
DE NOODZAAK VAN 
VOLDOENDE FLEXIBEL 
OPNEEMBAAR 
VERMOGEN
De regering heeft onlangs besloten om, naast de al geplande 
hoeveelheid windturbines op zee, nog eens 10 GW aan 
turbines te plaatsen voor 2030. Met name ten behoeve van 
elektrificatie van de industrie, groene waterstof en datacentra. 
De vraag is echter of dat wel de verstandigste keuze is. 
Omdat in 2030 de CO2-uitstoot zeer sterk verminderd moet 
zijn, is het logisch om die groene stroom optimaal in te zetten 
om voldoende CO2-uitstoot te besparen en tevens maximaal 
bij te dragen aan flexibel opneembaar vermogen. 

DOOR BERT METZ EN ERIC PERSOON

 Verwacht vermogen groene stroom in 2030: 21 GW wind op zee, 
6 GW wind op land en 27 GW PV panelen.

 Verwachte vraag naar elektriciteit in 2030 173 TWh (TNO-rapport 
Extra opgave elektriciteits voorziening 2030), of gemiddeld ca 19,7 GW 
(173 gedeeld door 8760, het aantal uren in een jaar). In de eerdere 
publicatie is overigens een vraag van 147 TWh verondersteld, maar dat 
heeft geen invloed op de conclusies. In een recent rapport komt TNO 
tot een hogere elektriciteitsvraag in 2030, te weten maximaal 206 TWh. 
Deze schatting gaat echter uit van 100 procent lokale productie van 
groene waterstof en maximale elektrificatie en houdt geen rekening 
met de congestie op het elektriciteitsnet

 Het piekvermogen zal veel hoger liggen. Wind op zee brengt vrijwel 
maximale energie op bij een vermogen van 21 GW en dat gedurende 
langere tijden, omdat de moderne windturbines hun maximale 
vermogen kunnen leveren over een groot bereik van windsnelheden 
tussen 11 en 22 meter/seconde. Voor wind op land liggen die getallen 
wat lager. Zon PV op land heeft over het algemeen een piek die onder 
de 100 procent ligt. In Duitsland werd op 17 juli j.l. een piekvermogen 
voor zonPV van 70 procent van de nominale capaciteit bereikt, aldus het 
rapport ‘PV electricity produced in Germany’.

 Dus wind op zee en land en PV op land kunnen bij zonnig en winderig 
weer in 2030 een piekvermogen van minimaal 43 GW opbrengen

V
rijwel de belangrijkste uitda-
ging om dit te realiseren is 
de vraag naar elektriciteit zo 
flexibel te maken dat die in 
staat is de piekvermogens van 

windturbines en PV bij veel wind en zon 
in 2030 op te vangen. Die flexibele vraag 
moet dan ook op de juiste ogenblikken 
plaats vinden, met name als er veel 
aanbod is van groene stroom. 

Met het huidige beleid kan in 2030 een 
groot vermogen aan windturbines en PV 
panelen worden verwacht. Bij veel zon 
en wind leidt dat tot een aanbod dat fors 
hoger is dan de vraag (zie kader op deze 
pagina). De piekvermogens van wind 
en zon (ruim twee maal de maximaal te 
verwachten vraag) zullen dus voor grote 
overschotten aan groene stroom zorgen, 
zelfs als alle gascentrales worden stil-
gezet.

We hebben dus extra flexibele afnemers 
van stroom nodig in 2030 die zo’n 20 GW 
aan vermogen moeten kunnen op nemen 
op een flexibele manier, zodat alle over-
schot aan groene stroom nuttig kan 
wor den gebruikt. En na 2030 zal de op-
wekking van duurzame stroom verder 
toenemen, waardoor de behoefte aan 
flexi bele vraag alleen maar zal toenemen.

In onze eerdere publicatie ‘Wat is de 
beste bestemming voor de extra 10 GW 
wind op zee capaciteit’ hebben we voor 
het opnemen van piekaanbod van groene 
stroom met name elektrische auto’s en 
warmtepompen aangewezen als belang-
rijke kandidaten, omdat die in principe 
makkelijk flexibel vermogen kunnen 
opnemen. In 2030 worden circa twee 
miljoen elektrische auto’s verwacht. 

Als deze met gemiddeld 5 kW geladen 
kunnen worden, dan bieden die al een 
vermogen van 10 GW aan. Warmtepom-
pen kunnen worden voorzien van een 
waterbuffer, waardoor de vraag naar 
elektriciteit zich kan aanpassen aan 
de beschikbaarheid van extra groene 
stroom. Dat kan ook in de vorm van 
een grotere buffer als onderdeel van 
een warmtenet. 

Een andere mogelijkheid is om een deel 
van de benodigde industriële warmte 
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op te wekken met weerstanden wan-
neer er een teveel aan elektriciteit is. 
Dat kan gecombineerd worden met een 
gasbrander die warmte levert op andere 
ogenblikken. Het piekaanbod van groene 
stroom kan natuurlijk ook tijdelijk wor-
den opgeslagen. Dat kan worden bereikt 
door voldoende grote batterijen (en ook 
thuis- en wijkbatterijen) te plaatsen zo-
dat deze de opgeslagen stroom kunnen 
terug leveren aan het net als er te weinig 
aanbod is. 

Een belangrijk laatste punt is dat die 
stroomafnemers wel moeten weten 
wanneer er veel groene stroom aan-
geboden wordt. Omdat deze afnemers 
meestal stroom zullen afnemen van het 
algemene elektriciteitsnet en er in 2030 
ook nog veel grijze stroom zal worden 
geproduceerd, is dat niet triviaal. 

Het is dus belangrijk dat álle afnemers 
van stroom een signaal ter beschik-
king krijgen dat de verhouding groene 
versus grijze stroom aangeeft en dat ook 
met een voorspelling over de komende 
24 uur. In Engeland is zo’n systeem al 
beschikbaar. Pas dan kan het systeem 
goed werken.

O
m een discussie over de noodzaak van flexibel opneembaar 
vermogen op gang te krijgen hebben de opstellers van dit 
artikel een paper geschreven: Wat is de beste bestemming 
voor de extra 10 GW wind op zee capaciteit. 
Hun conclusies zijn:

 De gekozen focus op de industrie op industrieclusters aan de kust 
levert niet een maximale CO2-reductie en ook niet voldoende flexibele 
stroomvraag om de pieken en tekorten van zon- en wind energie op te 
vangen. 

 Door de kabels voor de extra windstroom niet te laten stoppen aan 
de kust, maar verder het land in te trekken, kan netcongestie worden 
vermeden en kan een flink deel van de extra windstroom worden ingezet 
voor elektrische auto’s, warmtepompen bij huishoudens en bedrijven 
en elektrificatie van de industrie. Daarmee wordt meer CO2-reductie en 
meer flexibele stroomvraag gerealiseerd. 

 Voor groene waterstof zal in ieder geval een deel van de extra wind-
stroom moeten worden gereserveerd in verband met EU-verplichtingen 
die er aankomen. Mogelijk omvat dat ook groene waterstof voor de 
ombouw van de Tata Steel ijzerfabricage, als er inderdaad een rendabel 
businessplan kan worden ontwikkeld zonder dat overmatige subsidies 
nodig zijn. In ieder geval zal import van minimaal 50 procent van de 
groene waterstof nodig zijn, gezien de kosten en de beperkte capaciteit 
van apparatuur om de komende jaren al groene waterstof te maken. 

 Nieuwe grote datacentra kunnen, gezien hun beperkte bijdrage 
aan CO2-reductie en de al aanwezige maatschappelijke weerstand, 
het best zoveel mogelijk worden vermeden. 

Meer informatie

Het discussiestuk ‘Wat is de beste bestemming voor de extra 
10 GW wind op zee capaciteit?’ is te vinden op 
https://grootoudersvoorhetklimaat.nl/wp-content/
uploads/20220704-Wat-is-de-beste-bestemming-voor-de-ex-
tra-10GW-wind-op-zee.pdf 

TNO rapport Extra opgave elektriciteitsvoorziening 2030 
https://open.overheid.nl/repository/ronl-41558b5f2991a-
3862405b0a47ecc96c5d93cdc49/1/pdf/achtergrondnotitie-tno-
extra-opgave-elektriciteitsvoorziening-2030.pdf 

PV electricity produced in Germany 
https://www.sma.de/en/company/pv-electricity-produced-in-
germany 

Voorspelling groene en grijze stroom in Engeland 
https://carbonintensity.org.uk 
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