De Kromme Rijnstreek Oﬀ Grid in 2040.
Hoe kan dat eruit zien?
De gemeenten Houten, Wijk bij Duurstede en Bunnik op weg naar energieneutraal in 2040

Exact bepalen hoe het energiesysteem van de toekomst er uit zal zien is moeilijk te
voorspellen. TNO heeft enkele mogelijke scenario's verkend. Deze scenario’s helpen
bij de gesprekken met alle betrokken partijen om samen de beste route te bepalen.

Waar we nu staan:
Gerichtere keuzes maken
voor het opstellen van een
routekaart.

Proces van aanpak

AMBITIE
VASTSTELLEN

SCENARIO’S
OPSTELLEN

GEWENST SYSTEEM
VASTSTELLEN

ROUTEKAART
OPSTELLEN

MASTERPLAN
VASTSTELLEN

UITVOEREN EN
MONITOREN

2040
Energieneutraal en
zo volledig zelfvoorzienend
mogelijk

De bouwstenen voor de scenario’s

De bouwstenen gaan over de drie belangrijkste vormen van energie: warmte, elektriciteit en mobiliteit.
Iedere bouwsteen heeft andere uitgangspunten en een daaruit voortkomende inzet van diverse
technologieen. Elk scenario bestaat uit een combinatie van drie bouwstenen (één per energievorm).

Warmte
Energie die nodig is om gebouwen
te verwarmen en te voorzien van
warm tapwater.

Elektriciteit
Energie die nodig is voor elektrische krachten lichttoepassing maar ook de aanvullende
elektriciteits vraag vanuit warmte en verkeer.

Mobiliteit
Energie die nodig is voor
verkeer en vervoer.

Mix: LT+HT

100% lokale opwek
100% participatie

Elektrisch vervoer plus: EV-plus

- Lage temperatuurnet waar mogelijk
- Alleen hoge temperatuurnet waar niet voldoende
geïsoleerd/ aangepast kan worden

- Lage temperatuurnet waar mogelijk
- Behoud van het gasleidingnetwerk gevoed met biogas
waar niet aangepast kan worden

- Productie volledige elektriciteitsvraag binnen de gemeentegrenzen
- Geen CO2-uitstoot
- Lagere participatie- en acceptatiegraad
- Nadruk op PV-velden, elektriciteit uit wegdek en wat waterkracht

eHP: elektrisch

75% lokale opwek
50% participatie

- Verwarming via elektrische warmtepomp met
warmte uit lucht of bodem, zonder aanleg
van een groot collectief netwerk

EV+
MIX: LT + HT
100% lokale opwek
100% participatie
EV plus

- 25% van de elektriciteitsvraag geïmporteerd vanuit wind op zee
- De CO2-uitstootblijft 0
- De investeringskosten zijn gelijk aan die voor de 100%-100% bouwsteen

Elk scenario bestaat uit een combinatie van drie bouwstenen. In de samenstelling van de scenario’s
is rekening gehouden met veranderingen in energievraag door eﬃciency en isolatie van woningen.

De negen scenario’s

EV+
2

MIX: LT + HT
100% lokale opwek
50% participatie
EV plus

EV+
3

EV-plus is ambitieus en gaat uit van 80% elektrisch
vervoer in 2040

100% lokale opwek
50% participatie

Biolaag: LT + biogas

1

EV+

- Productie volledige elektriciteitsvraag binnen de gemeentegrenzen
- Geen CO2-uitstoot
- Nadruk op PV op daken en windturbines, met als belangrijke
voorwaarde de participatie en acceptatie van de inwoners

MIX: LT + HT
75% lokale opwek
50% participatie
EV plus

EV+
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BioLaag: LT + biogas
100% lokale opwek
100% participatie
EV plus

EV+
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BioLaag: LT + biogas
100% lokale opwek
50% participatie
EV plus

EV+
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BioLaag: LT + biogas
75% lokale opwek
50% participatie
EV plus

Scenario =

EV+
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eHP: elektrisch
100% lokale opwek
100% participatie
EV plus

Warmte
+
Elektriciteit
+
Mobiliteit

EV+
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eHP: elektrisch
100% lokale opwek
50% participatie
EV plus

EV+
9

eHP: elektrisch
75% lokale opwek
50% participatie
EV plus

ENERGIE EN KLIMAAT

De scenario’s doorgerekend

De scenario’s zijn beoordeeld op de volgende indicatoren:
Finaal energie gebruik - CO₂-emissies - Energieneutraliteit - Energie-eﬃcientie - Productie duurzame energie - Benuting lokale capaciteit - Zelfvoorzienendheid - Embodied CO

Finaal energiegebruik in Gj/inwoner/jaar
Jaarlijkse ﬁnale energiegebruik door eindgebruikers voor alle
energiedragers en alle sectoren

Percentage duurzame opwek binnen de gemeente-grenzen
van het jaarlijkse totale energiegebruik
hoogste %

57-58

74

Gj

In alle scenario's neemt het totale
energiegebruik af van 74 Gj
naar 57 - 58 Gj per inwoner per jaar.

scenario
4

Die afname komt vooral door de
afname in brandstoﬀen.
brandstoﬀen

Daar staat een aanzienlijke toename
aan elektriciteit tegenover, met
name bij de all-electric scenario's.

Directe CO2 emissies in tCO2/inwoner/jaar
Jaarlijkse CO2-emissies gerelateerd aan het totale energiegebruik

4,6 ton

1

87

EV+

2

87

EV+

3

EV+

4

87

EV+

5

87

EV+

6

EV+

7

86

EV+

8

86

EV+

9

Deze afname van ongeveer 80% maakt
alle scenario's dus bijna CO₂ vrij.

- 80%

0,5 ton

LT + HT

BioLaag

eHP

100% lokale opwek
100% participatie

100% lokale opwek
50% participatie

75% lokale opwek
50% participatie

Business as usual

EV+

De directe CO₂ uitstoot neemt in alle
scenario's af van 4,6 naar 0,5 ton CO₂
per inwoner per jaar.

CO2

In alle scenario’s stijgt het
elektriciteitsverbruik in meer
of mindere mate

laagste %

energiegebruik

elektriciteit

Conclusies

Energieneutraliteit in %

EV+ EV plus

77

77

75

Klimaat- en energieneutraal
worden is een heel forse opgave,
die alleen met een mix van
verschillende maatregelen
gerealiseerd kan worden
(én-én-én).

MENS EN OMGEVING

De scenario’s doorgerekend

De scenario’s zijn beoordeeld op de volgende indicatoren:
Ruimtebeslag - Ruimtelijke kwaliteit en gezondheid - Gedragsaanpassing - Overlast

Ruimtebeslag in totaal aantal Ha

Energiebronnen bij scenario 3

Benodigd grondoppervlak binnen de regio dat bestemd moet worden voor het mogelijke energie systeem.
Het enkelvoudige ruimtebeslag , de ruimte (nodig voor zonnevelden en windmolens) en
meervoudig ruimtebeslag (bijv zon op daken en in wegen).

Scenario 3 is het scenario met het minste ruimtebeslag

scenario
EV+

EV+

EV+

EV+

EV+

EV+

LT + HT

1

341

241
277
482

4

338
360

5

8

Zonnepanelen
Zonnevelden
Windturbines
Wegdek
Waterkracht

228 GWh
91 GWh
65 GWh
65 GWh
39 GWh

910,000 m2 op dak en 190,000 m2 op gevels
690,000 m2
12 in de gemeentegrenzen en 15 op zee
144 kilometer elektriciteit uit wegdek
4,5 MW vermogen aan waterkracht

Voor warmte nog eens:

246
274

477
349

356
371

meervoudig ruimtebeslag

meeste ruimtegebruik

284

eHP

enkelvoudig ruimtebeslag
minste ruimtegebruik

241

9

BioLaag

Voor elektriciteitsproductie:

361

6

EV+

Scenario 3 is het
scenario met het
minste ruimtebeslag, in Ha, inclusief de benodigde
ruimte voor windmolens.

364

3

7

EV+

356

2

EV+

EV+

477

100% lokale opwek
100% participatie

100% lokale opwek
50% participatie

75% lokale opwek
50% participatie

EV+ EV plus

Geothermie putten
Zonnecollectoren
Warmte uit oppervlaktewater
Wegdek met leidingen voor warmte
Warmte uit afvalwater
Warmte uit koeling
Warmte-Koude opslag
Luchtwarmtepompen
Gazonkoeling
Biogasproductie

944 TJ
424 TJ
131 TJ
319 TJ
82 TJ
163 TJ
302 TJ
26 TJ
51 TJ
102 TJ

2 ultradiepe (5500m) geothermie putten
283.000 m2 (op dak, gevels en weiden)
10 MWth
66 km
5,7 MWth
58 GWh collectief en 26 GWh individueel
7 GWh
128.000 m2 (zomerwarmte uit ondiep grondoppervlak)
5,4 miljoen m3

MENS EN OMGEVING

De scenario’s doorgerekend

Op de kaart ruimtebeslag in Ha
scenario 3

Nodig voor met name elektriciteitsproductie

Minimaal nodig voor wind en zon in de Kromme Rijnstreek

Minimaal nodig van het totale
grondoppervlak van het gebied:

Minimaal nodig aan windmolens
binnen de gemeenten:

241
Ha

=
1,6 %

12 X

EV+

Minimaal nodig aan windmolens
binnen de gemeenten, op zee:

= het scenario
met het minste
ruimtebeslag

15 X

Minimaal nodig aan zonnevelden:
69
Ha

1 vlakje = ± 37,5 Ha
Totaal oppervlakte drie gemeenten = 14.685 Ha
(bron: cbs)
Gemeentegrens

LT + HT

BioLaag

eHP

100% lokale opwek
100% participatie

100% lokale opwek
50% participatie

75% lokale opwek
50% participatie

EV+ EV plus

Conclusies

Er is een behoorlijke ruimtelijke
impact met name gerelateerd aan
de elektriciteitsproductie. Dat
loopt uiteen van 241 Ha tot 482 Ha
oftewel 1,6% tot 3,3% van het
totale grondoppervlak van het
gebied.
Binnen de scenario's zijn
verschillende combinaties van
technieken nodig, maar voor wind
en zon geldt dat minimaal 12
windmolens en 69 Ha zonnevelden
nodig zijn.

ECONOMIE

De scenario’s doorgerekend

De scenario’s zijn beoordeeld op de volgende indicatoren:
Kosteneﬃcientie CO₂ reductie - Totale kosten - Investeringskosten

Conclusies

Kosteneﬃciëntie CO2 reductie in €/ton/jaar

Totale kosten in €/miljoen

De kosten per ton jaarlijks bespaarde CO2 (direct plus embodied)

De totale kosten van de scenario’s zijn over de levensduur van de deelsystemen en betreﬀen zowel investerings- als verbruikskosten met een
nauwkeurigheid van +/- 30%. Belastingen zijn hierin niet meegenomen,
deze zullen namelijk waarschijnlijk sterk veranderen gedurende de energietransitie. Ook eﬃciencywinst door innovatie is om die reden niet meegenomen. Als vergelijkingsscenario is de huidige situatie (‘Business as
usual’) opgenomen, waarbij de kosten vooral bestaan uit fossiele brandstofkosten.

meest kosteneﬃciënt

laagste totale kosten

minst kosteneﬃciënt

scenario

scenario

LT + HT

EV+

1

EV+

2

EV+

3

EV+

4

EV+

5

EV+

6

EV+

7

EV+

8

EV+

9

BioLaag

379
395
362
391
408
373
410
427
392

eHP

100% lokale opwek
100% participatie

100% lokale opwek
50% participatie

75% lokale opwek
50% participatie

EV+

1

EV+

2

EV+

3

EV+

4

EV+

5

EV+

6

EV+

7

EV+

8

EV+

9

hoogste totale kosten

Business as usual

EV+ EV plus

De kosten van een CO₂ -arm
toekomstig energiesysteem zijn
7,5 tot 22% (gemiddeld 14%)
hoger dan het business as usual
scenario (met fossiele brandstof
30 jaar door gaan).

2633
2872
2958
= 7,5% meer
tov ‘Business
as usual’

2837
2932
3018
2896
3139
3225
3103

= 22%
meer tov
‘Business
as usual’

Overall conclusie

Welk scenario of einddoel we
voor 2040 ook kiezen, er moet veel
gebeuren en dit vraagt forse
investeringen en inzet van iedereen.

Aanbevelingen en vervolg
Het rapport doet enkele aanbevelingen voor vervolgstappen en acties. In hoofdlijnen:

NO-REGRET
MAATREGELEN
EN ROADMAP
Begin met no-regret maatregelen en het opstellen van een
roadmap.

Bron:

PARTICIPATIE
EN ACCEPTATIE
Streef zoveel mogelijk participatie en acceptatie na; dit
levert uiteindelijk een betaalbaarder systeem op omdat dan
meer gebruik gemaakt kan
worden van conventionele
technieken zoals zon en wind.

TNO rapport ‘Target Energy System Kromme Rijnstreek’ - 30 Mei 2017
Gemeenten Houten-Bunnik-Wijk bij Duurstede (Kromme Rijnstreek)

GEMEENTE
EN STAKEHOLDERS
Neem als gemeente de regie
maar betrek alle stakeholders

BUITENGEBIED
EN KERNEN
Maak duidelijk onderscheid in
de aanpak voor een energie-systeem in het buitengebied en de kernen, opgesplitst
naar oud en nieuwbouw.

ELEKTRICITEITOPSLAG

INNOVATIE

Benut ﬂexibiliteit van elektrische voertuigen en koelhuizen
voor elektriciteitsopslag.

Zorg voor lerend beleid en een
lerend, adaptief systeem waaraan innovatie technologieën
kunnen worden toegevoegd.
Stimuleer innovatie door juist
ook in de regio samen met regionale (kennis)partijen lokale innovatie ecosystemen op te zetten.
Benut de kansen voor pilot projecten.

