functie als poort naar de Waddenzee met staande
mastroutes naar Groningen en de Friese meren. Provincies en gemeentes hebben in het beleidsplan Recreatie en Toerisme
2013-2017 impulsen geformuleerd voor de ontwikkeling van deze sector. (Zie bijlage 8)
Visserij
Lauwersoog is tevens een belangrijke vissershaven en heeft een eigen visafslag. De haven biedt plaats aan ca. 150
visserijschepen. Daarnaast heeft ook de bruine vloot een aantal ligplaatsen. Door de gunstige ligging ten opzichte van de
noordelijke visgronden, de Deense kust en de Duitse bocht is Lauwersoog al decennia lang in trek bij de vissers die hier hun
netten uitzetten. De afstand tussen de visgronden en de haven is voor de visserman immers van groot belang. Bij slecht
De haven van Lauwersoog biedt plaats voor circa 150 viskotters

weer is hij niet alleen eerder binnen, maar door het kortere aantal uren ‘stomen’ bespaart hij bovendien op zijn
brandstofrekening. Vandaar dat vissers van verschillende nationaliteiten Lauwersoog wekelijks aandoen. Daarnaast heeft een
gedeelte van de vissersvloot van Urk Lauwersoog als thuishaven. Om de Urkers blijvend te kunnen binden aan Lauwersoog
moeten de vaargeulen regelmatig uitgediept worden.
In de Haven Lauwersoog zijn onder meer de visafslag met een eigen ijsvoorziening, visgroothandels, een bedrijf met
allerhande scheepsbenodigdheden, een douanekantoor, een drijvend dok voor onderhoudswerkzaamheden aan de
vissersschepen, een supermarkt, een aantal restaurants en viswinkels en een aantal sportvisbedrijven gevestigd.
Nieuwe initiatieven voor ontwikkeling en verduurzaming energieverbruik
Het Lauwersmeergebied heeft vanwege haar unieke ligging potentie voor verdere ontwikkeling.
De provincie Groningen en de gemeente de Marne hebben samenhangend ambitie pakket geformuleerd voor de
ontwikkeling van het Lauwersmeergebied en Lauwersoog. Recent is deze visie gepresenteerd (en deels reeds in uitvoering
genomen) voor de modernisering van de haven, de visafslag, recreatie mogelijkheden en toegangswegen naar stranden.
(Referentie 2). De visie-doelstelling beoogt om zowel voor de visserij als het toerisme bredere professionele voorzieningen te
realiseren.
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In dat kader heeft het programma ”Naar een Rijke Waddenzee” de ambitie om onder meer het energieverbruik in de
haven van Lauwersmeer duurzaam te maken. Vanuit dat kader heeft het Ministerie van Economische zaken een opdracht
verstrekt aan Humsterland Energie om een Quick Scan uit te voeren met de volgende opdrachtformulering:
Achtergrond
Het Programma naar een Rijke Waddenzee en de Waddenvereniging verkennen de mogelijkheden van het versterken
van de verbinding van landschap, natuur en recreatie tussen het Lauwersmeer en de Waddenzee. Duurzame energie kan
hierbij ook een interessante factor zijn. In het gebied is ruimte voor de ontwikkeling van duurzame energie, wellicht met
onder andere een getijdenturbine; en verduurzaming van het energieverbruik maakt ondernemers meer zelfvoorzienend
én heeft ze betere marktkansen voor de afzet van hun producten.
Opgave voor Humsterland Energie
• Verkenning huidig energie verbruik in verschillende sectoren;
• Verkennen mogelijke oplossingen/technieken voor verduurzaming energieproductie en verbruik;
• Verkennen potentiële mogelijkheden voor sectoren recreatie, landbouw en visserij.
Voor de oplossingen wordt gedacht aan benutting van de getijdenstroom uit de potentieel te
ontwikkelen getijdenturbine (reeds uitgewerkt in een studie van Fairbanks/Nijhuis: referentie 3), wellicht aangevuld met
een zonneweide/windturbines en een waterstofcentrale.

Voor de potentiële mogelijkheden voor partijen wordt gedacht aan:
• Recreatieboten en voertuigen voorzien van duurzame energie;
• De koelhuizen van de agrariërs en vissers verduurzamen;
• Mogelijk een begin maken met het verduurzamen van de vissersboten en de veerboot naar Schiermonnikoog.
Gebied
Dit betreft het Lauwersmeer gebied. Grofweg het gebied Moddergat-Nieuwe Zijlen-Zoutkamp-Lauwersoog. Dus een
deel van het gebied van de 3 gemeenten.
Lauwersoog als waterstof centrum
Het Noordelijk Waterstof Platform werkt in samenwerking met de Noordelijk Innovation Board (NIB) aan een waterstof
economie in het Noorden. Hierbij wordt aan Lauwersoog een belangrijke rol toegedicht als voortrekker. Het NIB heeft voor
de ontwikkeling van de waterstofeconomie 17,5 tot 25 miljard Euro begroot tot 2030 en trekt daar fondsen voor aan in
navolging van ons buurland Duitsland, dat alleen al voor de binnen-scheepvaart 250 mln van 2017 tot 2019 heeft
vrijgemaakt om waterstof als brandstof aan te jagen. Met die ambities als achtergrond zal in dit rapport ook dieper worden in
gegaan op de mogelijkheden van waterstof als brandstof voor voertuigen en schepen.
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Overzicht van havengebied
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Samenvatting en conclusies
Hoofdpunten
Eindgebruikers zullen overstappen naar duurzame energiebronnen als daar een economisch voordeel in zit. In dit rapport
gaan we daarom uitgebreid in op de kosten van energie. Van alle voertuigen zijn de energiekosten aan de wielen en aan de
schroef berekend voor alle varianten van brandstof. Deze kosten worden gepresenteerd in Euro per kWh. Op deze wijze is in
beeld gebracht wat de kosten zijn op jaarbasis per schip, trein en wegvoertuig voor elk soort brandstof. Als alternatieven
voor de traditionele brandstoffen benzine en dieselolie zijn in beschouwing genomen waterstof, accu’s met elektromotoren
alsmede de inzet van CNG en LNG als groen gas variant;- kandidaten voor verduurzaming zijn gepresenteerd in tabelvorm.
Daarnaast is onderzocht op welke wijze het huidige stroomverbruik (68 gWh) in het Lauwersmeergebied duurzaam kan
worden opgewekt.
• Grote windmolens zijn in dit gebied niet toegestaan. Kleine windmolens met een ashoogte van maximaal15 m zijn wel
toegestaan. Inclusief de SDE+ subsidie kunnen deze molens in 7,5 jaar worden terugverdiend. Vooral op boerderijen is de
inpasbaarheid prima te realiseren. Als 50% van de geschikte boerderijen participeren is hiermee 0,7 gWh windenergie op
te wekken.
• Er is nog veel geschikt dakoppervlak voor zonnepanelen van bedrijven en van de gebouwen van defensie niet benut. De
som van de daken van de industriële panden in het havengebied alsmede de daken van Heiploeg in Zoutkamp leveren
ruimte voor 2,3 gWh aan potentiële zonnestroom. Ook het defensiecomplex bevat 13.500 m2 dak dat voor 80% met
zonnepanelen belegd kan worden, goed voor 1 gWh aan stroom. Voor zowel kleinere afnemers als grote afnemers laten
zonnepanelen met SDE+ subsidie op daken een positieve businesscase zien.
• Veel burgers hebben de overstap naar eigen zonnepanelen nog niet gemaakt, niet individueel en niet in collectief verband
middels de postcoderoos-regeling. Als 30% van de burgers participeren is daarmee 2,4 gWh stroom op te wekken
• Het overgrote deel van de lege ruimte in Lauwersmeergebied heeft een bestemming die niet te verenigen is met de aanleg
van zonneweides. Het Defensieterrein rondom het oefendorp Marnehuizen (1.500 ha) vormt daarop een mogelijke
uitzondering. Wij bevelen daarom aan met SBB en Defensie de optie van een aantal grote zonneweides in dit gebied te
bespreken. In potentie meer dan 100 gWh/jaar mogelijk door 15% van het terrein te benutten.
• Het Lauwersmeer loost 1,3 - 1,5 miljard m3 water via de R.J. Cleveringsluizen in de Waddenzee met een valhoogte van
1,5 m. In potentie zou hier een getijdencentrale 1,5 gWh stroom per jaar kunnen opwekken. En wanneer ook water wordt
ingelaten en weer gespuid kan er maximaal 6 gWh per jaar opgewekt worden
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• Achter in dit rapport is een hoofdstuk met aanbevelingen voor vervolgstappen opgenomen. Waarbij principieel samen met
bewoners en ondernemers, de recreatievaart en de vissers deelprojecten worden opgepakt.

Focus op een getijdencentrale met gemaalfunctie (zie ook ref. 3)
Het Lauwersmeer verzamelt regenwater van de provincies Drente, Groningen en Friesland dat geloosd wordt in de
Waddenzee. De run-off bedraagt gemiddeld 45 m3/s. (1,4 mrd m3/jaar). De hoogte van het peil in het meer bepaalt de
valhoogte van het water en daarmee de
mogelijkheden voor energieopwekking
gedurende eb en vloed. Dit door de R.J.
Cleveringsluizen om te bouwen tot een getijdencentrale met een gemaalfunctie.
De getijdencentrale kan jaren groene stroom
leveren. De eerste 15 jaar met steun van SDE+
subsidie en na de afschrijvingsperiode van
eveneens 15 jaar wordt de stroom kostprijs
concurrerend met de marktprijs.
Voor de waterschappen betekent de
gemaalfunctie betere controle over het peil in het
Lauwersmeer. Deze functie biedt de mogelijkheid
om met turbines 150 m3/s water af te voeren
naar het wad.
Met de getijdencentrale in combinatie met
zonneweides is waterstof te produceren.
Daarmee kan Lauwersoog een nieuw
waterstofcentrum worden met uitstraling naar
toerisme, wetenschap en bedrijfsleven. De
plaatselijke bevolking, de scheepvaart en ook de
toeristen kunnen dan in Lauwersoog waterstof gaan
tanken. Bij de productie van waterstof komt 20% warmte vrij. Hiermee kan bijvoorbeeld een nieuw te ontwikkelen
Werelderfgoed Centrum (WEC) of een zwemparadijs met sauna complex goedkoop van warm water worden voorzien.
De kosten van waterstof per kg is een functie van vollasturen, rendement van de elektrolyse, kosten randprocessen, kosten
input van stroom, investering, kapitaalkosten, opslagmethode, opslag cyclus en de druk, beheer, terreinhuur, leges,
verzekeringen en onderhoudskosten. De prijs voor waterstof kan daarmee variëren van € 2,5 per kg in de meest gunstige
verhouding van parameters tot meer dan € 15 per kg. Het creëren van voorwaarden om het gehele jaar vollasturen te
kunnen draaien heeft de meeste impact op de prijs. Een en ander houdt in dat naast invoering met RES stroom er in de
meeste gevallen een combinatie met netstroom vereist is om ervoor te zorgen dat de electrolysers vollast draaien
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De aanleg van de getijdencentrale in combinatie met ondermeer zonneweides maakt het in potentie mogelijk om de
elektriciteit in het gebied 100% hernieuwbaar te maken en een forse bijdrage te leveren aan duurzaam transport.

Het gasverbruik
Voor het gasverbruik (9,2 mln m3) zijn geen betaalbare alternatieven gevonden. Het geschikt maken van biogas voor
injectie in het hoofdnet is (nu) nog te kostbaar, getuige de pilots in diverse woonexperimenten. Wel is het mogelijk 100% over
te schakelen op stroom voor verwarming (met warmtepompen) en koken. Dit verhoogt het stroomverbruik per huishouden
met gemiddeld 6.500 kWh. Maar gezien de noodzakelijke investeringen per huishouden (van € 4.000 - € 12.000) zal hier pas
bij vervanging van de huidige ketel op worden ingezet. Tevens zullen woningen moeten worden aangepast op lage
temperatuurverwarming omdat anders de rendementen van warmtepompen te laag zullen zijn.
Vervanging dieselolie voor scheepvaart
Voor vervanging van het brandstofverbruik met dieselolie voor de beroepsvaart levert waterstof, evenals LNG
prijstechnisch een bescheiden voordeel. Dit vanwege het feit dat de beroepsvaart voor dieselolie een lage accijns
betaalt. Om een vergelijkbare energie-inhoud aan gecomprimeerde waterstof (700 bar) mee te nemen aan boord is een

opslagvolume nodig van 2,4 keer de hoeveelheid dieselolie. Bij een scheepsdiesel olieprijs van € 0,70 en een haalbare
efficiency van 60% op onderwaarde van brandstofcellen, ligt de breakevenprijs voor waterstof op € 3,97 /kg.
Bij de expansie van gecomprimeerd waterstof komt warmte vrij. (omgekeerde Joule-Kelvin effect). Voor de viskotters opent
dit de mogelijkheid die warmte aan boord te benutten tezamen met de restwarmte uit de brandstofcellen..
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Inzet van duurzame elektriciteit voor schepen en voertuigen voor bedrijven
Hoewel de actieradius van elektrische voertuigen met accu’s nog beperkt is lijkt overstappen op stroom in economisch
opzicht het beste alternatief. Dit geldt voor OV bedrijven. Ook voor de veerdienst, omdat het wisselen van accupakketten
(circa 7.500 kg) elk uur goed mogelijk is. Voor de kotters die per week circa 3.000 ltr dieselolie verstoken betekent dat deze
op hun wekelijke reis voor ruim 100.000 kg aan batterijen moeten meenemen, dat is geen optie.
Voor de pleziervaart is overschakelen op stroom slechts een optie als de reizen kort zijn, vanwege het gewicht van de
accu’s.
Inzet van duurzame elektriciteit voor koelhuizen en agrarische bedrijven
Inzet van duurzame elektriciteit voor koelhuizen en agrarische bedrijven is op voorhand mogelijk door gebruik te maken
van zonnepanelen op eigen daken. Op agrarische bedrijven zijn kleine windmolens ook een goede optie in dit windrijke
gebied. Door gebruik te maken van de SDE+ regeling zijn de businesscases voor deze maatregel positief.
Waterstof voor particulieren
Waterstof komt evenals rijden op accu’s als alternatief positief in beeld voor de vervanging van fossiele brandstoffen voor
particulieren. Wanneer meer actieradius een eis wordt is waterstof de beste optie.
Voor langere reizen wordt waterstof een optie voor de energie aan boord. Voor de Ecolution (het demonstratieschip van de
inmiddels overleden Wubbo Ockels) zijn vergevorderde plannen om de energievoorziening aan boord geheel door waterstof
te laten verzorgen. Dit schip zal Lauwersoog als thuishaven krijgen en onderdeel uit gaan maken van van het waterstof
promotieprogramma van de regio als onderdeel van het Werelderfgoed Centrum.

Energieverbruik Gas en Stroom in het Lauwersmeergebied
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10000

15000

20000

De categorie overige bedrijven is niet getoond, omdat deze per categorie in het kader van dit onderzoek niet zijn meegenomen. Koel en vrieshuizen zijn een prominente gebruiker van energie in dit gebied vanwege de visindustrie.
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Overzicht energieverbruik in het Lauwersmeer gebeid
Sector jaarverbruik

stroom

m3 x 1000

diesel x

benzine x

LPG x 1000

mWh

aardgas

1000 ltr

1000 ltr

kg

Recreatie woningen

822

413

Horeca

626

101

Koel- en vrieshuizen

19.200

1.444

Agrarische bedrijven

1.912

265

Overige bedrijfsactiviteiten (*)

38.824

2.818

2.745

3.431

93

Inname brandstoffen veerdiensten Rottum en Monnik

528

622

Inname brandstoffen beroepsvisserij

13.000

Inname brandstoffen recreatievaart

85

Energieverbruik openbaar vervoer

125

Energieverbruik personen- en vrachtvervoer op de weg

147

Straatverlichting

1.032

Woonhuizen

6.215

4.209

Totaal

68.778

9.251

17.105

3.431

93

Omgerekend in mWh

68.778

81.409

170.366

30.193

1.168

(*) Uitsplitsing van overige bedrijfsactiviteiten valt buiten de scope van dit onderzoek. Het betreft ruim de helft van de diverse bedrijven zoals ZZP-ers, garages, constructiewerkplaatsen, scheepswerven, supermarkten, winkels, benzinestations, overige agrarische bedrijven en meer.

Mogelijkheden van verduurzaming
Stroom (mWh)

Gas m3 x 1000

Huidig verbruik

68.778

9.251

1. Getijdencentrale

5.000

2. Zonneweides

56.795

3. Zonnepanelen op daken van bedrijven en defensie terrein

3.800

4. Zonnepanelen voor 30% van particulieren; postcode roos en plaatsing op eigen daken

2.439

5. Kleine windmolens bij 50% agrarische bedrijven
Totaal
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Mogelijke verduurzaming toekomstige situatie
Maatregel

omschrijving

Benodigde

Extra stroom behoefte

waterstof (kg)

(mWh)

135.100

8.109

Veerdienst op waterstof (*)

vervangen van 622.910 ltr diesel door waterstof

50% van de benzine auto’s naar
BEV

vervangen van 1.715 ltr benzine door stroom

Streekbussen op waterstof (*)

vervangen van 112.298 ltr diesel door waterstof

20.372

1.222

50% Kotters op waterstof

vervangen van 6.500.000 ltr diesel door waterstof

346.168

20.770

50% van de 2.710 huishoudens
volledig op stroom met
warmtepompen COP 3

Koken en douchen elektrisch en verwarming met
elektrische lucht/ water warmtepompen

50% van de diesel auto’s op
waterstof

vervangen van diesel door waterstof

Totaal extra stroombehoefte

Op te wekken met extra zonneweides 37 hectares

4

6.854

214.904

12.894

716.544

49.853

(*) voor de veerdienst en streekbussen is accustroom economisch een sterke optie: zie hoofdstuk kandidaten voor verduurzaming in de transportsector

Indicatie van besparingen in de koelsector
Maatregel

omschrijving

Huidig verbruik

Stroom (mWh)
19.200

Besparen door condensors koelen met (zee) water 10% besparing

in 30% van de installaties

576

Besparen door uitfaseren van freon naar ammoniak 20% besparing

in 50 % van de installaties

1.920

Besparen door optimaliseren koelproces 5% besparing

in 50 % van de installaties

480

Totaal potentieel te besparen 15,5% van huidig gebruik

per bedrijf is individuele aanpak nodig

2.976

Overige opties verduurzaming
• Restwarmte benutting uit koelhuizen in het havengebied van Lauwersoog: Met behulp van ringleiding en warmtepompen
is uit condensors warmte te winnen met een aardgas equivalent van 500.000 m3. Omdat de productie van restwarmte
vooral in de zomer plaatsheeft zal een getailleerde studie moten uitwijzen in welke mate deze restwarmte nog nuttig kan
zijn voor gebouw verwarming in de winter.
• De marktprijs van waterstof kan met 16 - 30% verlaagd worden als de zuurstof en de restwarmte vanuit de productie van
waterstof verkocht kunnen worden. Zie bijlage 7.
• Bij de productie van waterstof dient de productieplant direct op de zonneweide, windmolen of getijdencentrale
aangesloten te worden. Tussenkomst van het grid werkt prijsverhogend (2,5 cent/ kWh) en leidt tot een verkoopprijs
verhoging van € 1,50 per kg waterstof.
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Huidige verhoudingen energieverbruik in de haven van Lauwersoog en prognose WEC

Peiljaar 2017

Stroom [kWh/jaar]

Gas [m3/jaar

Bedrijven (*)

3.976.000

420.000

WEC(*)

1.700.000
5.676.000

(*) Op basis van jaarafrekening gesommeerd, (**) Op basis voorlopige ramingen

WEC nul op de meter
Voor het verkrijgen van nul op de meter bij het WEC zal tenminste 1,7 gWh opgewekt moeten worden. In theorie is daarvoor
1,7 hectare PV-installatie voor nodig.
Productie en gebruik van PV stromen
verlopen niet gelijktijdig, zodat het
openbare net als accu gebruikt moet
worden. Een nauwkeurige berekening
op uurbasis , waarbij warmte - en
koudevraag als functie van de tijd
afgezet kan worden tegen de productie
van zonne-energie geven uitsluitsel over
de mate waarin gesaldeerd moet
worden. En wat dit gaat betekenen voor
de kostprijs van stroom.
▶

Humsterland Energie kan dit desgewenst op uurbasis uitrekenen.

Voor zonne-energie moet 62% van de jaarproductie worden opgeslagen in een accu grootte van 33 % van de
jaarproductie om er een baseload van te maken. Als de accu € 100-, per kWh kost dan kost de opslagcyclus
met 90% efficiency: € 10 per kWh. Dit verhoogt dit de kwh-prijs voor een baseload-systeem met ruim 3 Euro
per kWh.
We merken voorts op dat het gebruik van het openbare net als accu in het huidige bescheiden RES tijdperk nog
zonder kosten kan, maar dat dat op termijn niet meer het geval zal zijn.
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Oplossingsrichtingen
“Als duurzaamheid
economisch interessant
wordt, kunnen we echte stappen maken”

Economische randvoorwaarden duurzaam ondernemen
Ondernemers zijn bereid te investeren in duurzame bedrijfsvoering.
Dit levert imagoverbetering en trekt daardoor mogelijk meer
klanten en dus omzet aan. Het persoonlijk milieugeweten speelt
ook nog een rol. Echter het rendement speelt de hoofdrol.
Het ondernemersoverschot dat resulteert uit de netto winst
varieert bij gezonde bedrijven van 8 tot 20 % betrokken op de
omzet. Als een investering in duurzaamheid die drempelwaarde
niet bereikt zal de ondernemer liever investeren in de mix van

activiteiten die passen bij de bedrijfsvoering. In de praktijk worden investeringen beoordeeld op 3 criteria:
1.

Investeringen moeten in 3 tot maximaal 5 jaar terugverdiend kunnen worden.

2.

Jaarbaten minus -kosten moeten aantoonbaar gunstiger zijn.

3.

Financierbaarheid

Meerjarenplannen lastig
Voor de ondernemer zijn meerjarenplannen lastig, omdat we te maken hebben met instabiele randvoorwaarden vanuit de
overheid en de snelle ontwikkelingen in de techniek. Daarnaast zijn de ontwikkelingen in energieprijzen moeilijk te
voorspellen.
Nemen we nu waterstof als alternatief voor fossiel autorijden, dan
geldt anno 2017, dat waterstof accijnsvrij is, de wegenbelasting
nihil is, de bijtelling 4% en dat ook de BPM op nul is gesteld. Dat
geldt ook voor BEV’s (100% battery-driven electric vehicle). Het
rijden op waterstof en stroom wordt dus fiscaal aantrekkelijk
gemaakt. Als het beleid wijzigt wordt de ondernemer
geconfronteerd met kostenverhoging, die de investering
onrendabel kan maken.
Anderzijds is de economische afschrijvingstermijn ook lastig te
bepalen. Zo zijn zonnepanelen in 6 jaar tijd ruim gehalveerd in prijs
en presteren ook beter. Voor windmolens geldt dezelfde trend. Het
verschil in effectieve kosten per kWh tussen fossiele en duurzame
energie is per saldo het voornaamste criterium om in duurzame
energie investeren.
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De wereldolieprijs is al jaren laag. Voor inflatie gecorrigeerd zouden de prijzen in bovenstaande grafiek met 25% naar
beneden moeten worden bijgesteld. Lage olieprijzen stimuleren de overstap naar duurzaam niet. Op welke wijze de
overheid via belastingmaatregelen stuurt is te zien in bijlage 2.

Criterium voor vergelijking: kWh
In veel rapporten zien we energie gepresenteerd in PK’s, joules, calorieën, kWh.
Om goede vergelijkingen mogelijk te maken presenteren wij alles in kWh. De kosten van verbruik van energie zijn
een functie van de brandstofprijs, de systeem-eigenschappen, de inregeling en het gedrag van de bestuurder. Om een
objectieve vergelijking mogelijk te maken bezien we de kosten per kWh van de systemen. We kijken naar de effectieve
energie die zorgt voor de
gewenste arbeid. Dus de aan de
wielen van voertuigen, aan de
schroef van schepen en aan de
compressoren van
koelinstallaties. Een zuinige auto
met een wilde bestuurder levert
per km een hoger brandstofgebruik dan een rustige
anticiperende bestuurder. Die
factoren elimineren we door naar
het effectieve systeemrendement
te kijken;- hoeveel energie van de
tank komt bij de wielen terecht.
Tank to wheel (TTW). Zie bijlage
1, 3 en 4 voor details.
•TTW = tank tot wheel/ laadpaal
tot wheel en tank tot schroefas
• CNG is qua samenstelling equivalent met Groen Gas. Echter Groen Gas is door vergisting gemaakt van biologisch
afval materiaal, dat bij afbraak ook CO2 produceert. Daarom is Groen Gas CO2 - neutraal.

Opwekken duurzame energie kan meestal nog niet zonder subsidie
In een land met een vrije markteconomie als Nederland moet duurzame energie kunnen concurreren, met niet duurzaam
opgewekte energie. We beschouwen daarom de kale energieprijs in de markt. Een weerslag van de marktprijs is af te leiden
uit de beurzen waar energiepartijen stroom en gas kopen: de APX en de TTF.
Stroom opgewekt met wind en zon heeft het fossiel prijspunt nog niet bereikt. De overheid betaalt via de SDE+ regeling de
onrendabele top. Daarmee kunnen rationeel ontworpen wind- en zonneparken wel concurreren op de markt. Dat geldt ook
voor biogas. De technologie voor zon- en windstroom herbergt de belofte dat deze op termijn kunnen concurreren zonder
subsidie. Voor biogas is dat zeer de vraag, omdat de feedstock - de biomassa - voor dit gas steeds meer toepassingen kent
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die prijsopdrijvend zijn voor de kostprijs van biogas. Er is nog geen zicht op technologie die de kostprijs drastisch goedkoper
kan maken,- waardoor dit type gas vooralsnog afhankelijk blijft van subsidie.
Gas in €/m3

Stroom in € /kWh

0,15

0,03

Beursgemiddelde aardgas en
stroom tm 1.7.2017 APX/ TTF

Minimaal benodigde SDE+ per eenheid (**)

Kostprijs (*) wind-energie

0,085

0,055

Kostprijs zonne-energie

0,085

0,055

Kostprijs biogas

0,54

0,39

(*) Onder kostprijs wordt verstaan de beste practice van jaarkosten van de installaties (inclusief afschrijving) gedeeld door de
gemiddelde geproduceerde kilowatt-uren. De afschrijving is gesteld op 15 jaar. Financiering op 3,5%.
(**) Bij de minimaal benodigde SDE+ is er nog geen rekening gehouden met de gewenste/ noodzakelijk winstmarge voor
exploitanten. De SDE+ bijdrage is als regel toereikend voor een redelijke winstmarge. Als regel zal de SDE+ indiener de
subsidieaanvraag verhogen met 1,5 tot 2 cent per kWh.

Marktprijzen voor duurzame energie onder druk
Het opgesteld vermogen voor stroom door zon, wind en waterkracht is nog bescheiden in ons land. 13% van alle stroom
wordt inmiddels duurzaam opgewekt. Echter die productie gaat met grote variaties gepaard. De vraag naar stroom vertoont
een patroon dat goed is te voorspellen. Hierop kunnen de centrales anticiperen. Het aanbod van stroom uit zon en wind zijn
minder voorspelbaar. Getuige onderstaande grafieken van de productie in Nederland op respectievelijk 23 september en 1
oktober 2017. Biogas productie is constant zoals uit de grafieken blijkt.
WIND , ZON, BIOGAS
uurvermogen in Nederland
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Hoe groter het aanbod van stroom uit zon en wind zal worden, des te lastiger gaat het worden om het aanbod goed af te
stemmen op de vraag. Bestaande centrales, met snelle regel capaciteit zoals gascentrales, moeten doorlopend op- en
afschakelen. De base-load centrales, zoals kolen- en kerncentrales kunnen niet snel anticiperen. Dit fenomeen maakt dat de
groei van duurzame energie uit zon en wind de kosten voor het netbeheer zullen opdrijven, waardoor alle gebruikers in ons
land hogere lasten moeten betalen. Op termijn zal het aanbod van zon- en windenergie in combinatie met de baseloadcentrales de vraag naar stroom regelmatig overstijgen. Deze situatie doet zich reeds voor in ons buurland Duitsland. De
prijzen voor de duurzame stroom komen bij overaanbod onder druk te staan, zodanig dat deze stroom zelf gratis
aangeboden wordt en soms zelfs negatief wordt.
Voor exploitanten van windmolenparken en zonneweides impliceert de groei van dit type energie grillige marktprijzen, die de
business verdienmodellen onder druk zullen zetten. Er is daarom sterke behoefte aan goedkope opslagsystemen voor zonen windenergie. De productie van waterstof met de overcapaciteit uit zon- en windenergie ontwikkelt zich als een
interessante optie.
Waterkrachtcentrales daarentegen produceren stroom gelijkmatig en voorspelbaar. Die stroom is uit oogpunt van netbeheer
goedkoop in te passen en is ook beter verhandelbaar op de markt.

Getijdenenergie
Uit de quick scan van Fairbanks Nijhuis (referentie 3) is af te leiden dat dat het mogelijk is om de R.J Cleveringsluizen om te
bouwen tot een getijdencentrale met een gemaalfunctie. In de 12 spuikokers worden elk 2 turbines geplaatst met een
waaierdiameter van 2 m en een ontwerp vermogen van 400 KW. Zeven van de 24 turbines worden geschikt gemaakt voor
een pompfunctie, waarmee een gemaal capaciteit van 150 m3/s kan worden behaald.
De run-off van het regenwater en ook deels rioolwater uit Friesland, Drenthe en Groningen komt in het Lauwersmeer terecht.
Deze hoeveelheid bedraagt gemiddeld 45 m3/s en wordt geloosd in de Waddenzee. De valhoogte bepaalt hoeveel energie
hieruit kan worden gewonnen.
En getijdencentrale in combinatie met een gemaal is een interessante optie.
Een belangrijk voordeel van een getijdencentrale t.o.v. van windmolens en zonneparken is dat een significant deel van de
hoeveelheid stroom het gehele jaar continue is. Ideaal voor de productie van bijvoorbeeld waterstof, omdat het chemisch
proces in elektrolysers beter functioneert bij continu bedrijf.

Elektrisch rijden
Vrijwel elk groot merk heeft elektrische auto’s in het assortiment. De CEO’s van grote concern’s als ondermeer Volkswagen,
Volvo en Toyota kondigen hele reeksen van nieuwe modellen aan. In China is elektrisch rijden booming. Elektrisch rijden kent
echter ook ongemakken. Het laden duurt lang en vraagt om planning, wat bij de fossiele brandstoffen niet aan de orde is.
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Daarbij is de actieradius beperkt en wegen auto’s meer (20 - 25%) door het accupakket. Accu’s zijn prijzig, hebben een
beperkte levensduur (1000 laadcycli) en de productie en verwijdering zijn op zich milieubelastend.
De ontwikkelingen doen beloven dat de meeste bezwaren opgelost kunnen worden;- stekkerloos laden is in opkomst.
Daarbij kunnen elektrische auto’s een actieve rol vervullen bij het stabiel houden van het grid;- door bijvoorbeeld te laden
wanneer de zon schijnt en stroom uit de auto te gebruiken thuis als de zon niet schijnt. Het rendement van elektrische auto’s
is hoog: het tank to wheel (TTW) rendement 80% (dit is inclusief de laadverliezen. Zie bijlage 4 voor een vergelijking.
Het accupakket van 60 kWh van een Tesla weegt 532 kg. Voor remmen en optrekken in het verkeer is daardoor 11% meer
stroom nodig. De meeste elektrische auto’s kunnen 50% van de remenergie terugwinnen. Waardoor het totale rendement
niet met 10% maar met 5% daalt.
BEV’s (Battery driven electric vehicle) hebben stroom nodig voor airco en verwarming. Voor een middenklasser vraagt dat
0,5 tot 2,5 kW. Dat is ongeveer 10% van het vermogen dat de auto levert om te rijden. Het praktisch TTW rendement van
BEV’s ligt daarom op 80%. Dat houden we in dit rapport ook aan.
TNO heeft becijferd wat de CO2 impact is van de diverse soorten voertuigen. (referentie 22). In de praktijk is de stroom een
mix van groen en grijs. Van alle stroom in Nederland is circa 13 % groen.
CO2 uitstoot

Benzine en

Benzine

PHEV groen

PHEV grijs +

BEV groene

BEV grijs+

diesel

hybride

stroom

groen

stroom

groene stroom

ton

10,2

11

13,7

13,7

14,3

14,3

onderhoud en sloop obv 220.000 km

g/km

46

50

62
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64

64

CO2

g/km

TTW

155

157

118

147

0

105

emissie brandstoffen

WTW

229,5

207

180

209

9

169

440,7

425

373,7

431,7

87,3

352,3

CO2

Totaal

g/km emissie voor fabricage,

CO2

g/km

Bron: Energie en milieuaspecten van elektrische personen voertuigen - TNO

Zolang de stroom dus niet duurzaam is opgewekt vervuilen elektrische auto’s nog steeds behoorlijk. Hier ligt een unieke
kans voor het Lauwersmeergebied. Door voldoende duurzame stroom te produceren in dit gebied worden elektrische
per saldo auto’s duurzaam.
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Waterstof
De ontwikkelingen op het gebied van brandstofcellen gaan snel. Alle grote autofabrikanten gaan auto’s produceren, die
m.b.v. brandstofcellen door waterstof worden aangedreven.
Andere belangrijke partijen zien ook een grote toekomst voor waterstof. Het North Sea Wind Power Hub-consortium, dat tot
nu toe bestond uit TenneT TSO B.V. (Nederland), Energinet.dk (Denemarken) en TenneT TSO GmbH (Duitsland),
verwelkomde onlangs met de toetreding van Gasunie een belangrijke, innovatieve partner. De vier bedrijven bundelen hun
krachten voor de verdere studie en onderzoek naar de ontwikkeling van een grootschalig, duurzaam Europees
energiesysteem op de Noordzee. Het samenwerkingsverband is een belangrijke volgende stap naar de uiteindelijke
totstandkoming van een ‘North Sea Wind Power Hub’ in de periode 2030‑2050, die een belangrijke bijdrage moet leveren
aan het realiseren van de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs (COP21). Om alleen al de EU-klimaatdoelstellingen
te behalen, moet er ongeveer 230 gigawatt (GW) aan offshore-windenergievermogen worden ontwikkeld, waarvan 180 GW
in de Noordzee. Op die hubs wordt ook grootschalig waterstof geproduceerd
De voor de energietransitie benodigde hoeveelheden offshore-windenergie zijn zo groot dat er naast stroomverbindingen ook
oplossingen voor gasvormig(e) transport en opslag moeten worden ingezet. De kosten van energietransport en
langetermijnopslag in gasvorm liggen per energie-eenheid aanzienlijk lager dan als de energie wordt getransporteerd en
opgeslagen in de vorm van elektriciteit. Het combineren van de sterke punten van stroom- en gassystemen kan bovendien
een belangrijke impuls geven aan de opkomst van waterstof als duurzame oplossing in tal van toepassingen in de industrie,
de gebouwde omgeving en de transportsector.

Waterstofproductie
Standaard elektrolyse door splitsing van water in zuurstof
en waterstof. Om waterstof te verkrijgen, moeten we het
vrijmaken uit chemische verbindingen. Onttrekken we
waterstof aan water (2H2O + energie -> 2H2 + O2), dan vergt
dat aan energie 2,4·105 J mol-1 of 2,5 eV per molecuul. 1 mol
H2 weegt 2 gram. Dezelfde energie komt bij verbranding
natuurlijk weer vrij (33,61 kWh/kg). Het rendement van het
elektrolyse proces is 67%. De productie kost theoretisch
49,75 kWh per kg. De randprocessen, zoals de aanvoer en
zuivering van water, het onder druk brengen en opslaan
kosten ook energie, waardoor we in de praktijk uitgaan van
60 kWh per kg. Deze waarde wordt in dit rapport ook
aangehouden.
Hoge-druk-elektrolyse is de ontleding van water (H2O) in
zuurstof (O2) en waterstofgas (H2) door middel van elektrolyse
van water onder hoge druk. In tegenstelling tot standaard elektrolyse vindt deze waterstofproductie plaats bij een druk van
ongeveer 12-20 MPa (120-200 bar). Door de hoge druk van het waterstof in het elektrolyse apparaat is het niet nodig om
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het ontstane waterstofgas samen te persen om het te kunnen opslaan. Dat bespaart ongeveer 3% energie ten opzichte van
de conventionele methode waarbij waterstof onder atmosferische druk wordt geproduceerd en daarna wordt samengeperst.
De biologische productie van waterstofgas gebeurt in een bioreactor, en is gebaseerd op de productie van waterstofgas
door algen. Onder bepaalde omstandigheden produceren algen waterstofgas. In de late jaren 90 werd ontdekt dat als algen
zwavel onthouden wordt, ze van de productie van zuurstofgas (via normale fotosynthese) overschakelen op de productie van
waterstofgas. Een algenboerderij ter grootte van de staat Texas zou genoeg waterstofgas produceren om de hele wereld te
voorzien. 25.000 vierkante kilometer zou genoeg zijn om het gehele benzineverbruik van de VS te vervangen - dit is minder
dan een tiende van de oppervlakte in de VS die met sojaproductie gemoeid is. 2008 - Anastasios Melis bereikt 25 %
efficiëntie van de theoretische 30 %.

Deense Elektrolyser van NEL type C300 met een productie van 234.900 kg H2 per jaar op 200 bar druk en 99,9% zuiver.
Benodigde stroom 11,5 gWh. Regel bereik 15 - 100%. Zeer geschikt voor getijdencentrale.
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Toepassing van waterstof in brandstofcellen
Waterstof kan door een reactie met
zuurstof stroom produceren in
brandstofcellen. Elke kg waterstof
produceert op deze wijze 33,6 kWh
stroom. (2H2 + O2 -> 2H2O + stroom +
restwarmte). Met die stroom wordt een
elektromotor aangedreven. Met de
warmte kunnen voertuigen verwarmd
worden en kan ook het koeleffect van
de expansie van waterstof onder druk
worden opgevangen. Dat koeleffect kan
ook gebruikt worden voor de airco.
Deze voorziening zal in waterstofauto’s
van de toekomst worden ingebouwd.

De prijs van waterstof
De productie, de opslag, het vervoer en de tankinstallaties voor groene waterstof bevinden zich nog in opstartfases. De
prijzen van waterstof zijn daarom nu nog exorbitant hoog. De schaarse tankstations in Nederland en Duitsland vragen € 9,00
per kg. CNG en LNG en LPG zijn qua logistieke handeling analoog aan waterstof. Beschouwen de opbouw van de
marktprijzen van CNG en LPG per kg dan kan voorspeld worden dat de marktprijs van waterstof dramatisch zal dalen indien
de markt gaat groeien.
Prijscomponenten

Waterstof 600 bar per kg

CNG 200 bar per kg

Productie en compressie

€ 1,80

€ 0,26

Kosten productieplant

€ 0,55

€ 0,25

€ 0,65

€ 0,36

Verkoopprijs excl. btw

€ 3,00

€ 0,88

Kosten per kWh

€ 0,09

€ 0,08

TTW rendement

56,90%

23,30%

Kosten 1 kWh aan de wielen

€ 0,157

€ 0,354

Opslag en transport
Tankinstallatie
Verkoopmarges in de keten
Accijns en andere belastingen
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Wij hebben een een prijs aangehouden voor de kansberekening in het Lauwersmeergebied van de vroeg gestabiliseerde
marktprijs van € 3,00 excl. btw per kg. Op termijn zou zelfs het prijspunt van € 2,50 per kg bereikt kunnen worden volgens
de experts op dit gebied: zie http://profadvanwijk.com/ (NASA koopt vloeibaar H2 in voor $ 3,66/kg = € 3.06/kg; - dit is wel grijze waterstof)
Als waterstof direct op plaatsen wordt geproduceerd, waar de stroomprijs bijvoorbeeld 2 cent kost dan daalt de verkoopprijs
met 60 cent.
Waterstof bij atmosferische druk bevat per ltr weinig energie. Daarom zal waterstof voor transport gecomprimeerd moeten
worden. Voor het comprimeren van gassen is energie nodig. Zie details in bijlage 5.
De productie van waterstof is omvangrijk. Zo komt bij de productie van Chloor waterstof vrij. Waterstof is ook een grondstof
bij de vervaardiging van kunstmest. De omvang van de waterstofeconomie in 2017 bedraagt circa 150 miljard dollar. Voor
duurzame energie zoeken we echter naar waterstofproductie waarbij geen CO2 bij vrij komt: groene waterstof.

Waterstofproductie met de getijdencentrale
Elektrolysers functioneren beter met een optimaal conversie rendement als deze een gelijkmatig stroom aanbod ontvangen.
Zonneweides en Windmolens bieden die mogelijkheid niet,
zodat er via het grid gesaldeerd moet worden. Dit verhoogt
de kostprijs van de stroom.
Als al het vermogen uit een zonneweide wordt gebruikt voor
waterstof productie is 40% slechts op te wekken met een
directe aansluiting. De vermogensvariatie loopt van maximaal
naar nul (in de nachtelijke uren is er geen vermogen en in de
winter is er te weinig en in de zomer te veel vermogen). Voor
een redelijke waterstofproductie moet de stroom uit de
piekperiodes gesaldeerd via het net naar de elektrolysers
worden gevoerd en dat werkt kostenverhogend. Dat kan
wettelijk alleen door tussenkomt van een energieleverancier
Verloop turbinevermogen in getijdencentrale,
scenario 2, dus bij verhoogd peil
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Optie 1 bij de productie van waterstof: verwarmen van gebouwen en processen.
Waterstof wordt gemaakt door de elektrolyse van water. 2 H20 -> 2 H2 + O2. Bij het proces komt circa 20% warmte vrij.
Deze warmte is beschikbaar voor bijvoorbeeld verwarming van gebouwen of zwemwater. Per kg waterstof levert dat in
potentie 60 kWh x 20% = 12 kWh aan warmte op.

Optie 2 bij de productie van waterstof: verkoop van productie van zuivere zuurstof
Bij de productie van 1 kg waterstof komt 8 kg zuurstof als bijproduct vrij. Deze zuurstof heeft een zuiverheid van 99,9% en
kan voor vele doeleinden gebruikt worden. In een vervolg haalbaarheidsstudie dient deze optie uitgebreid te worden
onderzocht. Op voorhand kan gesteld worden dat 99,9% zuivere zuurstof een bulkmarktwaarde heeft van circa 10 cent per
kg. Reken we analoog dezelfde handelingskosten als CNG, dan levert zuurstof dus een opbrengst van (80 - 36) = 44 cent
per kg waterstof.
Zuurstof wordt gebruikt voor het smelten/verrijken van staal en andere metalen en bij productie en fabricage van glas- en
steenfabrieken. Ook in de luchtvaart en bij het duiken wordt zuurstof gebruikt. In vloeibare vorm wordt zuurstof gebruikt voor
grootverbruikers en in de ruimtevaart. Zuurstof wordt gebruikt bij het (autogeen) lassen en snijden, vaak in combinatie met
acetyleen.
Bijzondere markten zijn medicinale zuurstof en vloeibare zuurstof. De sport- en health sector wordt een belangrijke
nichemarkt.

Waterstof voor de beroepsvaart in het waddengebied.
De huidige dieselolie kent een korting op de accijns waardoor de dieselolie per kWh € 0,071 kost per liter € 0,71. We
hebben vastgesteld dat het systeemrendement van grote scheepsmotoren 40,9 % is en daarmee kost bij grote schepen
(meer dan 300 KW) elke kWh aan de schroef € 0,1736. (zie bijlage 1, 3 en 4). Voor waterstof is die prijs € 0,1564 per kWh
aan de schroef. Dat prijsverschil is te klein om grote investeringen voor ombouw naar waterstof te rechtvaardigen. Overstap
naar elektrische aandrijving is een oplossing voor korte vaartijden. Overstap op CNG en LNG scoort minder goed dan
overstap op waterstof, bovendien vervuilen de motoren produceren lawaai. Het zou mooi zijn als de beroepsvaart in dit
gebied een aanloop compensatie ontvangt voor de overstap op waterstof.
Invloed van stroomprijs op de verkoopprijs van waterstof

In bijlage 7 is aangegeven op welke wijze de prijs van waterstof kan dalen als de restwarmte en de zuurstof worden verkocht
uit de getijdencentrale. De prijs daalt daarmee tot € 2,38 per kg.
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Opslag van elektrische energie
Het wordt de heilige graal genoemd. Als de wetenschap en industrie in staat zijn opslag van elektriciteit goedkoop te maken
dan kunnen windmolens en zonneweides centrales vervangen. Dan kunnen piekbelastingen worden afgetopt om het
openbare net stabiel te houden. Dan zal duurzame stroom echt gaan doorbreken. De focus ligt op het ontwikkelen van
accu’s voor voertuigen en opslagsystemen die een vaste opstelling hebben nabij de stroomproductie.
De prijs van accu’s voor elektrische voertuigen wordt uitgedrukt in Euro per kWh opslagcapaciteit. Tesla heeft accu’s van 60
kWh, met een gewicht van 532 kg en een prijs van € 180 per kWh. De accu kost dus 180 x 60 = € 10.800. Deze accu kan
1.000 laadcycli mee. Dat is 60.000 kWh. De prijs per kWh opslag kost daarmee € 0,18 per kWh. Het verbruik van de Tesla
S-100 D bedraagt per 0,15 tot 0,20 kWh per km. De accu gaat dan ongeveer 300.000 km mee. Volkswagen heeft onlangs
gepubliceerd dat het bedrijf accu’s gaat produceren voor € 80 per kWh met eveneens 1000 laadcycli. De prijs voor opslag
daalt daarmee tot € 0,08 per kWh.
In het kader van het klimaatprogramma ARPA-E van de Obama regering heeft Yav-Dav een groot accusysteem ontwikkeld.
Het systeem belooft een prijs van $ 100 per kWh met 6000 laadcycli. Toepasbaar voor hele grote vermogens maar ook voor
elektrische voertuigen op termijn. De prijs per kWh voor opslag wordt dan 100/6000 = $ 0,0167 per kWh ~ € 0,0142 per
kWh.

Het grootste batterij-opslagsysteem ter wereld, van
opslagsysteem heeft gebouwd- bij San Diego in C
onele batterijen gebruikt. © AES
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Prijzen voor opslag van elektrische energie en accugewichten (zie ook referentie 22)
Capaciteit

Prijs per kWh

kWh

capaciteit

Laad cycli

Prijs opslagcyclus €/kWh

Trojan - pleziervaart (28 kg)

1,44

124

1.000

0,124

Tesla accu (532 kg)

60

180

1.000

0,180

Volkswagen accu (318 kg)

24

80

1.000

0,080

YAV - DAV (lab)

> 10.000

85

6.000

0,014

Waterkracht Noorwegen (Via Nord Net Kabel
naar Noorwegen)

700.000

onbeperkt

0,03 - 0,06 uren opslag
0,13 langdurige opslag

(*) bron: Match van vraag en aanbod - CE Delft

Vanwege de ontbreken van goedkope oplossingen voor de opslag van stroom was Duitsland genoodzaakt om na het sluiten
van kerncentrales, bruinkool- en steenkoolcentrales uit te breiden. Per saldo is daarmee de luchtvervuiling niet afgenomen;ondanks de enorme inspanning voor windmolens en zonne-energie in Duitsland.
Wij bevelen daarom sterk aan om bij toepassing van grootschalig zonneweides in het Lauwersmeergebied een
pilot installatie op te zetten met een opslagcapaciteit van 10 gWh. Met als randvoorwaarde dat de opslagkosten lager
zijn dan 2 cent per kWh.

Windmolens
In het Lauwersmeergebied zijn grote windmolens niet
toegestaan. Essent Wind heeft in de haven haar eigen
molens ontmanteld en in ruil daarvoor vergunning gekregen
om in Delfzijl met grote windmolens energie te produceren,
Kleine molens met een ashoogte van 15 m zijn toegestaan in
Groningen, (nog) niet in Friesland. De windmolens van EAZ
zijn populair bij boeren in Groningen met een ashoogte van
15 m. Op goede windlocaties leveren deze molens 35.000
kWh per jaar en kosten geïnstalleerd circa € 40.0000.
Onderhoud kost 1,5 cent per kWh. Waarmee de de kWh prijs
0,1141 bedraagt. (15 jaar financiering tegen 3,5%)

EAZ molen
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Voor dit type molens bedraagt de SDE + (bij windsnelheden van ≤ 7 m/s): 8,5
cent/kWh. Met een correctie bedrag van 2,8 cent/kWh. Netto bijdrage SDE+
bedraagt dan 5,7 cent/kWh.
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Deze molens kunnen nagenoeg altijd zonder veel kosten aangesloten worden op de bestaande aansluiting (benodigd 3 x 16
Ampères), waardoor de aansluitkosten laag zijn.
Salderen via het net is niet mogelijk met de SDE+ regeling. Dus zonder gebruik van opslag systemen zal de stroom die niet
direct wordt gebruikt ingekocht worden door de huidige energieleverancier van de boer. De prijs daarvoor staat gelijk met de
huidige inkoop van stroom gemiddeld 4,2 cent/kWh. De gelijktijdigheid van windstroomproductie en vraag naar stroom op
de boerderij bedraagt 60%.
Casus boerderij met 45.000

Inkoop ex

Energie

inkoop excl

Stroom uit de

Direct voordeel

kWh aan jaarverbruik en

belastingen

belasting

BTW

molen kWh

door molen

een molenproductie van

en ODE

35.000 kWh per jaar
0 - 10.000 kWh

€ 0,042

€ 0,109

€ 0,151

6.000

€ 904

10.000 - 45.000 kWh

€ 0,042

€ 0,061

€ 0,103

21.000

€ 2.170

Verkoop aan energiebedrijf

€ 0,042

8.000

€ 336

SDE + bijdrage

€ 0,057

35.000

€ 1.995

Totaal resultaat

€ 5.405

Met de SDE + is de payout van de EAZ molen 40.000/5.405 = 7,4 jaar. Zonder SDE + is de payout 40.000/(5.405 - 1.995)
= 11,7 jaar. De kleine EAZ molen dankt zijn bestaansrecht doordat in dit segment de consument prijs voor stroom hoog is
vanwege de staffel in energiebelasting. Voor boeren met stroomverbruik van ongeveer 45.000 kWh is deze molen een goede
optie voor verduurzaming. Ruim de helft van de boeren komt hiervoor in aanmerking.

Grote molens kosten per nominaal vermogen minder per KW.
Maar vergen daarentegen meer kosten voor aansluiting op het
openbare net. Daarbij liggen de verhoudingen van inkomstenbestanddelen minder gunstig. Zeer grote molens zullen de
stroom moeten verkopen op de beurs in samenwerking met
energiebedrijven en ontvangen daar door circa 3,5 cent per
kWh. De integrale kostprijs per kWh (incl. onderhoud en
financiering betrokken op 15 jaar afschrijving) bedraagt voor
moderne molens van 6,2 mW circa 7,2 cent per kWh en voor
de hele kleine molens van 10 kW circa 11,4 cent per kWh.
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Kansen voor zonneweides
De techniek voor het aanleggen van grote zonneweides is inmiddels ver doorontwikkeld. Grote consortia als Qcells, het
Duitse Wirsol en vele anderen bieden zonneparken aan alsmede de voorfinanciering tot de turnkey oplevering en
vermogensgarantie.
Goed ontworpen parken hebben een efficiency van ruim 15%. D.w.z. dat van de zonnestroom in Nederland (op jaarbasis
van 1.000 kWh per m2) 150 kWh in stroom wordt omgezet. In de praktijk staan de panelen wat verder uit elkaar voor
service-doeleinden en bemaaien;- per saldo is de vuistregel voor opbrengst uit zon per hectare: 1 miljoen kWh. Op een
zonnepark wordt SDE+ subsidie gegeven, waardoor de exploitant de stroom met circa 3 cent/kWh kan verkopen met een
redelijke een winstmarge.
De vergunning, de grondpositie (koop, huur of pacht) en de nabijheid
van een geschikt punt om het vermogen op aan te sluiten zijn de
primaire voorwaarden voor de aanleg van zonneparken.
Hoewel er veel lege, geschikte ruimte in het Lauwersmeergebied is
moet de vraag naar feitelijke realisatiemogelijkheden in een specifieke
haalbaarheid studie worden beantwoord.
Een gedroomde combinatie is een cluster van zonneparken
met een ultramodern opslag-systeem.
In Lauwersmeer zijn een paar grote windmolens ontmanteld.
Daarnaast zijn er diverse bedrijven met grote vermogensafname (in het
zogenoemde MSD vlak van Enexis);- Volgens Enexis zijn er in dat gebied nog mogelijkheden voor de aansluiting van grote
zonneweides.
Kansen voor goede locaties moeten uit oogpunt van maatschappelijke verantwoordelijkheid bespreekbaar zijn met
Staatsbosbeheer en Defensie. Defensie beheert rondom het oefendorp Marnehuizen circa 1.500 ha terrein. Met 100 hectare,
goed voor 100 gWh stroom, zou het gehele gebied definitief duurzaam van energie voorzien kunnen worden, inclusief de
energiebehoefte van Defensie.
Wij bevelen een haalbaarheidsstudie voor de aanleg van zonneweides voor de productie van stroom met opslag voorziening
a. onderzoeksteam: Provincies/ Vertegenwoordiging SBB en Defensie/ Humsterland Energie/ Enexis/
b. Eerste focus is het vinden geschikte locaties (gunning van grondeigenaren, vergunningen, en aanvaardbare kosten
voor elektrische inpassing)
c. Tweede focus is onderzoek naar goedkope opslagsystemen voor elektriciteit.
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Praktijkvoorbeeld van investering en exploitatie van een zonneweide van 10 hectares

Investering
Aanleg van 40.000 zonnepanelen op 10 hectare

86,1%

Aansluitkosten netwerkstation Enexis

3,49%

Kabelaanleg naar netwerkstation 1.500 m Enexis

2,96%

Organisatiekosten (externe deskundigen)

0,28%

Monitor en bewakingssysteem op alle hoekpunten en bij entree

0,55%

4.000 m hekwerk + entree

1,72%

Terrein gereed maken

0,14%

Leges voor vergunning vrijgesteld
Onvoorzien

0%
4,76%

Totaal
Investeringsprijs per kWh productiecapaciteit betrokken op 9.880 mWh/jaar

100%
€ 0,7300

Exploitatie per kWh
Verkoop stroom per kWh

€ 0,0300

SDE+ per kWh

€ 0,0920

Totale omzet

€ 0,1220

Exploitatiekosten incl. verzekering en OZB belasting per kWh

€ 0,0103

Afschrijving per kWh in 15 jaar

€ 0,0470

Kosten gewone bedrijfsuitoefening

€ 0,0573

Bedrijfswinst per kWh

€ 0,0647

Beschikbaar voor financiële lasten en belasting per kWh

€ 0,1117

Na de afschrijvingstermijn van 15 jaar stopt ook de SDE+ subsidie. De zonneweide is dan afgeschreven en de
financieringslasten zijn voldaan. De bedrijfswinst voor belasting bedraagt dan (3,00 - 1,03) = 1,97 cent per kWh. Betrokken
op 9.880 mWh per jaar is dat € 194.636.
Grotere zonneweides vertonen een nog beter bedrijfsresultaat omdat de investeringen per kWh lager zijn. Echter bij grote
vermogens vraagt de aansluiting op het openbare net soms grote investeringen. Die investeringen kunnen aanzienlijk lager
zijn als pieken middels opslagsystemen worden opgevangen.
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De Ecolution voortrekker voor waterstofeconomie in het Noorden
De Ecolution (initiatief van wijlen Wubbo Ockels) is als zeilschip met motor ontworpen als een demonstratieschip om
duurzaamheid op de kaart te zetten. De Noordelijke Innovation Board beoogt met waterstof de energievoorziening van dit
schip te realiseren. En ook Lauwersoog als waterstof centrum in te richten. In Lauwersoog wordt een Werelderfgoed
Centrum gesticht, waarin de Ecolution een varende promotie-rol gaat spelen.
Het Waddengebied behoort tot het grootste natuurgebied van Europa en heeft mondiale betekenis voor allerlei
vogelsoorten. Voor de 12 tot 15 miljoen vogels, verdeeld over 40 soorten zijn de Wadden van levensbelang. De provincies
Friesland, Groningen, Het Waddenfonds, de Waterschappen en LTO-Noord hebben waterstof hoog op de politieke agenda
staan. Vanwege de kwetsbaarheid van het gebied is het niet ondenkbaar dat stil en schoon varen door recreanten en
beroepsvaart de nieuwe norm gaat worden. Hiermee worden de kansen voor elektrisch varen en varen op waterstof sterk
bevorderd.
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Kosten per kWh voor Tank to Wheel (TTW) zie bijlage 1, 3 en 4
Voor de brandstoffen hebben we gekeken naar de integrale kostprijs van de variabele kosten van de brandstof per kWh.
Door die kosten te projecteren op de efficiency van het proces van tank/ accu tot aan de wielen bij voertuigen en van de
tank tot de schroefas bij vaartuigen komen we op de nuttige kosten in kWh. Gegeven het huidige brandstofverbruik in kWh
is dan te bepalen wat de kosten van een duurzaam alternatief zijn.
Voorbeeld: Stel een personen auto op benzine ( 8,8 kWh/ltr ) rijdt 13.000 km per jaar en verbruikt 1 ltr per 16 km. Het TTW
rendement is 22,3%. Effectief heeft de auto dan nodig 13.000/16 x 8,8 x 22,3% = 1.594 kWh per jaar. De TTW kosten van
benzine zijn € 0,7889 effectief per kWh en die van waterstof € 0,1564 per kWh effectief. De besparing op energiekosten bij
overstappen op waterstof wordt dan 1.594 x (0,7889 - 0,1564) = € 958 per jaar.

Nuttige kostprijs van brandstoﬀen per kWh voor voertuigen
Sankey diagrammen zoals hier rechts tonen de rendementen die aan de krukas van motoren
beschikbaar komen. Rendementen van motoren kunnen worden bepaald op testbanken
waarbij de hoeveelheid brandstof in gram per kWh die aan de krukas wordt geleverd wordt
gemeten.
Alle hulp- aggregaten zoals dynamo, olie en waterpomp worden hierin betrokken. Dit kengetal
noemt de de BSFC.( Brake Specific Fuel Consumption).
Daarnaast treden er verliezen op in de aandrijving: de versnellingsbak, de eindoverbrenging en
in de aandrijfassen (6,5% tot 14,5%).
Voor de bepaling in welke mate het economisch zinvol is om over te gaan op een andere
brandstof is het van belang te weten wat de kosten zijn per kWh geleverde arbeid aan de
schroef of aan de wielen. Het TTW rendement is daarbij essentieel. Van gemiddelde voertuigen
is dat rendement bepaald;- zie daarvoor de tabel op de volgende bladzijde.
Voor alle vervoerstypen en soorten brandstof zijn de TTW rendementen bepaald zie bijlage 1,3
en 4. Daarbij zijn ook verwerkt de actuele de marktprijzen, accijnzen en andere fiscale kosten.
Op deze wijze wordt de verbruikte energie aan de wielen of aan de schroef bepaald in Euro per
kWh. In bijlage 4 is te zien welke alternatieve energiebronnen beter scoren;- deze kunnen
ingezet worden als kandidaten voor verduurzaming.
Op grond van het jaarverbruik in dieselolie, benzine e.d. van een voertuig kan dan bepaald
worden hoeveel kWh feitelijk aan de schroefas of aan de wielen is geleverd op jaarbasis. Dat is
bepaald in de tabel op de volgende pagina.
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Kandidaten voor verduurzaming in de transportsector
Uit de brandstoftabel (bijlage 4) is af te leiden dat duurzame brandstoffen een alternatief kunnen zijn voor fossiele
brandstoffen. We beschouwen per categorie de maatregel per vervoersmiddel voor alternatieve brandstoffen.
Dus per streekbus, per personenauto, per kotter, per veerboot, trein enz. Berekend wordt hoeveel per vervoersmiddel het
jaarvoordeel kan zijn bij gemiddeld verbruik met schone brandstoffen ten opzichte van fossiele energie. CNG en LNG zijn
daar waar opportuun ook berekend.
Uitgangspunten
Overstap op waterstof daarbij zijn twee factoren van belang
a. De prijs van waterstof, inclusief opslag en het tankproces per kg totdat de waterstaf in de tank zit bij een voertuig/ schip
b. Het rendement van de omzetting in het voertuig tot aan de wielen cs. de schroef bij schepen.
Waterstof heeft op onderwaarde een energie inhoud van 33,6 kWh per kg. In onze vergelijkingen zijn wij uitgegaan van de
integrale prijs voor waterstof van € 3,00 per kg. Deze prijs wordt nog lang niet in de markt gerealiseerd. De pompporijzen
liggen in Duitsland nu nog op € 10,- per kg. Als gevolg van de economie of scale en technische ontwikkelingen wordt
veracht/ gehoopt dat pompprijzen van € 3,- per kg rond 2030 haalbaar zijn.
Voor het rendement van brandstofcellen op onderwaarde is de waarde een best practice van 57,5 % aangehouden voor de
grote systemen zoals voor schepen, vrachtauto’s en streekbussen. Voor personenvervoer is een rendement van 49,5%
gehanteerd. Daarmee is de TTW voor personen voertuigen € 0,1892 / kWh aan de wielen en de TTW / TTS voor
respectievelijk vrachtvervoer en schepen € 0,1564 / kWh.
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Kandidaten

Streekvervoer bussen op
diesel

Maatregel

Netto jaarverbruik per

te besparen

Fiscale voordelen en

schip/voertuig in kWh

per jaar per

opmerkingen

aan schroef of wielen

voertuig/ schip

Duurzame elektriciteit met
accu’s

74.000

€ 15.044

accu voor 100% van de rit per dag:
2.000 kg

Waterstof met
brandstofcellen

74.000

€ 8.680

beperkte winst

LNG

74.000

€ 7.763

geringe winst

Duurzame elektriciteit met
accu’s

4.224

€ 932

4% bijtelling, € 0 BPM en lagere
wegenbelasting ruim € 1372 tot
2020

Waterstof met
brandstofcellen

4.224

€ 1.082

4% bijtelling, € 0 BPM en lagere
wegenbelasting ruim € 1372 tot
2020

Duurzame elektriciteit met
accu’s

1.594

€ 901

4% bijtelling, € 0 BPM en lagere
wegenbelasting ruim € 692 tot 2020

Waterstof met
brandstofcellen

1.594

€ 958

4% bijtelling, € 0 BPM en lagere
wegenbelasting ruim € 692 tot 2020

CNG

1.594

€ 576

Geen fiscaal voordeel

Duurzame elektriciteit met
accu’s

1.268.755

€ 130.936

accu gewicht voor enkele reis 7.500
kg, haalbaar

Waterstof met
brandstofcellen

1.268.755

€ 21.823

geringe winst

LNG

1.268.755

€ 17.255

geringe winst

Duurzame elektriciteit met
accu’s

455.000

€ 46.956

accu 100.000 kg, geen optie

LNG

455.000

€ 6.188

geringe winst

Waterstof met
brandstofcellen

455.000

€ 7.826

geringe winst, maar extra voordeel:
gratis 13 kW koelvermogen voor
conservering van vis

Waterstof met
brandstofcellen

784.848

€ 63.730

redelijke optie

Duurzame elektriciteit met
accu’s

784.848

€ 131.227

accu gewicht voor een dag: 20.000
kg

Bovenleiding

784.848

€ 139.938

Investeringsruimte € 112 miljoen,
afschrijving 20 jaar

Duurzame elektriciteit met
accu’s

6000

€ 1.324

accu 1.500 kg voor 8 uur varen

Waterstof met
brandstofcellen

6.000

€ 1.538

redelijke optie

Personenauto op diesel
1300 kg

Personenauto op benzine
1300 kg

Veerdienst op diesel

Kotter op diesel

Trein diesel-elektrisch

Recreatie met motorboten
40 kW diesel, 300 uur
varen op 50% vermogen
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Personen auto’s op benzine
Gemiddeld rijden benzine auto’s 13.000 km per jaar. Gegeven het TTW rendement van 22,3% en een verbruik van1 ltr per
16 km kunnen we vaststellen dat er aan de wielen 1.594 kWh wordt afgegeven per auto op jaarbasis.
Overstappen op accupakketten levert per auto een besparing op van € 901 (brandstof) + € 692 (wegenbelasting) = € 1.593.
En voor de leaserijders een bijtelling van 4% i.p.v. 22%.
Overstappen op CNG levert per auto een besparing op van € 576 (brandstof) + € 0 (wegenbelasting) = € 576. En geen
verandering in bijtelling voor leaserijders. CNG en Groen Gas zijn principieel dezelfde brandstoffen: beide hebben aardgas
kwaliteit. Echter Groen Gas is gemaakt van restafval dat bij natuurlijke afbraak ook CO2 produceert. Daarmee is Groen Gas
CO2 neutraal i.t.t. CNG en LNG.
Overstappen op waterstof levert per auto een besparing op van € 958 (brandstof) + € 692 (wegenbelasting) = € 1.660. En
voor de leaserijders een bijtelling van 4% i.p.v. 22%.
Noot: Voordeel van waterstof en CNG ten opzicht van full elektrisch is dat de verwarming geen extra energie kost evenals de airco. Bij BEV’s moet die energie
uit de accu’s worden opgewekt.

Personen auto’s op diesel
Gemiddeld rijden diesel auto’s 33.000 km per jaar. Gegeven het TTW rendement van 25,7 % en een verbruik van1 ltr per 20
km kunnen we vaststellen dat er aan de wielen 4.224 kWh wordt afgegeven per auto op jaarbasis.
Overstappen op accupakketten levert per auto een besparing op van € 932 (brandstof) + € 1.372 (wegenbelasting) = €
2.304. En voor de leaserijders een bijtelling van 4% i.p.v. 22%.
Overstappen op waterstof levert per auto een besparing op van € 1.082 (brandstof) + € 1.372 (wegenbelasting) = € 2.454.
En voor de leaserijders een bijtelling van 4% i.p.v. 22%.
Noot: Voordeel van waterstof en CNG ten opzicht van full elektrisch is dat de verwarming geen extra energie hoeft te kosten evenals de airco. Bij BEV’s moet
die energie uit de accu’s worden opgewekt.

Openbaar vervoer
Openbaar vervoer geschiedt met lijndienst-bussen, mini-bussen en (bel) taxi’s. De OV bussen rijden op de lijnen 1001,
1003, 1005, 1007 en 1009 in dit gebied 336.895 km per jaar en gebruiken daarvoor 112.298 ltr dieselolie.
OV bedrijven die op stroom over stappen vallen gezien het afname volume (>50.000 kWh/jaar) in het lage tarief voor de
Energiebelasting. Daarmee kost een kWh voor de OV bedrijven 7,04 cent, waarvan 1,635 cent voor energiebelasting. Per
kWh op de weg kan stroom daarom qua kostprijs goed concurreren met diesel. Het tank to wheel rendement bedraagt voor
busdiesel 34,2%, daarmee kost een kWh effectief 27,4 cent. Voor elektrische voertuigen is het (TTW) laden tot wheel
rendement 80%. De OV voertuigen hebben regelmatig wachttijden, waardoor opladen mogelijk is in relatie tot de
dienstregeling. Accu wisselpakketten zijn tevens een optie. Streekbussen rijden circa 75.000 km per jaar, verbruiken 1 ltr per
3 km.
Overstappen van diesel op stroom levert op jaarbasis voor een streekbus € 15.044
Overstappen van diesel op waterstof levert op jaarbasis voor een streekbus € 8.680
Overstappen van diesel op LNG levert op jaarbasis voor een streekbus € 7,763
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Noot: Voordeel van waterstof en CNG ten opzicht van full elektrisch is dat de verwarming geen extra energie hoeft te kosten evenals de airco. Bij BEV’s moet
die energie uit de accu’s worden opgewekt.

De diesel-elektrische treinen van Arriva
In de Noordelijke nevenlijnen rijden treinen 8 miljoen kilometer per jaar en verbruiken gemiddeld 1 ltr dieselolie per km, met
een TTW rendement van 39,4% De totale spoorlengte is 274 km. Arriva telt op deze nevenlijnen 53 treinstellen. Waarvan er
een aantal niet rijden buiten de spits en een aantal niet rijden vanwege onderhoud. Circa 40 rijden er gemiddeld; daarbij rijdt
een treinstel 548 km per dag.
Overstappen op bovenleiding levert voor het gehele park een besparing op van € 112 miljoen in 20 jaar. Dat is tevens de
investeringsruimte voor de aanleg van bovenleiding en de ombouw van de treinstellen naar volledig elektrisch. Het TTW
rendement is hoger dan bij accupakketten.
Stroom via accupakketten levert een besparing op in 20 jaar van € 104 mln. Per treinstel is een accupakket nodig van circa
22.000 kg voor een dag. Investeringsruimte bedraagt met afschrijving in 20 jaar: € 104 mln voor de ombouw van de
treinstellen.
Besparing met waterstof bedraagt € 51 mln in 20 jaar en dat is tevens de investeringsruimte voor de ombouw van de
treinstellen. De verantwoordelijk gedeputeerde heeft onlangs de wens geuit om de treinstellen van lijn Groningen
Leeuwarden te voorzien met aandrijving doormiddel van waterstof.
Veerdiensten Lauwersoog - Schiermonnikoog
Vanwege de lage accijns voor scheepsdieselolie komt waterstof bij de huidige prijsverhoudingen in aanmerking voor deze
categorie, maar de financiële besparingen zijn beperkt.
Per jaar varen de Rottum en de Monnik samen 3.650 tochten. TTW = 40,9%, diesel 9,96 kWh/ltr. Met gemiddeld 1 uur per
tocht (waarvan 15 min stand-by in de haven) en een gemiddeld vermogen van 698 kW levert dat een brandstofverbruik van
698 /(40,9% x 9,96) = 171,3 ltr dieselolie per enkele reis en per jaar 3.650 x 178,5 = 622.910 ltr
Dat is per schip een netto kWh productie aan de krukas van 622.910/2 x 9,96 x 40,9% = 1.268.755 kWh. Voor een enkele
reis wordt er circa 695 kWh per schip verbruikt. In geval van elektrisch varen is daarvoor een accu wissel-pakket nodig met
120% van de netto behoefte van tenminste 7.500 kg;- (gewicht accu’s 8,91 kg/kWh).
De besparingspotentie bij overschakelen van diesel op stroom bedraagt ruim € 130.000 per jaar per schip. Bij schepen gaan
we uit van afschrijvingstermijnen van 15 jaar en meer. De investeringsruimte bedraagt dan € 1,95 mln per schip.
Waterstof is ook een optie. Besparing per jaar € 21.823. Voor ombouw van diesel naar waterstof bedraagt de
investeringsruimte € 327.000 bij een afschrijving van 15 jaar.
Overstappen op LNG levert minder besparing € 17,255 op dan overstap op waterstof, bovendien produceert deze brandstof
CO2.
Recreatievaart met motorboten
De actieve recreant is circa 300 uur per jaar op het water. De boten hebben een gemiddeld vermogen van circa 40 kW en
worden tijdens het varen voor gemiddeld 50% belast. Waarmee de schroefarbeid 300 x 40 x 50% = 6.000 kWh per jaar is.
Het TTW rendement van deze diesels is 25,7 %, daarmee is een jaarverbruik gemoeid van 6.000/25,7% x 9,96 = 2.344 ltr
dieselolie tegen € 1,14 per ltr = € 2.672 per jaar
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Overstap op elektrisch varen levert een besparing op van € 1.324 per jaar (investeringsruimte € 13.000 voor afschrijving in
10 jaar).
Op waterstof overstappen levert een besparing op van € 1.538 per jaar (investeringsruimte € 15.000 voor afschrijving in 10
jaar).
De Ecolution
Voor de Ecolution is de inbouw op waterstof een must;- dit schip moet een voorbeeld functie vervullen. Het schip maakt
circa 600 bedrijfsuren per jaar en vaart nu nog op biodiesel. Het motorvermogen bedraagt 40 kW en wordt tijdens het
varen voor gemiddeld 50% belast. Waarmee de schroefarbeid 600 uur x 40 kW x 50% = 12.000 kWh per jaar is. Het TTW
rendement van deze diesels is 25,7 %, daarmee is een jaarverbruik gemoeid van 12.000 kWh/25,7% x 9,96 kWh/ltr = 4.688
ltr dieselolie tegen € 1,14 per ltr = € 2.672 per jaar. Overstap op waterstof levert een besparing van € 3.076.

Viskotters
Voor viskotters is de overstap op aandrijving met stroom geen optie, omdat per kotter voor een week varen ruim 100.000 kg
aan accupakketten moet worden meegenomen;- dat is geen optie.
Overstap op LNG levert een besparing op van € 6.188 per jaar aan brandstof per kotter.
Overstap op waterstof levert een besparing op van € 7.826 per kotter.
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Verduurzaming Koel- en Vrieshuizen
Inleiding
Luchtbehandeling en koudetechniek zijn in ons land goed ontwikkelde vakgebieden. Realiseren van besparingen op het
energieverbruik vraagt voor elke locatie maatwerk. Koelinstallaties hebben een lange levensduur en in de praktijk worden
installaties aangetroffen, die nog ontworpen zijn volgens oudere inzichten.
Stelling: Processen zijn duurzaam als deze groene stroom gebruiken.
Als koelhuizen groene stroom gebruiken - uit bijvoorbeeld een getijdencentrale, dan is het proces duurzaam. Maar verdere
verduurzaming door energiebesparing blijft natuurlijk een opdracht en kan ook kosten besparen.
In de gehele koel en -vries sector wordt in ons land 2992 TJ aan primaire energie gebruikt. Waarvan 95% voor de
opwekking van elektriciteit (266 gWh). In het Lauwersmeergebied bedraagt dat circa 7% van de landelijke som: 19 gWh per
jaar, vanwege de grote concentratie werkzaamheden aan visverwerking. Tabel hieronder geeft de effecten van mogelijkheden
tot verduurzaming aan in de sector.
gemiddeld relatief stroomverbruik

inschatting
besparingsmogelijkheden

Koelcompressoren

61,3%

20 - 30%

Verdampers en ventilatie

14%

2 - 5%

Condensors en ventilatie

7,9%

2 - 4%

Koudemiddel pompen

1,8%

Interne transportmiddelen

2,2%

Verlichting

4,7%

Overig gebruik

8,1%
100%

24 - 39%

bron: https://www.rvo.nl/sites/default/files/MJP%202009-2012%20Koel%20en%20Vrieshuizen%20-%20definitief.pdf
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Landelijke eﬀecten van

2015 t.o.v. 2014

2015 t.o.v. 2005

Procesefficiencyverbeteriing

1,2%

13,5%

Besparen in de keten (TJ)

-3,8

34,7

Duurzame energie (TJ)

-56,8

167,8

maatregelen

Landelijk overzicht: Bron RVO - Arcadis, referentie 23

Energiebesparing in het proces
1.

Beperken van onnodige koeling door betere isolatie, gebruik van snelloopdeuren en optimaliseren van de logistiek

2.

Auto-adaptieve (zelf-lerende) regelingen

3.

Uitfaseren van het koude middel R22 door ammoniak/glycol (20 tot 40% besparing)

4.

Gebruik, oppervlaktewater (desnoods zeewater) i.p.v. lucht om de afgevoerde warmte in de condensor te koelen,
daarmee kan de condensor temperatuur met 5 - 10 graden worden verlaagd het geen resulteert in een COP verbetering
van 30% tot 50%. Voor koel- en vrieshuizen in dit gebied is er oppervlaktewater plenty. Een COP verbetering van 50%
in een koelproces dat actueel 400.000 kWh per jaar aan stroom kost levert een bespring op van 80.000 kWh.

5.

Optimaliseren van het koelproces.

Het rendement (COP) van een koelmachine als functie van de temperatuur luidt: η .Te/(Tc - Te). η = het systeemrendement, dat ligt in de praktijk tussen de 50 en 70% en is afhankelijk de keuze van koelmiddelen, de gekozen
compressoren, het type smoor proces, de agiliteit van de regeling en de mate van olieterugwinning. Daarnaast geldt ook een
optimalisatie voor het totale proces: - ventilatoren, pompen, werking van de elektromotoren (cosφ) e.d.
Te = de verdamper temperatuur in oK. Tc = de condensor temperatuur in oK.

Quick Scan energieverbruik Lauwersmeer gebied

42

Van belang is om de verdamper temperatuur zo hoog mogelijk te krijgen en die van de condensor zo laag mogelijk. Grote,
overbemeten warmtewisselaars realiseren dat;- zij het met grote lucht verplaatsing. Maar ook de keuze voor water als
koelmiddel voor de condensor levert rendement verbetering op.
Verder speelt de keuze van het koelmiddel een rol in de mate waarin dat middel warmte goed kan overdragen in de
warmtewisselaars van de verdamper en de condensor. Kritisch is de verdamping;- de compressoren mogen onder geen
vooraarde vloeistof krijgen. Dat verwoest de compressoren onmiddellijk. Constructeurs zijn daarom geneigd een (te) ruime
marge in de regeling te kiezen. Hetgeen ten koste gaat van het rendement. Een goed ontwerp optimaliseert zowel
duurzaamheid als bedrijfszekerheid.

Energiebesparing in de keten
• Minder transportbewegingen door gebruikmaking van eigen containerdepot
• Vergisten van organisch restmateriaal
• Besparingen op transportbewegingen
• Verminderen folieverbruik

Inzet duurzame energie
Koelmachines worden in de sector vrijwel allemaal aangedreven met elektriciteit. Die stroom wordt in ons land grotendeels
fossiel opgewekt;- namelijk 87% anno 2017.
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• Inkoop duurzame energie, opgewekt door getijdencentrale en of zonneweide. In Lauwersoog hebben ondernemers zich
reeds verenigd om gezamenlijk energie in te kopen. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat indien er een getijdencentrale
komt, deze inkoop coöperatie zeker van deze centrale stroom wil betrekken. De effecten van gezamenlijke inkoop liggen
in de orde grootte van 0,5 tot 1 cent per kWh. Veel meer marge kunnen energiebedrijven niet weggeven. Voor het
havengebied in Lauwersoog is de besparing daarmee circa € 80.000 per jaar op inkoop van energie.
• Eigen opwek van duurzame energie door daken te benutten van koelhuizen en opslagloodsen in het gebied; deze
gezamenlijk onderbrengen in een opwek coöperatie. Daarmee kan in potentie op 22.000 m2 panelen geplaatst worden,
waarmee 2,3 gWh zonne-stroom is op te wekken. Aangezien de panden vrijwel allemaal meer dan 80 ampère aansluit
vermogen hebben komen deze in aanmerking voor SDE+ en daarnaast voor EIA en andere fiscale regelingen. Telson, een
visverwerkingsbedrijf in Lauwersmeer, met een stroomverbruik van 780.000 kWh, zou daarmee netto kunnen besparen
circa 4 cent per kWh; - dus € 31.200 per jaar.

Inzet van warmtepompen indien restwarmte benut kan worden
Er komt in en rondom de haven van Lauwersmeer van de condensors veel warmte vrij uit de koelprocessen:- Orde grootte
2500 mWh. Met warmtepompen levert dat afhankelijk van de gewenste temperatuur de potentie om 4.000 tot 6.000 mWh
warmte op te wekken (gemiddeld 550.000 m3 aan aardgas equivalenten). Die warmte moet via pijpleidingen worden
getransporteerd. De volgende toepassingen zijn denkbaar:
➡ Sport- en fitnesscomplexen
➡ Woonhuis verwarming
➡ Zwembadcomplexen
➡ Verwarming van alle gebouwen in het havengebied
➡ Nieuwe industrie die warmte behoeft in de range van 50 tot 85 graden Celsius

Referenties
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2015/07/Best%20Practice%20Koudetechniek.pdf
http://industrialheatpumps.nl/nl/techniek/cop_warmtepomp/

Conclusie
Uitspraken doen over de effecten van verduurzaming in de koel- en vries sector als geheel in het Lauwersmeergebied is
alleen globaal mogelijk. Het vraagt om vervolgdiagnoses per koelhuis om zinnige uitspraken te doen over het effect van
maatregelen. Als de ingenomen stroom duurzaam is, dan zijn de processen principieel duurzaam. Het bouwen van een
getijdencentrale, zonneweides en het aanleggen van zonnepanelen op daken in het havengebied dragen hier sterk toe bij.
Een studie naar de mogelijkheid om alle koel installaties in het havengebied Lauwersmeer aan te sluiten op een ringleiding
van zeewater en die van Heiploeg in Zoutkamp op het Hunsingo kanaal wordt door ons aanbevolen.
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Inventarisatie Energieverbruik
Overzicht energieverbruik

Sector jaarverbruik

stroom

m3 x 1000

diesel x

benzine x

LPG x 1000

mWh

aardgas

1000 ltr

1000 ltr

kg

Recreatie woningen

822

413

Horeca

626

101

Koel- en vrieshuizen

19.200

1.444

Agrarische bedrijven

1.912

265

Overige bedrijfsactiviteiten (*)

38.824

2.818

2.745

3.431

93

Inname brandstoffen veerdiensten Rottum en Monnik

528

622

Inname brandstoffen beroepsvisserij

13.000

Inname brandstoffen recreatievaart

85

Energieverbruik openbaar vervoer

125

Energieverbruik personen- en vrachtvervoer op de weg

147

Straatverlichting

1.032

Woonhuizen

6.215

4.209

Totaal

68.778

9.251

17.105

3.431

93

Omgerekend in mWh

68.778

81.409

170.366

30.193

1.168

(*) Uitsplitsing van overige bedrijfsactiviteiten valt buiten de scope van dit onderzoek. Het betreft ruim de helft van de diverse bedrijven zoals ZZP-ers, garages,
constructiewerkplaatsen, scheepswerven, supermarkten, winkels, benzinestations en meer.
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Stroomverbruik mWh
Woonhuizen

Woonh

Straatverlichting

O

Wegvervoer
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Agrarische bed

Agrarische bedrijven

Koel en vriesh

Koel en vrieshuizen

Recreatie won

Recreatie woningen

H

Horeca
0

10000

20000

30000

40000

Methode en verantwoording
In het kader van de opdracht naar het verkennen van kansen voor duurzame energie is voor inventarisatie van
energieverbruik globale behandeling gehanteerd die een bruikbaar inzicht geeft in de kansen van oplossingsrichtingen voor
de verschillende sectoren. Haalbaarheid studies in detail zullen noodzakelijk zijn om de gesignaleerde kansen uit te werken
bij voorkeur met betrokken bedrijven en stakeholders.
Voor kengetallen gespitst op TTW rendementen zijn bronnen gehanteerd van gerenommeerde onderzoek instellingen zoals
CBS, TNO en CE Delft. De focus van de oplossingsrichtingen is gericht op het mogelijk economisch voordeel voor de
eindgebruikers en ondernemers.

Gas en stroom 2016
De verbruikgegevens van stroom en gas in de regio zijn ontleend aan de database gegevens van Liander en Enexis. Deze
gegevens worden in verband met privacy - uitsluitend verstrekt op viercijferig postcode niveau. Individuele bedrijven en
huishoudens zijn daardoor niet te onderscheiden. Wel is er onderscheid te maken tussen zakelijk - en particulier verbruik.
Wat opvalt is dat niet alle vastgoedobjecten een gas aansluitingen hebben. Alle vastgoed objecten hebben wel een
stroomaansluiting.
Het aantal aansluitingen en ook verbruik van vakantiehuisjes en caravans met vaste standplaatsen op recreatiebedrijven kon worden afgeleid uit de
postcodegegevens van Liander en Enexis, zijnde circa 300 aansluitingen, waarvan gas: 413.250 m3 en stroom 821.700 kWh. Van het totale stroomverbruik voor
openbare verlichting is het landelijk cijfer 1,5% van alle stroomverbruik;- deze waarde is overgenomen.
Van agrarische bedrijven is per type bedrijf een normbedrag van stroom en gas verbruik gehanteerd. Het aantal bedrijven naar type is opgevraagd bij de KVK.
Hieruit is het energieverbruik afgeleid in overleg met LTO-Noord. Boeren met koelinstallaties voor pootaardappelen gebruiken wel 85.000 kWh per jaar, zonder
die functie ligt het verbruik rond de 25.600 kWh per jaar. We houden voor deze categorie het kengetal 500 kWh per ha per jaar aan. Het dieselolie normbedrag
per ha per jaar is 150 ltr, zowel voor melkveehouders als akkerbouwers.
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Type

aantal

Gem. perceel in ha

kWh

gas m3

Dieselolie

Melkveebedrijven

23

75

1.012.000

115.000

258.750

Akkerbouw

30

60

900.000

150.000

270.000

1.912.000

265.000

528.750

Totaal

Koelhuizen
Van de individuele ondernemers waren enkele bereid energieverbruik gegevens te verschaffen. Op grond hiervan is er een
schatting gemaakt van het energieverbruik. Voor de studie naar oplossingsrichtingen werden enkele bedrijfsbezoeken
gedaan onder andere bij Telson, Heiploeg en enkele agrarische ondernemers.

Overige bedrijfsactiviteiten
Door het verbruik van de gekwantificeerde categorieën af te trekken van het totale verbruik aan gas en stroom in de regio
kon het verbruik in gas en stroom worden afgeleid van de overige categorieën. Dit zijn voornamelijk bedrijven. Hieronder valt
ook het verbruik van defensie, voorzover betrokken van het net. De eigen energievoorziening van Defensie kon niet worden
achterhaald.

Quick Scan energieverbruik Lauwersmeer gebied

47

Postcodegebieden (verbruik stroom en gas)
Aantal inwoners totaal : 6361
Gemeente

Postcode

Omgeving/ Plaats

Kollumerland en Nieuwkruisland

9124

Jouwswier

Dongeradeel

9131

EE

Dongeradeel

9132

Engwierum

Dongeradeel

9133

Anjum

Dongeradeel

9134

Lioesens

Dongeradeel

9135

Morra

Dongeradeel

9136

Paesens/ Moddergat

Kollumerland en Nieuwkruisland

9293

Kollumerpomp

Dongeradeel

9852

Warfstermolen

Kollumerland en Nieuwkruisland

9853

Munnikezijl

De Marne

9885

Lauwerzijl

De Marne

9974

Zoutkamp

Zuidhorn

9975

Vierhuizen

De Marne

9976

Lauwersoog

Gemeten verbruik in 2016

Gas (m3)

Stroom (kWh)

9.251.462

68.778.216

3.680

4.010

4.369.950

61.259.692

970

1.208

4.622.501

7.037.041

Aantal vastgoed objecten particulier

2.710

2.802

Gemiddeld verbruik particulier

1.706

2.511

Totaal zakelijk en particulier
Aantal vastgoed objecten totaal
Totaal zakelijk
Aantal vastgoed objecten zakelijk
Totaal particulier

Bron: database Liander en Enexis
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Verbruik brandstoﬀen voor vervoer in de regio
Op het aantal woningen is het regionale cijfer (1,2 auto’s per huishouden) van autobezit geprojecteerd. Daarbij is de verdeling
gehanteerd in benzine, diesel, elektrisch en LPG. De verdeling naar categorie en jaarkilometrage zijn ontleend aan het
landelijk gemiddelde;- provinciale cijfers zijn niet bekend. Het aandeel van groen gas LNG/ CNG is minder dan 0,1% en
daarom buiten beschouwing gelaten. Wat in de regio opvalt is de toename van het aantal elektrische fietsen; 16% van de
bevolking bezit een elektrische fiets. Het verbruik per km is incl. omzetting verlies bij accu laden 0,01 tot 0,018 kWh/km
(afhankelijk van merk en mate van meetrapen;- 0,018 kWh/km is aangehouden)
Gemotoriseerd verkeer

%

aantal

km/jaar per

Totaal km

Brandstof

voertuig
Diesel personenauto (ltr)

10,0%

525

33.000

17.340.724

1.201.315

Benzine personenauto (ltr)

49,7%

2.610

13.000

33.935.485

2.660.851

LPG personenauto (kg)

1,3%

68

20.000

1.365.557

93.778

Elektrische personenauto (kWh)

0,9%

48

17.000

813.003

130.080

Diesel lichte bedrijfsvoertuigen (ltr)

5,8%

303

18.000

5.450.014

1.090.003

Diesel zware bedrijfsvoertuigen (ltr)

1,1%

57

60.000

3.423.676

1.140.084

Motorrijtuigen op benzine (ltr)

4,4%

229

3.700

846.614

43.177

Scooters en bromfietsen op
benzine (ltr)

7,6%

399

2.400

956.535

41.305

Elektrische fietsen kWh

19,3%

1.017

1121

956.535

17.218

Totaal

100%

5.256

65.088.143
Bron CBS 2016

Openbaar streekvervoer
Hierbij is de dienstregeling van het busbedrijf als uitgangspunt genomen. Beltaxi’s en taxi’s zijn buiten beschouwing gelaten.
Uitgangspunt is dat de bussen gemiddeld 1 liter dieselolie per 3 km gebruiken en per jaar 74.000 km rijden in de lijndienst.
De som van kilometers per jaar in de lijndiensten van en naar de steden bedraagt 336.000 km. Waarmee het verbruik is
bepaald op 112.298 ltr dieselolie voor het rijden + 11% voor stilstand verlies: totaal 124.651 ltr.
De bezetting van bussen is gemiddeld 7 personen per km in de regio, daarmee wordt 0,47 kWh (125 gram CO2) per
reizigerskilometer verbruikt. De UCI norm voor treinen is 0,1 tot 0,15 kWh per reizigerskilometer. Voor een elektrische auto
met alleen de bestuurder aan boord is dat 0,16 kWh per reizigerskilometer.
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Inname brandstoﬀen veerdiensten
Op grond van de dienstregeling, vaarsnelheden, de gemiddelde belading het motortype en vermogens zijn de
brandstofhoeveelheden bepaald. Per jaar varen de Rottum en de Monnik samen 3.650 tochten.TTW = 40,9%, diesel 9,96
kWh/ltr. Met gemiddeld 1 uur per tocht (waarvan 15 min stand-by in de haven) en een gemiddeld vermogen van 698 kw
levert dat een brandstofverbruik van 698 /(40,9% x 9,96) = 171,3 ltr dieselolie per enkele reis en per jaar 3.650 x 178,5 =
622.910 ltr voor de veerdienst;- die indicatie bleek bij navraag correct.

Inname brandstoﬀen visserij
Door enquêtes bij vissers en de gegevens van de tankstations in Lauwersoog zijn de verbruikgegevens van de circa 100
kotters bepaald op gemiddeld 650 ltr per etmaal. Gedurende 5 dagen per week en 40 weken per jaar. De kotters hebben
een gemiddeld vermogen van 300 kW.

Energieverbruik in de watersport recreatie
Bij mooi weer varen er dagelijks meer dan 2.500 schepen op het wad. Het aantal scheepvaartbewegingen in de Waddenzee
van de recreatievaart werd in 2006 gemeten op grond van het aantal sluispassages. Dit waren er 126.002 in 2006 en groeit
per jaar met ruim 4.000 per jaar. Geëxtrapoleerd is dit aantal in 2017: 170.000. Analoog geldt voor Lauwersoog een aantal
sluisbewegingen van 20.000 in 2017. Ruim 7% van alle vaarrecreanten hebben een voorkeur voor Schiermonnikoog.
Schiermonnikoog heeft circa 250 opvang plaatsten en Lauwersoog heeft circa 300 opvang plaatsten voor passanten. Zowel
op Schiermonnikoog als in Lauwersoog kunnen schepen bunkeren (inname van brandstof). In Lauwersoog wordt op
jaarbasis 85.000 ltr dieselolie ingenomen. Het aandeel benzine in het totaal is verwaarloosbaar klein evenals het verbruik van
propaan- en butagas voor het koken aan boord. Fanatieke recreanten varen circa 300 uur per jaar.

Energieverbruik horeca
Uit onderzoek van Ecofys in 2010 blijkt het gemiddeld oppervlak van horecagelegenheden:
• Café restaurant - 111 m2
• Luxe restaurant - 78 m2
• Wegrestaurant - 205 m2
• Chinees/Indisch restaurant - 260 m2
Horeca type

KVK 2017

Gem. opp. m2

kWh stroom

m3 gas

Hotels (geen hotel restaurant)

5

200

84.000

25.000

Restaurants

9

150

325.350

45.900

Cafe’s

9

75

162.675

22.950

Cafetaria, lunch, ijssalon, snackbar

2

111

53.502

7.548

625.527

101.398

Totaal
Bron ECN (2016 - nieuwe benchmark energieverbruik)
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Bijlagen
1. Brandstofwaarden
Brandstof

Massa g/

BW (MJ)

BW (kWh)

OW (MJ)

OW (kWh)

CO2 g/kwh

cm3
Dieselolie (ltr)

0,84

37,63

10,45

35,87

9,96

0,294

Benzine (ltr)

0,72

34,06

9,46

31,68

8,80

0,287

Methaan (m3) T=273oK, 1 bar

0,0007

39,89

11,08

35,90

10,01

0,180

Aardgas (m3) T=273oK, 1 bar

0,883

35,17

9,77

31,65

8,79

0,187

Waterstof (kg) T=293oK, 1 bar

0.0899*10 -3

141,80

39,39

121,00

33,61

0,000

0,547

40,68

13,71

45,20

12,56

0,248

0,2

34,21

9,50

38,02

10,56

0,187

0,453

54,49

15,14

49,04

13,62

0,196

0,449

24,46

6,80

22,01

6,12

0,213

LPG (kg)
CNG aardgas (kg) 200 bar
LNG aardgas (kg)
Biogas (m3)

T=273oK,

1 bar

bron RVO: Nederlandse lijst van verbrandingswaarden
Bovenwaarde versus onderwaarde
Bij de verbranding komt waterdamp vrij. Voor processen waarbij de de condensatiewarmte van waterdamp wordt teruggewonnen hanteert men de bovenwaarde (BW)
als kengetal (zoals bij CV installaties). Voor processen waarbij dat niet het geval is hanteert men de onderwaarde (OW). Zoals bij verbrandingsmotoren. De uit waterdamp winbare condensatiewarmte is het verschil tussen bovenwaarde en onderwaarde.
Biogas ook een CO2 producent
Merk op dat Biogas CO2 produceert. En wel per m3 : (2,13/1,87) = 117% van de uitstaat van aardgas. In het Kyoto verdrag hebben we afgesproken om alle energie
uit Biomassa CO2 vrij te verklaren. De politiek is erg knap;- kennelijk kunnen ze processen per decreet CO2 neutraal maken.
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2. Accijnzen, energiebelasting en motorrijtuigenbelasting
Onderstaande tabellen tonen hoe de overheid stuurt. Wat opvalt is dat op kolen, de meest vervuilende bron, geen belasting wordt geheven bij
elektriciteit productie. Particulieren - de kleinverbruikers - betalen de hoofdmoot van de energiebelasting.

Accijnzen 2017
Accijns excl. BTW
per 1000 ltr
Benzine

€ 772,20
Alle categorieën: € 458,90

Diesel/ gasolie

Beroepsvaart: € 258,86

Biodiesel

€ 193,93

LPG

€ 337,35 per 1000 kg (1 kg = 1,83 liter)

LNG

€ 337,35 per 1000 kg (1 kg = 1,96 liter) (*)

CNG

Nihil

Energiebelasting 2017
Energie belasting excl. BTW
Kleinverbruik

Grootverbruik

Stroom

< 10.000 kWh: € 0,1087 /kWh

> 50.000 kWh: € 0,01635 /kWh

Aardgas

< 5.000 m3: € 0,26834 /m3

>170.000 m3: € 0,06955 /m3
tuinbouw : € 0,02616 /m3

CNG

€ 0,16 per kg

€ 0,16 per kg

Kolen

€ 14,51 per 1000 kg

Vrijstelling voor elektriciteitsproductie

Fiscale belastingen motorrijtuigen (Mrb) personen vervoer
Mrb 1300 kg

BPM

Bijtelling

Diesel 130 gr CO2/km

€ 1372

€ 6.281

22%

Benzine en aardgas 120 gr CO2/km

€ 696

€ 4.831

22%

100% Elektrisch - - 0% CO2

€ 0 tm 2020

€0

4%

Waterstof - - 0% CO2

€ 0 tm 2020

€0

4%

bron: Belastingdienst
https://download.belastingdienst.nl/douane/docs/tarievenlijst_accijns_acc0552z74fol.pdf
(*) voor diverse categorieën is er een teruggave regeling voor LNG van toepassing t/m 2018
ter grootte van € 125 per 1000 kg
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3. Het TTW rendement van motoren en gemiddeld verbruik per 100 km
Van alle type motoren is in combinatie met de gebruikte brandstof het rendement bepaald. Deze rendementen worden gemeten onder gecontroleerde
omstandigheden op rollentest-banken. Zo wordt bepaald hoeveel energie uit de brandstof terecht komt aan de wielen bij voertuigen en aan de schroef bij
schepen. BSFC: Brake Specific Fuel Consumption.

Type

Brandstof

BSFC gr/

rendement

verliezen

kWh

aan krukas

aandrijving

TTW in %

kWh brandstof/
100 km

Motorfietsen

Benzine

350

23,4%

6%

17,4%

45

Personenauto's

Benzine

274

29,9%

8%

22,3%

69

Trucks

Benzine

260

31,5%

8%

23,5%

338

Grote stationaire motoren

Benzine

200

40,9%

8%

32,9%

Personenauto's

LPG

280

28,4%

8%

20,4%

Personenauto's

LNG

250

29,4%

8%

21,4%

Personenauto's

CNG

300

31,3%

8%

23,3%

55

Personenauto's

Diesel

250

33,7%

8%

25,7%

69

Trucks (klein - middelgroot)

Diesel

210

40,2%

8%

32,2%

199

Trucks , Bussen (groot)

Diesel

200

42,2%

8%

34,2%

332

Locomotieven met (*)
elektromotor

Diesel

190

44,4%

5%

39,4%

996

Zeer grote motoren, (*)
scheepvaart e.d.

Diesel

180

46,9%

6%

40,9%

73

Personenauto

Elektrisch

80%

16

Personenauto

Waterstof met
brandstofcel

55,9%

31

Links:
https://www.spritmonitor.de
http://www.humsterlandenergie.nl/resources/gram-per-kwh-gegevens-vu-.pdf

(*) Grote motoren (in het bijzonder diesels) hebben een hoger rendement. Hoe groter de cilinder en verbrandingsruimte, des te kleiner het relatieve oppervlak van
de cilinder. Hierdoor gaat er minder warmte verloren en dit verhoogt het rendement. Dit is de intrinsieke reden waarom men in de 80-er jaren begonnen is om
slagvolumen vaak over drie cilinders te verdelen i.p.v. vier cilinders.
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4. Kostprijs van brandstoﬀen per kWh aan de wielen/ schroef - TTW in €/kWh
Van alle type motoren is in combinatie met de gebruikte brandstof het rendement bepaald. Deze rendementen worden gemeten onder gecontroleerde
omstandigheden op rollentest-banken. Zo wordt bepaald hoeveel energie uit de brandstof terecht komt aan de wielen bij voertuigen en aan de schroef bij
schepen. Op grond van de inkoopprijs (marktprijs) voor de gebruiker is op deze wijze bepaald wat een kWh geleverd aan de wielen dan wel aan de schroef kost.
Kennen we het jaar verbruik, dan kan met dit TTW kengetal bepaald worden wat er met een vaartuig of een voertuig op jaarbasis bespaard kan worden. Deze
tabel geeft een goede indicatie voor oplossingsrichtingen. Voor uiteindelijke investeringsbesluiten zal daarna een haalbaarheidsstudie noodzakelijk
zijn;- omdat de berekende kengetallen een gemiddelde zijn en individuele motoren in prestatie kunnen afwijken.
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Brandstof

Kost

Marge

Energie belasting/

prijs

verkoop

accijns

Waterstof 33,6
kWh/kg bedrijven
(*)

0,0774

0,0116

0,0000

LNG 13,6 kWh/kg
scheepvaart

0,0342

0,0034

Diesel 9,96 kWh/ltr
scheepvaart

0,0410

Waterstof 33,6
kWh/kg
particulieren (*)

BTW

Prijs voor

tank/wheel -schroef

TTW € per

gebruiker

rendement

kWh

Pompprijs

0%

0,0890

56,9%

0,1564

2,9900

0,0248

0%

0,0624

37%

0,1688

0,8492

0,0041

0,0259

0%

0,0710

40,9%

0,1736

0,7072

0,0774

0,0116

0,0000

21%

0,1077

56,9%

0,1892

3,6179

CNG 10,6 kWh/ kg
scheepvaart

0,0613

0,0061

0,0151

0%

0,0826

38%

0,2173

0,8752

Elektriciteit
particulieren per
kWh

0,0300

0,0100

0,1087

21%

0,1799

80%

0,2249

0,1799

Diesel 9,96 kWh/ltr
vrachtauto’s,
bussen .

0,0410

0,0041

0,0485

0%

0,0936

34,2%

0,2737

0,9323

LNG 13,6 kWh/kg
personenauto

0,0342

0,0034

0,0248

21%

0,0756

21,4%

0,3530

1,0275

CNG 10,6 kWh/ kg
personenauto

0,0613

0,0061

0,0151

21%

0,0999

23,3%

0,4288

1,0590

Diesel 9,96 kWh/ltr
particulieren

0,0410

0,0051

0,0485

21%

0,1145

25,7%

0,4455

1,1404

LPG 6,9 kWh/ ltr

0,0671

0,0067

0,0291

21%

0,1245

21,4%

0,5818

0,8591

Benzine, 8,8 kWh /
ltr particulieren

0,0550

0,0054

0,0850

21%

0,1759

22,3%

0,7889

1,5482

(*) Voor waterstof wordt de prijs gehanteerd van een vroeg volwassen markt: € 3,00 per kg excl. BTW. Volgens de expert van het Nationaal Waterstofplatform,
Prof. van Wijk kan, die prijs op termijn lager dan € 2,50 worden. De huidige pompprijzen bevatten nog ontwikkeling- en aanloopkosten en weerspiegelen
daarom niet de mogelijke marktpotentie. Tot die tijd mag een rijksondersteuning worden verwacht.
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5. Waterstof onder druk en TTW rendement waterstof
Waterstof bij atmosferische druk bevat per ltr weinig energie. Daarom zal waterstof voor transport gecomprimeerd moeten worden. Voor het comprimeren van
gassen is energie nodig. Onderstaande tabel geeft aan hoeveel energie er nodig is voor de compressie.

Druk

Volume

Compressie

Energie inhoud

Energie inhoud tank

Actieradius voor auto

(bar)

(ltr/kg)

energie (kWh/kg)

(kWh per ltr)

met 50 ltr (kWh)

met waterstof in km

1

11.111,1

0,00

0,00297

0,00001

0,001

100

111,1

1,58

0,297

0,134

13,4

300

37,0

1,96

0,891

1,204

120

400

27,8

2,06

1,188

2,1

214

600

18,5

2,19

1,782

4,8

482

800

13,9

2,29

2,376

8,5

855

1000

11,1

2,37

2,97

13,4

1.338

De gecomprimeerde waterstof zal expanderen tot atmosferische druk bij voer- en vaartuigen die met brandstofcellen worden aangedreven. Daardoor koelt de
brandstofcel teveel af. Warmte moet daarom worden toegevoerd om in de zelfde orde grootte als die van de compressie energie. Dit effect kan worden gebruikt
om lucht te koelen; bijvoorbeeld voor de airconditioning. Bij de productie van elektrische energie in de brandstofcel komt echter ook warmte vrij. Die warmte kan
benut worden voor de verwarming van het te expanderen waterstofgas. Daarmee wordt het TTW (tank to wheel) rendement (19,10/33,61 x 100%) = 56,9%.
Sankey diagram stroomproductie met waterstof (eenheden in kWh per kg). TTW rendement = 19,10/33,61 x 100% = 56,9%
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6. Aansluitkosten van wind, zon en getijdencentrale op het net

Net aansluitingskosten indicatie opgave van Enexis 2017 (excl. btw)
KVA

aansluiting

kabelkosten per m

160

€ 2.602

€ 38

1.750

€ 24.620

€ 65

6.000

€ 97.032

€ 86

10.000

€ 252.920

€ 143

1 megawatt (mW) = 1000 Kilovoltampère KVA

7. Productiekosten minimalisatie van waterstof met getijdencentrale
Onderstaande grafiek toont prijs in €/kg als alle opties bij de productie van waterstof worden benut. De 8 kg zuurstof wordt
verkocht voor € 0,44 en de restwarmte van 18 kWh voor € 0,18. Bij een stroomprijs van 3 cent per kWh uit de
getijdencentrale levert dat waterstofprijs op van € 2,38 per kg. In dat geval kan de veerdienst per schip bij overstap op
waterstof per jaar € 68.000 bespaard worden.

Premisse: Installatie prijzen o.b.v. wensscenario 2030 waterstofplatform.

De restwarmte wordt in dit voorbeeld verkocht in het havengebied voor € 0,01 per kWh;- dat levert ondernemers een
voordeel van circa € 0,20 per m3 aardgasequivalent.
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8. Sterkte- en zwakte analyse Lauwersmeergebied voor recreatiesector
Sterk

Zwak

Ligging centraal aan Waddenkust

Weinig slecht weervoorzieningen

Kleinschalig, open landschap, veel rust en ruimte

Weinig hotelaccommodatie

Lauwersmeer met veel natuur (vogels)

Weinig grote evenementen

Lauwersoog met visserij en toegang tot wad / zee

Beperkte toegang tot zee en strand

Wadlopen

Beperkte gunfactor bij ondernemers

Sterke infrastructuur van attracties (zie schema)

Aanbod verspreid over verschillende websites

Authentieke dorpen

Beperkte openstelling, vooral hoogseizoen

Afwisselend agrarisch landschap
Prachtige cultuurhistorie (o.a. kerken, wierden)
Streekeigen producten (vis!)
Bijzondere verblijfaccommodaties
Uitgebreide horecavoorzieningen
Uitgebreid netwerk van wandel- en fietspaden
Netwerk voor vaarrecreatie (o.a. kano’s)
Stad Groningen vlakbij

Kans

Bedreiging

Grote investering in Lauwersoog
Grensoverschrijdend netwerk Kiek over Diek

Geen eigen profiel en gezicht

Aansluiten bij intensieve Groningenpromotie

Bestuurlijke versnippering rond Lauwersmeer

Groeiend aantal ouderen als doelgroep

Einde VVV Lauwersland

Meer binnenlands toerisme vanwege crisis

Geen promotie Lauwersmeer

Meer aandacht voor identiteit en cultuurhistorie

Financiële positie gemeente

Baanverlenging Airport Eelde
Financiële impuls provincie voor leefbaarheid
Waddenzee werelderfgoed
Inzet Waddenfonds
Natuurliefhebbers en zorgtoeristen als doelgroep
Meer samenwerking ondernemers
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Aanbevelingen implementatie
In dit rapport gevonden oplossingsrichtingen vragen om een specifieke uitdieping. Wij bevelen daarbij aan om
haalbaarheidsstudies uit te voeren in samenwerking met de relevante stakeholders.
1. Haalbaarheidsstudie van de ombouw van de huidige R.J. Clevering sluizen tot getijdencentrale met gemaalfunctie
a. onderzoeksteam: Provincies/ waterschappen/ Fairbank Nijhuis/ Noordelijk innovatie Platform/ Humsterland Energie/
Waddenvereniging/ vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in Lauwersoog
b. De waterhuishouding is de primaire taak van de waterschappen. Een getijdencentrale in een gemaal is een noviteit
die bijzondere aandacht vereist en input van aanvullende expertises
c. De eerste focus is het vaststellen dat een gemaal noodzakelijk is voor toekomst bestendig water management voor
het Lauwersmeer
d. Is de behoefte van de gemaalfunctie vastgesteld, dan kan beoordeeld worden of de combinatie van getijdencentrale
met de gemaalfunctie technisch verenigbaar is
e. Is de getijdencentrale wenselijk, dan moet een een consortium gevonden worden die bereid is tot investeren en de
exploitatie van de getijdencentrale
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2. Haalbaarheidsstudie voor de aanleg van zonneweides
a. onderzoeksteam: Provincies/ Vertegenwoordiging SBB en Defensie/ Humsterland Energie/ Enexis/
b. Eerste focus is het vinden geschikte locaties (gunning van grondeigenaren, vergunningen, en aanvaardbare kosten
voor elektrische inpassing)
3. Haalbaarheidsstudie voor een pilot voor stroomopslag met een capaciteit van 10 gWh, waterstof wordt hierbij als optie
meegenomen.
a. onderzoeksteam: Entrance/ Humsterland Energie/ Enexis met opdracht een systeem te detecteren waarbij de opslag
van stroom niet meer kost dan € 0,02/kWh
4. Haalbaarheidsstudie voor een waterstofproductie plants, die gevoed worden met stroom van de getijdencentrale en
zonneweides.
a. onderzoeksteam: Noordelijk waterstofplatform/ Humsterland Energie/ Entrance/ Enexis
5. Haalbaarheidsstudie voor de ombouw diesel naar waterstof voor de aandrijving van kotters
a. onderzoeksteam: Entrance/ Humsterland Energie/ Holthausen-Hoogezand/ 2 vissers
6. Haalbaarheidsstudie voor de ombouw diesel naar waterstof voor de aandrijving van de Ecolution
a. onderzoeksteam: Entrance/ Humsterland Energie/ Holthausen-Hoogezand/ ontwerper en bouwer van de Ecolution
7. Haalbaarheidsstudie voor de koeling van condensors van koelhuizen met zeewater en oppervlaktewater.
8. Haalbaarheidsstudie voor de benutting van restwarmte uit koelhuizen met warmtepompen in havengebied Lauwersoog
9. Opzet van Postcoderoos regeling
a. Entrance/ Humsterland Energie/ Dorpsbesturen
10.Ombouw van rondvaart schepen op waterstof
a. onderzoeksteam: Entrance/ Humsterland Energie/ Holthausen-Hoogezand/ eigenaar rondvaartschip Jelle Bos
12. Haalbaarheid van kleine windmolens bij 10 boeren
a. onderzoeksteam: Humsterland Energie/ EAZ/ boeren
13. Haalbaarheid vervanging diesel op stroom of waterstof van de veerdienst
a. onderzoeksteam: Humsterland Energie/ technische dienst Wagenborg/ Holthausen-Hoogezand
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Referenties- geraadpleegde bronnen

(internet

links)
1.

Programma Lauwersoog 2012 , http://www.humsterlandenergie.nl/resources/haven-lauwersoog-2012-prv-marne.pdf

2.

Ontwikkelingsvisie haven Lauwersoog, http://www.humsterlandenergie.nl/resources/a8_Brief_van_de_heer_Post_dd_3_september_2013_krant_Ontwikkelingsvisie_haven_Lauwersoog.pdf

3.

Quick scan haalbaarheid hybride getijdencentrale Lauwersoog (Fairbanks Nijhuis), http://www.humsterlandenergie.nl/resources/Quickscan-naar-haalbaarheid-getijdencentrale--gemaal-Lauwersoog_20170207.pdf

4.

Verbruiksgegevens particulier en zakelijk Enexis / Stedin en Liander

5.

Tarievenlijst Accijns en verbruiksbelasting (Belastingdienst)

6.

Visserij in cijfers 2016 Landbouw Economische instituut

7.

Energie in de visserij TNO

8.

Brandstofverbruik in de visserij TNO

9.

Brandstofverbruik Scheepsmotoren

10. Brandstofprijzen zonder accijns (actuele prijs informatie uit de markt)
11. Vaartips voor recreanten en beroepsvaart (praktisch naslagwerk met vele links)
12. Aantal bewoners woningen en samenstelling (stat-line)
13. Prijzen elektromotoren en accu’s voor pleziervaart
14. Sector rapport koel en vrieshuizen RVO
15. Best practice koudemiddelen voor industriële koeling (Senter Novem), http://www.humsterlandenergie.nl/resources/best_practice_koudemiddelen_voor_industriele_koeling.pdf
16. Het Waterstof Platform in Noord Nederland / de Noordelijke Innovation Board, http://profadvanwijk.com/tag/noordelijke-innovationboard/
17. SDE + regeling van RVO voor alle sectoren
18. Rendement moderne kolencentrale EON Maasvlakte 46%
19. Rendement nieuwe gascentrales van 55% naar 59%
20. Lijst energiecentrales in Nederland en Parkrendement in Nederland
21. Feiten en cijfers over groen gas
22. Energie en milieuaspecten van elektrische personen voertuigen - TNO
23. Tabel verbrandingswaarde brandstoffen
24. Best practice koude techniek (RVO 2015)
25. Aardgas en elektriciteit, gemiddelde prijzen (Q1 2017) van eindverbruikers (stat-line)
26. Boeren niet blij met verhoging waterpeil Lauwersmeer - NOS (in 2018 wordt peil Lauwersmeer verhoogd)
27. Verkenning mogelijkheden voor waterstof & elektriciteit in mobiliteit & transport (Energy Valley 2016)
28. Our car as powerplant - potentie van waterstof door prof Ad van Wijk
29. Match vraag en aanbod energie (CE Delft, met onder meer: wat kost opslag), http://www.humsterlandenergie.nl/resources/Match-vraagen-aanbod-CE-Delft.pdf
30. Brandstoffen voor het wegverkeer factsheets 2014 (TNO CE Delft)
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31. Nederlandse lijst voor brandstofwaarden - RVO
32. Sectorrapport Koel en Vrieshuizen 2016 RVO - Arcadis
33. Batterijdoorbraak: magische grens van $ 100 dollar is geslecht
34. Productie locaties van de NAM in het Lauwersmeergebied, http://www.waddenzee.nl/fileadmin/content/Dossiers/Energie/pdf/H2.pdf
35. Convenant kwalitatieve vaarbeheersing van de vaarrecreatie Waddenzee
36. NS jaarverslag
37. LNG (groengas vloeibaar)
38. Compressie en vloeibaar maken van waterstof in de transportsector, https://www.hydrogen.energy.gov/pdfs/9013_energy_requirements_for_hydrogen_gas_compression.pdf
39. Vergelijking kosten en milieuaspecten EVV bussen (diesel; versus aard- en biogas, CNG)
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Lijst met afkortingen en begrippen

nm3 - Normaal kubieke meter voor gassen bij 1 bar en 0 graden Celsius.
LNG - Liquified natural gas.
LPG - Liquified petroleum gas, wordt geleidelijk aan uitgefaseerd.
Integrale variabele kostprijs brandstoﬀen per kWh dit zijn de kosten die een eindgebruiker per ingekochte eenheid betaalt.

Waterlens - Dit is het zoetwaterpakket dat boven de verzilte
ondergrond noodzakelijk is.

TTW - Tank to wheel rendementen tonen het percentage van de input
aan energie dat aan de wielen terecht komt vanuit de tank. Bijvoorbeeld:
Diesels 25,7%. BEV’s 80%. Waterstofauto met brandstofcel 56,9%.
Benzine 21,9%, LPG 20,4%.

Run-oﬀ - Dat is de hoeveelheid water die in een bepaalde tijdseenheid
uit een rivier/ meer stroomt. De run off van het Lauwersmeer bedraagt
45m3/s.

Brandstofcel - Fuel cell in het Engels. Een brandstofcel produceert

BFSC - Brake Specific Fuel consumption. Dit kengetal geeft weer

elektriciteit via een elektrochemische reactie tussen een brandstof en
zuurstof. De meest gebruikte brandstof is waterstof. Het elektrisch
rendement ligt dan in de orde van 50 tot 60 procent. De rest van de energie
komt vrij in de vorm van warmte op een temperatuur van ongeveer 80 °C.
Bij de reactie komen geen emissies vrij; het enige product van de reactie is
water.

hoeveel gram brandstof er nodig is om 1 kWh aan de krukas te leveren in
motoren.

VPB = Vennootschapsbelasting
Stookwaarde - De energie inhoud van brandstoffen zonder dat de
winbare warmte uit de condensatie van waterdamp wordt meegenomen.
Ook wel onderwaarde genoemd.

WTW - Well to wheel rendementen tonen het percentage van de input
aan energie dat aan de wielen terecht komt vanuit de bron.

BEV - battery driven electric vehicle. 100% elektrische voertuigen.
PHEV - plug-in hybrid electric vehicle.
COP - Coëfficiënt of performance voor koelinstallaties. Koelvermogen
gedeeld door toegevoegde energie.

CNG - Compressed natural gas, 200 bar in Europa. 1 nm3 weegt 0,833
kg en heeft een volume van 5 ltr bij 200 bar. Per kg is de effectieve
stookwaarde: 10,56 kWh.
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Contact gegevens
Contactgegevens
Humsterland Energie *)
Buitensingel 90
9883 SK Oldehove - info@humsterlandenergie.nl
http://www.humsterlandenergie.nl
Bestuursleden
J. de Vries

Walther L. Walraven

Kwartiermaker en bestuurslid

Secretaris

06 23 96 02 44 - info@jandevries-projecten.nl

06 53 122 571 - walraveninnovation@mac.com

Menno J.W. Groeneveld

Ron Weening

Voorzitter

Penningmeester

06 55 87 17 52 - Menno.groeneveld@outlook.com

06 22 52 89 73 - ron@fidesdiensten.nl

*) Humsterland Energie is de handelsnaam van
de Stichting Middag Humsterland Duurzaam
KvK nr. 020 655 25.
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