Studio Energie Uitzending, Aflevering 10 juli 2021
Vraaggesprek tussen Remco Kroon ( RK ) en Dr Martien Visser (MV) , lector Energietransitie aan de
Hanzehogeschool en de ongekroonde cijferkoning van de Nederlandse energietransitie.
Hieronder schrijf ik steeds met tegenzin TWu waar bedoeld wordt TWu/jr. Deze fout is zodanig
ingeburgerd dat ik er niet aan ontkom. 1 TWu staat dan gelijk aan 114MW gemiddeld of 3600 TJ/jr.

Samenvatting
Dr Martien Visser houdt de Nederlandse elektriciteitsopwek bij. Niet alleen wat er nu
daadwerkelijk geproduceerd wordt maar ook wat er in de officiële pijplijn zit. Officieel omdat de
methodiek hiervoor is vastgelegd in het klimaatakkoord ( p 163 ). Hij heeft berekend dat dat nu
samen optelt tot ruim 35 TWu. Extra TWu zijn nog te verwachten omdat afgeschreven
windturbines op korte termijn vervangen gaan worden door veel effectievere exemplaren maar
vooral ook omdat de subsidieaanvragen voor grootschalig Zon op Land in rap tempo doorgaan.
Gemeenten, RESsen en provincies hebben tezamen al voldaan aan de opgave van het kabinet. Ze
kunnen nu beter afwachten hoe de plannen van het kabinet voor de periode na 2030 er uit gaan
zien en hoe het kabinet aan de verhoogde Europese doelstelling ( Green Deal van Timmermans )
van 55% ipv 49 % duurzame elektriciteitsopwek in 2030 gaat voldoen. In het klimaatakkoord ( pag
182 ) is vastgelegd hoe de ambities verhoogd moeten worden: Eerst kijken naar Wind op Zee en
naar meer Zon op Dak ( groot- en kleinschalig ).

Fragmenten
Hieronder fragmenten u t het interview Z en W voor Zon en Wind . WoL en WoZ voor wind op
land en wind op zee. Met tijdstip ( min:sec ) enige interessante passages die bovenstaande
samenvatting ondersteunen.
4.45 – 8.30 stand van zaken op dit moment
8.45 import stroom voor dichtbevolkt Nederland ligt voor de hand en is niet slecht.
15:00 – 16:10 kamer wil geen houtige biomassa meer verstoken. Subsidie stopt.
16:40 – 17.35 Stoppen WoL, toekomst aan WoZ. Gauw kabels leggen. Tempelman ceo
Eneco: WoZ verhogen van 11,5 tot 21,5TWh. Snel besluiten ivm infrastructuur
➔ 18:10: Belangrijkste zorg: is er genoeg vraag naar elektriciteit? Anders verdampt de
businesscase. Zie ook mijn uittreksel van het verslag van de kamercommissie ( 1 feb 2021 )
➔ 20:00: ZoL is in 1 jaar met 30% gegroeid. Blijft snel groeien.
➔ 25:30 De 35 TWh van klimaatakkoord is ruim gehaald. Tijd voor een nieuw politiek besluit.
➔ 27:30 Verkiezingsprogramma's willen WoZ. Alleen GL en CU minder eenduidig.
➔ 28:20 Afgeschreven molens vervangen door nieuwe met meer opbrengst. Extra boost.
➔ 30:25 over de juridische obstakels voor WoL.
➔ 34:30 NL wordt grote exporteur elektriciteit
➔ 42:45 Klimaat- en Energieverkenning (KEV) van PBL was miskleun. Liep achter feiten aan.
➔ 48:00 NL losgezongen in energiebeleid/debat. Navelstaart: kijkt niet over de grens.
Klimaatbeleid moet in Europese samenhang.
➔ 50:00 Motie Bontenbal voor verbeterde methodiek bijhouden voortgang. Knelpunten weg.
➔ 53:50 Motie VVD&PvdA : verbiedt verplichte maatregelen verduurzaming huizen. Stom.
➔ 56:50 wijkgerichte aanpak gedoemd te mislukken.
Arthur Koks, 13 juli 2021, niet voorgelegd aan Martien Visser ter authorisatie
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