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Is in de grafiek ook het effect van corona verwerkt?  

In 2020 is de wereldwijde uitstoot van CO2 met circa 7% gedaald. Ondertussen is de uitstoot echter 

weer ‘ouderwets’ hoog. Het doorzetten van 7% daling (in absolute hoeveelheid ten opzichte van 

2019) jaar op jaar is nodig om onder de 1,5°C graad opwarming te blijven. Echter, in 2021 is de 

uitstoot weer gestegen naar minstens het niveau van 2019 en zitten we van de groene driehoek dus 

weer op het rode vierkant. 

 

Wat is het effect als je niet gebruikte elektriciteit gebruikt voor aanmaak waterstof? 

Twee aspecten spelen een rol. Voor de kostprijs van waterstof en de hoeveelheid spullen die je moet 

maken om waterstof te produceren (elektrolyzers, opslagtanks etc) is het van belang dat je deze 

‘goed’ gebruikt. Als je alleen waterstof maakt als er groene elektriciteit over is, wat maar een paar % 

van de tijd het geval is, zal je waterstof ontzettend duur zijn en ook relatief veel spullen nodig hebben 

(en ook het maken van die spullen zorgt voor CO2-uitstoot). 

De trend is nu dat juist speciale windparken neergezet worden voor waterstofproductie. Dat helpt 

om meer bedrijfsuren te maken, maar dan ga je – ook als je de elektriciteit op dat moment direct zou 

kunnen gebruiken – altijd via de waterstofroute met bijbehorende omzettingen (en dus verliezen). 

 

Energieverlies accu’s.  

Typisch ketenrendement (laden/ontladen) van accu’s ligt boven de 90%. 

 

Op dit moment is de RES zeer actueel. Wat is de invloed hiervan op de verwachte energieopbrengst 

uit zon en wind? 

De RES is het proces om te komen tot ongeveer hoeveelheden wind en zon zoals in mijn verhaal 

aangekondigd. Het lijkt erop dat die opwek inderdaad gerealiseerd kan gaan worden. 

 

Goede morgen, ik heb begrepen dat elektrische auto's sowieso 30% minder brandstof nodig hebben 

dan auto's op fossiele brandstoffen". Dan zijn elektrische auto's sowieso een goed idee toch? 

Elektrische auto’s zijn in gebruik inderdaad zuiniger, maar in het maken (accu’s) kosten ze veel 

energie. Je moet een elektrische auto dus een tijdje gebruiken voor je de investering in materiaal 

hebt gecompenseerd in minder uitstoot door gebruik. 

Diesel en benzine ontlopen elkaar in MJ/rkm weinig. 

 

Zoet-zout water installaties: kan dat onderdeel zijn van de oplossing. Bij het IJselmeer? 

Zeer interessante ontwikkeling. Kan in potentie een mooie bijdrage leveren. De huidige installatie in 

de Afsluitdijk werkt goed, maar gaat echt nog over weinig energie. De ontwikkeling heeft nog wel 

flinke tijd nodig en uiteindelijke potentie weet ik niet precies, enkele procenten van het huidige 

Nederlandse gebruik? 

 

  



 

Wat is jullie mening over het gebruik van biomassa wat op papier duurzaam is terwijl het wel CO2 

uitstoot en natuur (bossen) verloren gaan. 

Het gebruik van biomassa kan duurzaam zijn, maar alleen als bossen echt goed beheerd worden en 

de biomassa niet over grote afstanden wordt vervoerd. Biomassa is net als fossiele brandstoffen 

een kringloop van CO2 die in evenwicht zou moeten zijn. Bij fossiele energie verstoken we 

koolstofhoudende brandstoffen die miljoenen jaren opgeslagen hebben gelegen in zeer korte tijd. Bij 

biomassa is de cyclus korter, maar inderdaad: het verbranden van biomassa zorgt voor uitstoot van 

CO2. In een goed beheerd bos kun je wel wat biomassa oogsten. Hetzelfde geldt voor het verbouwen 

van biomassa / gebruik van reststromen. Er is in Nederland, als je deze uitgangspunten hanteert, 

dus beperkt biomassa beschikbaar. 

 

In 2015 heeft B&W en de gemeenteraad een plan goedgekeurd met als doel: Almere Energieneutraal 

in 2022. Hiervoor is een budget vrijgemaakt en een projectteam opgericht. Maar van dat doel is 

vrijwel niets terechtgekomen. Is het lectoraat hiermee bekend en welke lessen kan zij hieruit leren?" 

Het lectoraat was hiermee niet bekend. Dat de praktijk weerbarstig is zien we bij veel initiatieven. Er 

zijn veel mensen en partijen betrokken bij dit soort transformaties. 

We noemen dit soort vragen ‘wicked problems’: problemen die elk weer uniek zijn en moeilijk (soms 

onmogelijk) op te lossen. Bijvoorbeeld doordat informatie niet (volledig) beschikbaar is en de 

omgeving voortdurend verandert. 

 

Waarom zetten we bv. energievretende datacenters in Nederland als we onze eigen energiebehoefte 

proberen te vergroenen?  

De overwegingen van buitenlandse investeerders om datacenters in Nederland te plaatsen zijn 

breed uitgemeten in de pers en met name financieel en infrastructureel van aard. Zie bijvoorbeeld 

mijn blog: https://www.windesheim.nl/ervaringen/onderzoek/lectoraat-energietransitie/blog-lector-

jeike-wallinga-juli-2020 

Het verhandelen van Garanties van Oorsprong (GVO’s) die aangeven waar groene energie vandaan 

komt en maar 1x als groen verkocht kan worden is ook een interessant onderwerp. Zie bijvoorbeeld 

https://warmtepompvergelijker.nl/het-verschil-tussen-groene-stroom-en-groene-stroom/  

Bijna iedereen maakt ondertussen wel gebruik van de diensten van datacenters. Ook goed om te 

onthouden dat een datacenter elders op de wereld ook veel energie kost (en dus meestal voor 

uitstoot zorgt). Het verplaatsen van datacenters lost op wereldschaal dus weinig op. Vanuit 

energetisch oogpunt zou je gebruik willen maken van datacenters ‘dichtbij’ zodat er niet teveel data 

getransporteerd hoeft te worden. 

 

Als we lokaal meer gaan produceren hebben we hier dan niet meer CO2? 

Ja, als je hier meer gaat produceren en je doet dat niet zonder uitstoot dan heb je hier meer CO2. 

Maar als je elders (in een misschien technisch minder optimale fabriek) hetzelfde produceert voor 

gebruik in Nederland dan heb je: ten eerste daar meer CO2 dan nu hier EN nog uitstoot door het 

vervoer. Minder produceren, wat je produceert circulair en duurzaam maken, veel meer lokaal 

werken en groene energie opwekken om te produceren: de energietransitie is én-én-én-énzovoort. 

 


