
          

De hoeveelheid energie opgewekt uit biomassa is gestegen van 82 TJ in 
2004 naar 3691 TJ in 2008.

 
 •	 Productie	van	biobrandstoffen	kost	veel	landbouwgrond.
 feit   
 De	EU	wil	in	2010	zes	procent	van	de	energie	uit	biobrandstof	halen.	Daar-
voor	is	tussen	de	200.000	en	700.000	hectare	landbouwgrond	nodig.	Ne-
derland	heeft	2	miljoen	hectare	landbouwgrond.

 Algen
	 Algen	worden	voor	energie	geteeld	én	voor	producten.	Zo	kunnen	bepaal-
de	eiwitten	en	vetzuren	uit	algen	worden	gehaald,	zijn	algen	een	grond-
stof	voor	de	chemische	industrie,	worden	ze	gebruikt	als	veevoer	en	voor	
biobrandstof. 

CO2 opslag en kernenergie

•	 Er	is	in	Nederland	geen	draagvlak	voor	kernenergie.
 mythe  
	 23	%	van	de	Nederlanders	vindt	dat	er	meer	kernenergie	gebruikt	kan	

worden. 39% deelt die mening, tenminste als hun zorgen over kernener-
gie worden weggenomen.

•	 In	Nederland	zijn	locaties	gereserveerd	voor	kernenergie.
 feit  
	 De	Eemshaven	in	Groningen,	de	Maasvlakte	bij	Rotterdam	en	Borssele	in	
Zeeland	zijn	door	het	kabinet	aangewezen	als	mogelijke	locatie.

•	 Geothermie	is	economisch	rendabel,	maar	de	investeringen	kosten	
veel geld.

 feit  
	 In	de	Koekoekspolder	is	energie	uit	geothermie	een	kansrijke	optie.

•		 De	voorraden	aardgas,	olie,	steenkool	en	uranium	zijn	eindig.
 feit  
	 Dát	de	voorraden	en	reserves	binnen	afzienbare	tijd	op	zijn,	is	duide-	 	
lijk.	Zo	is	de	voorraad	gas	in	Slochteren	waarschijnlijk	over	20	jaar	op.	

	 We	weten	alleen	niet	precies	wanneer	we	door	de	voorraden	en	reserves	
heen	zijn.	Deze	onzekerheid	heeft	te	maken	met	de	vraag	naar	de	econo-
mische	en	technische	haalbaarheid	van	de	‘niet-conventionele’		winning	
van voorraden.

  
 Zon en wind

•	 De	zon	schijnt	in	Nederland	te	weinig	voor	zonne-energie.
 mythe  
	 Zonne-energie	is	de	best	verspreide	energiebron	ter	wereld.	Het	verschil	
in	aanbod	van	de	poolstreken	tot	de	evenaar	is	niet	meer	dan	factor	3.

•	 In	Overijssel	is	één	windpark.
 feit  
	 Vlakbij	Staphorst	is	een	klein	windpark	met	drie	windmolens.	Gezamenlijk	
vermogen:	6	MW.	Het	totale	aantal	windmolens	op	het	Nederlandse	vas-
teland	is	1933,	met	een	gezamenlijk	vermogen	van	1893	MW.

•	 Windenergie	is	een	beproefde	techniek,	maar	nog	duur.
 feit  
	 Windstroom	van	turbines	op	land	kost	nu	8,8	cent	per	kWh,	windturbines	
op	zee	kosten	13,7	cent	per	kWh.	De	marktprijs	van	elektriciteit	is	2,9	-	5,8	
cent	per	kWh.	

Biomassa

•	 Biomassa	is	de	belangrijkste	bron	voor	duurzame	energie.
 feit   
	 Tweederde	van	de	duurzame	energie	wordt	gewonnen	uit	biomassa.	Af-
valverbrandingsinstallaties	wekken	30	procent	van	de	duurzame	energie	
in	Nederland	op	en	zelfs	56	procent	in	Overijssel.

•	 Het	aantal	biomassa-installaties	neemt	toe.
 feit   
	 Het	aantal	biomassa-installaties	dat	bijvoorbeeld	stallen,	zwembaden	en	

vakantieparken verwarmt is toegenomen van 31 in 2004 tot 279 in 2008. 

De vier scenario’s 
 Eigen Energie, New Green Deal, Going Concerns en Een Overvloed aan 

Zon	beschrijven	verschillende	visies	op	de	ontwikkelingen	in	energie-
voorziening	in	Overijssel.	Hoe	ziet	de	wereld	er	in	2030	uit?	

	 Deze	toekomstbeelden	laten	zien	welke	richting	het	op	kan	gaan.	

scenario 1 Eigen Energie

•	 Fossiele	brandstoffen:	prijs	verdubbelt.
•	 Eigen	energieproductie	wordt	hip.
•	 Overijssel	produceert	30%	van	de	energie	zelf.

Feiten en mythen
	 Het	Trendbureau	heeft	de	achtergrondinformatie	die	gebruikt	is	voor	de	

toekomstverkenning op de website gezet: www.trendbureauoverijssel.
nl/energie.	Hieronder	vindt	u	een	kleine	selectie	feiten	en	mythen.	

Energievoorziening algemeen

•	 Nederland	is	koploper	op	het	gebied	van	duurzame	energie.
 mythe  
 De	European	Environmental	Agency	heeft	een	ranglijst	gemaakt		 	 	
	 van	30	landen	in	Europa.	Nederland	eindigt	op	de	vierentwintigste	plaats.
	 Het	percentage	duurzame	energie	in	enkele	landen	en	in	Overijssel:

 

•	 Gebruik	van	fossiele	brandstoffen	in	Nederland:	ruim	90%.
 feit  
	 93%	van	de	energie	in	Nederland	komt	uit	fossiele	brandstoffen:

 
 
	 Vergeleken	met	andere	landen	in	Europa	gebruikt	Nederland	veel	gas,	
43%.	In	de	landen	om	ons	heen	is	dat	20%.

•		 De	meeste	energie	in	Nederland	wordt	verbruikt	door	de	industrie.
 feit  
	 De	verdeling	in	Overijssel	is	representatief:

10)	Reactor	voor	energieop-
wekking	uit	biomassa	bij	agra-
risch	bedrijf.

11)	Kolencentrale.8) Coöperatieve biogasinstal-
latie	van	50	veehouders	in	
Heeten.

9)	Bioethanolproductiebedrijf,	Agrana,	
Pischelsdorf	(D).

scenario 3 Going Concerns

•	 Meer	energie	uit	dezelfde	hoeveelheid	brandstof.
•	 Auto’s	rijden	op	kolengas.	
•	 Overijssel	richt	zich	op	productie	van	energie	uit	biomassa.

scenario 2 New Green Deal
 

•	 Het	Nederlandse	gasnet	raakt	in	onbruik.
•	 Zon	en	wind	pijlers	in	Europees	energiebeleid.
•	 Overijssel	kan	gebruik	van	bodemwarmte	ontwikkelen.
•	 Overijssel	heeft	weinig	invloed	én	weinig	zorgen.

scenario 4  Een Overvloed aan Zon

•	 Doorbraak	zonne-energie	dankzij	nieuwe	ontwikkelingen.
•	 Overijssel	is	een	oase	van	rust	en	ruimte.
•	 Waterstofbatterij	maakt	elektrische	auto’s	betaalbaar.

Deze	publicatie	geeft	een	impressie	van	de	resultaten	van	de	toekomst-
verkenning	Lokale	Energieproductie	van	het	Trendbureau	Overijssel,	en	
bevat een korte samenvatting van de toekomstverkenning. Deze samen-
vatting bestaat uit:
–		 een	beschrijving	van	vier	scenario’s	voor	de	lokale	energiewinning	in	
Overijssel

–		 een	selectie	van	feiten	en	mythes	over	energie	
–		 een	Trendpanorama	met	de	belangrijkste	huidige	trends
–   een samenvatting van een toekomstige beleidsagenda
De hele toekomstverkenning is te vinden op www.trendbureauoverijssel.
nl/energie.	Voor	een	uitgebreidere	toelichting	op	deze	toekomstverken-
ning	en	voor	een	verantwoording	van	activiteiten	en	gebruikte	bronnen,	
zie	het	bijgevoegde	boekje.
Het	Trendbureau	Overijssel	is	een	onafhankelijk	bureau	dat	toekomstver-
kenningen	maakt.	Het	bureau	is	een	initiatief	van	de	provincie	Overijssel.	
Informatie	via	trendbureau@overijssel.nl	en	www.trendbureauoverijs-
sel.nl. 
Uitgave	Trendbureau	Overijssel,	januari	2010
Eindredactie:	Minestrone,	Rotterdam	
Vormgeving	en	beeldredactie:	idB[zsedM],	Deventer
Illustraties	scenario’s	en	trends:	Ellen	Keijzer
Druk:	Waanders,	Zwolle.	
©Trendbureau	Overijssel
 —

  

18)	Rijden	op	waterstof.	 19) De eenvoud van water-
stofproductie.

22)	Is	er	in	Nederland	draag-
vlak	voor	kernenergie?

23)	Konarka	Power	Plastic.	3e	generatie	
flexibele	zonnefolie;	Organic	Photovol-
taic	technologie	verdringt	de	op	silicium	
gebaseerde	technieken.

4)	Zelf	energie	opwekken.3)	Smart	grids.

1) Gaan energienetwerken op datanetwer-
ken	lijken?	Weergave	internetverkeer	op	
15	januari	2007,	om	14.13	uur.	

2)	Einde	van	een	tijdperk	

	 17)	De	rode	gebieden	ontvangen	het	meeste	zonlicht,	de	paarse	het	

minste.	(World	Solar	Energy	Potential,	NASA)
21)	Volledig		‘cradle-to-cradle’	vloerbe-
dekking	(Shaw	Industries).

16)	Phayton	P1001	LED’s. 20) Windmolens: aanwinst 
voor	of	vervuiling	van	het	
landschap?

24)	‘Solar	Ivy’	(zonneklimop)	ontwerp	van	Sustainably	Minded	Interactive	Tech-
nology	(SMIT).

15)	Protuberans	op	de	zon,	bestaande	uit	
geïoniseerd helium van 60.000 graden 
Kelvin,	op	29	september	2008	(NASA).

14)	LED’s	hebben	de	toe-
komst.

12)	Oplaadpunten	in	parkeer-
garage	onder	Hoog	Catha-
rijne,	Utrecht.

13) Akkers van de toekomst. De 11 MW 
Serpa	Solar	Power	Plant	in	de	Portugese	
Alentejo.

1

5)	Windring	op	de	Noord-
zee?
6	)	Discusies	over	het	land-
schap.

7) Grondgebruik en zonne-
collectoren.



 
‘Het vliegwiel komt op gang’ 
 

	 Met	een	motie	van	de	Overijsselse	Staten	op	21	juni	2006	werd	het	start-
sein	gegeven	voor	het	Trendbureau	Overijssel.	Prof.	dr.	Wolter	Lemstra,	
oud-burgemeester	van	Hengelo,	is	voorzitter	van	de	programmaraad.	Hij	
licht	de	positie,	rol	en	doelstellingen	van	het	Trendbureau	kort	toe.

•	 Waarom	was	er	bij	de	Statenleden	behoefte	aan	een	trendbureau?
	 ‘Politiek	is	bij	uitstek	denken	en	handelen	op	korte	termijn.	Maar	rege-
ren	is	ook	vooruitzien.	Tien,	vijftien,	twintig	jaar	verder	kijken.	Binnen	de	
Staten	was	het	besef	dat	je	daarvoor	betrouwbare	informatie	over	maat-
schappelijke	trends	en	ontwikkelingen	nodig	hebt.’

•	 Het	trendbureau	Overijssel	heeft	een	onafhankelijke	positie.	Wat	is	de	
meerwaarde?

	 ‘Het	besluit	om	niet	zelf	het	trendbureau	te	willen	controleren	is	heel	
moedig	van	de	provincie.	Om	echt	onafhankelijk	te	blijven,	moet	het	
Trendbureau	ook	niet	het	werk	van	beleidsmedewerkers	of	de	politiek	
doen. Dus: het Trendbureau maakt toekomstverkenningen, doet sugges-
ties,	maar	geeft	zeker	geen	beleidsadviezen.’

•	 Het	Trendbureau	levert	een	bijdrage	aan	het	maatschappelijk	debat	in	
Overijssel.	Wat	is	daarvan	te	zien?	

	 ‘Bij	iedere	toekomstverkenning	wordt	samengewerkt	met	organisaties	en	
bedrijven	in	Overijssel.	Een	paar	voorbeelden:	Kamers	van	Koophandel,	
Enexis,	woningstichting	SWZ,	Twence,	Universiteit	Twente	de	hogescho-
len	Windesheim	en	Saxion	en	een	groot	aantal	gemeenten.	Daarnaast	ge-
ven	we	veel	presentaties.	Kortom:	het	vliegwiel	komt	op	gang.’

 —
 Wilt u weten wat het Trendbureau voor uw organisatie kan beteke-
nen?	Neem	dan	contact	op	met	Hans	Peter	Benschop,	06	21	12	36	25,	
hp.benschop@overijssel.nl. 

Verantwoording

	 Voor	de	toekomstverkenning	‘energie’	is	een	groot	aantal	deskundigen	
geraadpleegd.	Vertegenwoordigers	van	veertig	betrokken	bedrijven,	ken-
nisinstellingen,	maatschappelijke	organisaties	en	overheden	namen	deel	
aan	workshops	van	het	Trendbureau.	Ook	is	een	analyse	gemaakt	van	
bestaande	scenario’s	uit	binnen-	en	buitenland.	Een	compleet	overzicht	
van de geraadpleegde bronnen vindt u op: www.trendbureauoverijssel.
nl/energie.

	 Future	Consult	uit	Amsterdam	heeft	het	Trendbureau	Overijssel		bij	deze	
verkenning ondersteund.

energie en soms leveren ze energie aan het net. De opkomst van pro-
sumenten	verandert	de	logica	en	structuur	van	het	energienet.

•	 Gebiedsontwikkeling 
	 De	demografische	krimp	maakt	het	noodzakelijk	te	zoeken	naar	andere	
	 verdienmodellen	voor	ruimtelijke	ontwikkelingen.	Wellicht	kan	energie	
daar	een	bijdrage	aan	leveren.

•	 Economische	factor
	 In	Overijssel	is	bij	de	Universiteit	Twente	en	een	groot	aantal	bedrijven	in	
de	energiesector	veel	kennis	aanwezig.	Vooral	op	het	gebied	van	bio-

 massa en smart grids	is	Overijssel	sterk.	

•	 Landschap	
	 Lokale	energieproductie	is	zichtbaar	in	het	landschap.	Wat	past	wel	en	
niet	in	het	landschap?	Discussie	over	inrichting	van	de	ruimte	is	onvermij-
delijk.	

 

•	 Cascadering 
	 Bij	cascadering	worden	grondstoffen	in	stapjes	tot	waarde	en	energie
	 gemaakt,	met	een	minimum	aan	energieverlies.	Zo	kan	veel	energie	be-

spaard worden. Wel is er een heel andere planning en organisatie nodig. 

•	 Diversiteit 
	 Technische	ontwikkelingen	rond	energie	gaan	snel.	Tegelijk	duurt	de	im-
plementatie	van	nieuwe	technieken	lang.	Tijdelijkheid	en	diversiteit	van	
systemen	zijn	het	grondbeginsel	van	het	nieuwe	energiebeleid.

energie
1 Milieubewustzijn

Steeds	meer	mensen	maken	zich	
zorgen	over	CO2 uitstoot, klimaat-
verandering en milieuvervuiling. 

2 Prijsstijging brandstoffen
    

De	prijs	van	fossiele	brandstoffen	
blijft	stijgen	In	2010	wordt	de	mees-
te energie nog gewonnen uit olie, 
gas en steenkool. Maar de voorraad 
is eindig.

25)	Proefboring	nabij	Slochteren,	midden	jaren	50.

3 Innovatie

Door	voortschrijdende	technologi-
sche	ontwikkelingen	kan	duurzame	
energie op steeds meer manieren 
worden	opgewekt.	We	gaan	effici-
enter om met energie.

4 Onafhankelijkheid

Een	groot	deel	van	de	Overijsselse	
bevolking	vindt	dat	we	te	afhankelijk	
zijn	van	het	buitenland,	als	het	om	
energie gaat. De trend is om naar 
meer	zelfvoorziening		toe	te	werken.

5 Toename rol ICT

De	rol	van	ICT	bij	de	energiepro-
ductie	en	–distributie	zal	toenemen.	
Hierdoor	kunnen	lokale	vraag	en	
aanbod	beter	op	elkaar	afgestemd	
worden. 

6 Grotere diversiteit actoren

Er onstaat op de energiemarkt een 
grotere	diversiteit	aan	actoren.	De	
huidige	grootschalige	systemen	
hebben niet langer een monopolie-
positie.

7 Prosument

Door	de	technologische	ontwik-
kelingen	vervaagt	de	scheidslijn	
tussen	energieconsumenten	en	
energieproducenten.	Er	ontstaan	
prosumenten.

 Zeven trends op de energiemarkt
	 Het	Trendbureau	Overijssel	heeft	een	groep	deskundigen	gevraagd	wat	
zij	de	belangrijkste	trends	op	de	energiemarkt	vinden.	Dat	zijn	deze	zeven	
trends	geworden.	Op	de	website	is	het	Trendpanorama	helemaal	uitge-
werkt.	De	trends	van	de	komende	jaren	op	een	rij:

•	 Milieubewustzijn
•	 Prijsstijging	fossiele	brandstoffen
•	 Innovatie
•	 Onafhankelijkheid
•	 Toename	rol	ICT
•	 Grotere	diversiteit	aan	actoren
•	 Prosument

Agenda voor de toekomst
	 In	de	energiewereld	is	Overijssel	een	kleine	speler.	Dat	betekent	niet	dat	
Overijssel	of	de	Overijsselse	samenleving	buiten	spel	staan.	De	provincie	
heeft	wel	degelijk	invloed.	Bovendien	is	er	een	aantal	mogelijkheden	om	
zelf	initiatieven	te	nemen.	Vanuit	de	bestaande	situatie	worden	richtingen	
voor	de	toekomst	beschreven.	Bovenstaande	tekst	is	een	samenvatting.	
De hele tekst is te lezen op www.trendbureauoverijssel.nl/energie

  
Bestaande	situatie
•	 Transitie  
	 Het	einddoel	is	duidelijk:	het	energiesysteem	van	de	toekomst	is	niet	
meer	op	fossiele	grondstoffen	gebaseerd.	De	discussie	gaat	over	hoe	en	
met welke snelheid veranderingen worden doorgevoerd: de vorm en het 
tempo van het transitiepad.

 
•	 Sturingsmogelijkheden		
 Lokale	en	regionale	overheden	kunnen	nu	ook	al	zelf	subsidies	toekennen	
en	regelgeving	aanpassen,	zoals	bovenwettelijke	eisen	voor	woningbouw.	
Bovendien	is	het	draagvlak	bij	gemeenten	en	de	bevolking	groot.	

•	 Politieke	keuzes  
	 Om	een	duurzaam	energiesysteem	mogelijk	te	maken,	zijn	politieke	keu-
zes	onontbeerlijk.	Marktpartijen	hebben	teveel	commerciële	belangen	om	
zelf	het	bestaande	systeem	te	veranderen.	

•	 Lokaal	initiatief  
	 Gemeenten,	provincies	en	waterschappen	nemen	veel	meer	initiatieven	
om	het	energiesysteem	duurzaam	te	maken	dan	het	Rijk.		

Richtingen	voor	de	toekomst
•	 Externe	actoren  
	 In	verschillende	scenario’s	zijn	lokale	initiatieven	economisch	onmogelijk	
door	keuzes	die	gemaakt	zijn	door	hogere	overheden.	Om	te	zorgen	dat	
die	initiatieven	wel	door	kunnen	gaan,	is	een	lobby	bij	het	Rijk	en	bij	de	EU	
nodig.

•	 Eigen	initiatief	
	 Onder	bevolking,	bedrijfsleven	en	overheid	in	Overijssel	is	het	draagvlak	
voor	een	duurzaam	energiesysteem	groot.	

•	 Dilemma	
	 Door	de	vele	onzekerheden	is	het	op	regionaal	niveau	heel	moeilijk	om	nu	
al	ingrijpende	keuzes	te	maken	voor	een	nieuw	energiesysteem.	

•	 Gemeenschapsproject 
	 De	meeste	Overijsselaars	vinden	dat	de	provincie	voor	energieproductie	
te	afhankelijk	is	van	het	buitenland.	Het	is	de	moeite	waard	om	te	onder-
zoeken	of	groepen	Overijsselaars	hun	eigen	energie	kunnen	produceren.	

•	 Netwerk 
	 Met	hun	aandelen	in	Enexis	hebben	de	provincie	en	gemeenten	in	Overijs-
sel	toegang	tot	het	energienet.	Zo	kunnen	ze	een	impuls	geven	aan	duur-
zame ontwikkelingen en innovaties.

•	 Prosumenten 
	 De	traditionele	scheiding	tussen	energieproducenten	en	energieconsu-
menten	vervaagt.	Huishoudens	worden	prosumenten:	soms	gebruiken	ze	

32)	William	McDonough	en	Mi-
chael	Braungart’s	spraakma-
kende  boek uit 2002.

36)	Algen:	grondstof,	veevoer,	energie-
bron.

Wolter Lemstra, 
voorzitter programmaraad

29)	Peak	Oil,	einde	van	het	
eerste	deel	van	het	olietijd-
perk, met overvloedige, goed-
kope energie.

37)	Mogelijke	doorbraken	voor	de	toepas-
sing	van	kernfusie.	De	Z-Accellerator,	
Sandia	National	Laboratories,	USA.

1 verkenningen voor 
beslissers

28)	Groei	olieconsumptie	China,	in	miljoen	
barrels/dag.

27)	Prijsstijging	ruwe	olie,	in	$/barrel.

26)	Acht	meter	hoog	methaanmolecuul	
(aardgas),	kunstwerk	van	Marc	Ruygrok,	
ter	gelegenheid	van	50	jaar	aardgas	in	Ne-
derland,	in	de	berm	van	de	A7,	vlakbij	de	
oorspronkelijke	NAM-locatie.	

34)	Zonnecollectoren	in	New	Mexico,	die	
in	februari	2008	met	een	omzettingsren-
dement	van	31%	(van	zonne-energie	naar	
electriciteit)	een	nieuw	wereldrecord	
vestigden.

30)	‘Solucar’	PS10	en	PS	20,		Europa’s	
grootste	zonnespiegelenergiecentrales	
van	11	en	20	MW,	nabij	Sevilla.	De	‘zonne-
torens’	zijn	115	en	165	m	hoog.

33)	‘Van	olie-afhankelijkheid	
naar	lokale	veerkracht’,	door	
Rob	Hopkins,	grondlegger	van	
de Transition Towns beweging.

35)	‘Earthship’	in	Zwolle.	Een	
aarden wal, duizenden auto-
banden	en	lege	flessen	zijn	
gebruikt om een theehuis te 
bouwen. 

31)	Koeling	van	datacenters	:	
snel groeiend energieverbruik. 
Besparing	door	watergekoelde	
rekken	bij	datacenter	van	de	
Universiteit van Arizona.


