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Het Energieplan Texel 2030 beschrijft hoe Texel in 2030 over een volledig duur-

zame energievoorziening zou kunnen beschikken. Ecofys heeft het Energieplan op-

gesteld in opdracht van de Stichting Duurzaam Texel.

Duurzame energie kan worden omschreven als energie die is opgewekt waarbij

geen gebruik wordt gemaakt van fossiele bronnen. Voorbeelden zijn windenergie,

stroom opgewekt met zonne-energie, warm water uit een zonneboiler, en biomassa.

De overheid heeft zicht ten doel gesteld de bijdrage van duurzame energie te be-

vorderen. De doelstelling is 10% duurzame energie in 2020. De Provincie Noord-

Holland heeft als doelstelling 2,5% duurzame energie in 2005. Ook steeds meer

gemeenten onderzoeken de mogelijkheden van duurzame energie, bijvoorbeeld met

een Duurzame Energie scan. De gemeente Texel heeft in 2000 een Duurzame

Energie scan laten uitvoeren.

Uit deze Duurzame Energie scan kwam onder meer naar voren dat nu al 1,0% van

de finale energievraag1 (excl. motorbrandstof) op Texel duurzaam wordt opgewekt

met bronnen op het eiland zelf, met name door windenergie. Het potentieel van

duurzame energie is groot: windenergie, biomassa en getijdenenergie zijn de voor-

naamste opties. De Duurzame Energie scan is gebaseerd op de huidige situatie. In

de huidige situatie wordt er ongeveer 1500 miljoen TeraJoule (TJ)2 aan energie ge-

bruikt op Texel. In figuur S.1 wordt aangegeven hoe dit verdeeld is over de secto-

ren en de energiedragers. De uitstoot van CO2 door dit energiegebruik is 157.000

ton, waarvan 30% door huishoudens wordt veroorzaakt en 25% door transport. De

kosten voor de inkoop van elektriciteit, gas en brandstof bedragen ongeveer �����

miljoen per jaar, inclusief belasting en heffingen. Dit bedrag is min of meer gelijk

verdeeld over de energiedragers.

                                                     
1 1 Tenzij anders vermeld, wordt finaal gebruik van energie bedoeld: dit het gebruik van energiedragers die worden
afgeleverd bij de eindgebruikers, dus elektriciteit, gas, warmte en motorbrandstof.
2 1 TJ = 1 miljoen MegaJoule = 1012 Joule =  0,278 kWh = 0,032 m3 aardgas = 0,019 liter motorbrandstof
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F iguu r  S .1 :  Verde l ing  van het  ene rg iegebru ik  ove r  de sec to ren en ene rg ied ragers .

In overleg met een adviesgroep van de Stichting Duurzaam Texel is er voor geko-

zen de gemeentegrens te kiezen als systeemgrens. Energie die buiten deze grens

wordt gebruikt, bijvoorbeeld door de pleziervaart, de vissersvloot en de veerboot,

wordt niet meegenomen. Een andere keuze is dat alleen motorbrandstof die getankt

wordt op het eiland  mee te nemen. Het energiegebruik voor transport in figuur S.1

is dus de hoeveelheid op Texel verkochte motorbrandstof. Een consequentie van

het kiezen van de gemeentegrens als systeemgrens is dat alleen duurzame energie

die binnen de gemeentegrens wordt opgwekt mag worden ingezet voor de realise-

ring van de doelstelling. Offshore windenergie, bijvoorbeeld, is dus geen optie.

Door toenemende economische activiteit zal de energievraag in 2030 groter zijn

dan nu. Om te kunnen nagaan of de energievoorziening in 2030 volledig duurzaam

kan worden, zijn een viertal scenario’s opgesteld voor de groei van de energievraag

op Texel. Het referentiescenario – dit noemen we het Texels scenario - houdt alleen

rekening met verandering in economische activiteiten, niet met verbetering van de

efficiëntie van het energiegebruik. De mogelijkheden hiervoor worden met een

drietal aparte scenario’s in kaart gebracht. Het Texels scenario is opgesteld op basis

van gegevens van experts uit de sectoren en vergeleken met een landelijk scenario.

In figuur S.2 worden de verwachte veranderingen van de gas en elektriciteitsvraag

gegeven. De vraag naar transportbrandstof neemt volgens het Texels scenario toe

met 38% in de periode 2000-2030. De groei van het energiegebruik op Texel is

naar verwachting iets minder sterk dan gemiddeld in Nederland.
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Het finale energiegebruik in 2030 komt volgens het Texels scenario uit op ongeveer

2000 TJ.

Een 100% duurzame energievoorziening kan op verschillende manieren worden be-

reikt. Er kan bijvoorbeeld sterk worden ingezet op vraagvermindering, waardoor er

minder duurzame energieopties hoeven te worden ingezet. Het is ook mogelijk zo-

veel mogelijk elektriciteit duurzaam op te wekken, weinig te besparen op elektrici-

teit en veel op gas en warmte. Dergelijke pakketten van opties noemen we energie-

profielen. Een energieprofiel is een blauwdruk van de manier waarop de energie-

vraag kan worden verminderd door energiebesparing en de resterende vraag kan

worden gedekt door inzet van duurzame energie.

Voor deze studie zijn de besparingsmaatregelen ingedeeld in 3 pakketten. Pakket

A, de referentie, geeft een inschatting van de landelijke trend. Pakket B (actief) be-

vat een aantal extra besparingsmaatregelen en vraagt daarom een actief besparings-

beleid van de gemeente. Pakket C (vergaand), tenslotte, geeft de besparing indien

alle huidige technische mogelijkheden worden ingezet. Tabel S.1 geeft een over-

zicht van de besparingsmaatregelen in de sectoren huishoudens, vakantiewoningen

en diensten en toerisme. Transport heeft ook een groot aandeel in het energiege-

bruik op Texel. Aangezien de invloed van Texel op de efficiëntie van vervoersmid-

delen zeer klein is, zijn geen apart besparingsmaatregelen opgenomen voor deze

sector. Wel kan de vraag naar energie worden teruggedrongen. Texel werkt aan een
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F iguu r  S .2 :  Groe i  van de e lek t r i c i t e i t s -  en gasv raag pe r  sec to r  vo lgens  het
Texe ls  scenar i o .  De groe i  i s  ge ïndexeerd,  waarb i j  de  v raag i n  2000
per  sec to r  op 100 is  ges te ld .  Let  op:  de ve r t i ca le  as  sn i j d t  de
hor izonta l e  as  b i j  een i ndex van 80.
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mobiliteitsplan waarin wordt beoogd toeristen gebruik te laten maken van andere

vervoersmiddelen dan de eigen auto.

Tabel  S.1:  Overzicht  van bespar ingsmaatregelen

Pakket Huishoudens Vakantiewoningen Diensten en toerisme
A:
Referentie

EPC = 1.2
Standaardisolatie
Warmteterugwinning
Efficiënte apparatuur

EPC = 1.4
Dak en muurisolatie
Efficiënte verlichting

Standaardisolatie
Aanwezigheidsmelder
E-management voor apparatuur
Koeling met water, verbeterde
regeling ventilatie

B: Actief EPC = 1.0
Verbeterde isolatie
Warmtepompen
Apparatuur 20% beter
dan label A

EPC = 1.2
Betere isolatie, vloe-
risolatie, dubbel glas
Efficiënte apparatuur

Verbeterde isolatie
Efficiëntere verlichting
LCD-scherm voor PC’s
Optimaal E-management van
apparatuur
Ventilatie als A met thermosyfon
en wind

C: Vergaand EPC = 0.8
Vacuümisolatie
Apparatuur 50% beter
dan A
Gedragsverandering

EPC = 1.0
Nog betere isolatie
Apparatuur 20%
zuiniger dan label A
Energiegebruik
apart meten en in
rekening brengen

Vacuümisolatie
Optimaal gebruik daglicht
Verbeterde efficiëntie verlichting
en apparatuur
Ventilatie als B, per kamer gere-
geld

De mogelijke bijdrage van duurzame energie is in kaart gebracht met de Duurza-

me Energie scan. Tabel S.2 geeft een overzicht van deze opties. Er wordt een indi-

catie gegeven van de bijdrage aan de doelstelling en de zichtbaarheid/uitstraling

van de optie.

Tabel  S.2:  Overzicht  duurzame energ ie  opt ies (bron:  DE-scan)

PrioriteitProject Aandeel in
duurzaam
potentieel Bijdrage aan

doelstelling
Uitstraling en
zichtbaarheid

1. Windenergie 31% ++++ +++

2. Getijdenenergie 26% +++ ++
3. Biomassa vergassing/vergisting 33% +++ +
4. DE vakantiewoningen 1% + +++
5. Duurzame nieuwbouw <1% - ++
6. Groene stroom - - ++
7. Zonneboilers en PV op openbare gebouwen <1% - +++
8. Lease van zonneboilers <1% - ++

Het Energieprofiel Texel Duurzaam 2030 is in twee stappen totstandgekomen. Al-

lereerst zijn er twee uitersten opgesteld: Duurzaam elektrisch en Biomassa. Tabel

S.3 schets de belangrijkste kenmerken van deze profielen. Figuur S.3 laat zien hoe

vraag en duurzaam aanbod van elektriciteit en gas/warmte zich tot elkaar verhou-

den.
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Tabel  S.3:  Belangr i jks te kenmerken  van  de twee u i ters te  energ ieprof ie len.

Duurzaam elektrisch Biomassa
Uitgangspunt Voldoende potentieel voor duur-

zame elektriciteit, maar een te-
kort aan warmte

Sterke inzet op biomassa. Biomassa kan met
bestaande technologie worden omgezet in
warmte en elektriciteit.

Energiebesparing Vergaand (C) voor warmte,
standaard (A) voor elektriciteit

Vergaand (C) voor zowel warmte als elektrici-
teit.

Duurzame ener-
gie

Maximale inzet windenergie en
getijdenenergie
Gematigde inzet biomassa

Maximale inzet biomassa
Beperkte inzet windenergie
Maximale inzet getijdenenergie

Uit figuur S.3 blijkt dat de elektriciteitsvraag volledig duurzaam kan worden opge-

wekt in beide energieprofielen. Het verschil is dat in het profiel duurzaam elek-

trisch niet hoeft te worden bespaard op de elektriciteitsvraag, terwijl in het profiel

biomassa alles uit de kast moet worden getrokken op het gebied van besparing. De

vraag naar warmte/gas kan alleen worden gerealiseerd in het profiel biomassa en

dan alleen nog wanneer besparingspakket C wordt ingezet èn wanneer extra bio-

massa wordt geteeld of geïmporteerd. Een mogelijkheid om de warmtevraag duur-

zaam in het duurzaam elektrisch profiel te realiseren is om extra warmtepompen3 in

te zetten in de bestaande bouw. Het overschot aan elektriciteit in het profiel duur-

zaam elektrisch kan dan worden gebruikt voor warmteproductie. Een tweede mo-

gelijkheid is het overschot aan elektriciteit te compenseren en gas te importeren. De

im- en exportbalans moet dan energie-of klimaat(CO2)neutraal zijn. Overigens is

import van energie in strijd met de randvoorwaarde dat alle energie op Texel opge-

wekt moet worden.

De eenmalige investeringskosten liggen in de grootteorde van ����������	
���l-

joen. Sommige investeringen zullen in de periode van 30 jaar herhaald moeten

worden, afhankelijk van het tijdstip van de eerste investering. De technische le-

vensduur van de meeste opties is 15 jaar. De inzet van warmtepompen in de be-

staande bouw zou een extra investering van ������������������

Op basis van bovenstaande profielen en in samenspraak met de adviesgroep van de

Stichting Duurzaam Texel is een energieprofiel Texel Duurzaam 2030 opgesteld.

De karakteristieken staan in tabel S.4.

                                                     
3 Een warmtepomp is een apparaat waarmee de temperatuur van een warmtebron, bijvoorbeeld de buitenlucht, kan
worden verhoogd. Het principe is te vergelijken met een omgekeerde koelkast.
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F iguur  S.3 :  Vergel i jk ing van vraag en aanbod van e lekt r ic i te i t  en
gas/warmte voor  de energ ieprof ie len “Duurzaam e lekt r isch ”  en
“Biomassa ” .  De gestapelde balken geven  de aanbodopt ies .  De
vraag naar  energ ie  vo lgens de dr ie  bespar ingsscenar ios-
bespar ingsscenar io ’s is  aangegeven met  de l i jnen  gemarkeerd
met  A,  B en C.  De l inker  he l f t  van de f iguur  geef t  vraag  en
duurzaam aanbod van e lekt r ic i te i t .  De  l inker  ver t ica le  as hoor t
h ierb i j .  De  rechter  he l f t  van de f iguur  gee f t  vraag en duurzaam
aanbod van  gas/warmte.  De  rechter  ve r t ica le  as geef t  h iervoor
de waarden.  A l le  waarden gelden voor  2030.

Tabel  S.4:  Belangr i jks te  kenmerken  van  het  prof ie l  Texel  Duurzaam 2030

Texel Duurzaam 2030
Uitgangspunt Combinatie van de profielen Duurzaam elektrisch en biomassa

Inzet van minimaal de bestaande plannen voor windenergie
Geen import van biomassa, tenzij gebruik wordt gemaakt van bestaande ver-
voersopties, zoals vuilniswagens die nu leeg van Alkmaar naar Texel rijden

Energiebespa-
ring

Vergaand (C) voor warmte, actief (B) voor elektriciteit

Duurzame ener-
gie

8 windturbines met een masthoogte van 60 meter. Voorkeurslokaties zijn drie
turbines bij Oudeschild en 5 turbines vanaf ’t Horntje richting Oudeschild.
Inzet van 75% van het winbaar potentieel biomassa
Inzet van 6 kilometer aan getijdenturbines
Maximale inzet van PV
Maximale inzet van zonnecollectoren en warmtepompen in de nieuwbouw

De gevolgen voor vraag en aanbod van energie zijn in figuur S.4 geschetst. Ook in

dit profiel kan de warmte/gasvraag niet geheel gedekt worden door op Texel opge-

wekte duurzame energie. Om te kunnen voldoen in de elektriciteitsvraag zou bespa-

ringspakket A voldoen. Er is echter gekozen voor pakket B om de mogelijkheid te

hebben het tekort op de warmtebalans aan te vullen door de inzet van warmtepom-

pen die worden aangedreven met het overschot aan duurzame elektriciteit. Ook



ENERGIEPLAN TEXEL 2030 ix

wanneer wordt gedacht aan een CO2-neutrale uitruil van elektriciteit tegen gas moet

minimaal pakket B worden ingezet.

De investeringskosten voor het profiel Texel Duurzaam 2030 worden geschat op 

140 miljoen over 30 jaar. Eenderde hiervan is voor zonnepanelen (PV)4, waarvoor

in de komende decennia en kostenreductie met een factor 5 tot 10 wordt verwacht.

Deze investeringen kunnen worden afgezet tegen de huidige energiekosten van

Texel van ongeveer ����������������������
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F iguur  S.4 :  Vraag en aanbod van  energ ie voor  het  energ ieprof ie l  Texel
Duurzaam 2030

De volgende conclusies kunnen worden getrokken uit de analyse van de energie-

profielen:

•  Een 100% duurzame voorziening van de elektriciteits- en warmtevraag in 2030

ligt voor Texel binnen de mogelijkheden op voorwaarde een tekort op de

warmtebalans kan worden aangevuld. Dit kan op de volgende manieren:

1) Binnen de gemeentegrens: inzet van warmtepompen, aangedreven met

duurzaam geproduceerde elektriciteit;

2) Binnen de gemeentegrens: extra teelt van biomassa;

3) Over de gemeentegrens heen: uitruil van duurzaam geproduceerde elektri-

citeit tegen aardgas;

                                                     
4 PV is de afkorting van  het Engelse Photovoltaic (Nederlands: fotovoltaisch), wat refereert aan het principe
waarmee zonlicht wordt omgezet in elektriciteit.
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4) Over de gemeentegrens heen: import van biomassa.

De laatste twee opties zijn in strijd met de gekozen systeemgrenzen.

•  Texel beschikt over een ruim potentieel aan duurzame energie waarvan een

aanzienlijke fractie op korte termijn is te realiseren. Windenergie is de optie

met het grootste potentieel.

•  Energiebesparing moet een essentieel onderdeel vormen van het Energieplan.

Zonder energiebesparing blijft de resterende energievraag te hoog om duur-

zaam in te kunnen voorzien.

•  Voor een duurzame dekking van de elektriciteitsvraag zijn voldoende moge-

lijkheden. Indien echter wordt gekozen voor een beperkte inzet van windener-

gie, is een vergaande besparing op het elektriciteitsgebruik nodig om de elektri-

citeitsvraag duurzaam te kunnen invullen.

•  De vraag naar motorbrandstof is vooralsnog niet duurzaam in te vullen. De

ontwikkelingen in de motortechnologie kunnen niet door Texel worden beïn-

vloed. Wel kan worden gekozen voor elektrisch vervoer met een netwerk van

laadpunten.

•  De investeringskosten liggen in de range ������	
���������������������������

houden met herhalingsinvesteringen als een bepaalde techniek is afgeschreven.

Indien gekozen wordt voor warmtepompen in bestaande woningen om de reste-

rende warmtevraag te dekken komt hier ���������������

Het Energieplan Texel 2030 bestaat uit concrete actiepunten tot 2005 en een fase-

ring met tussendoelstellingen tot 2030. Bovendien zijn factsheets voor een aantal

projecten opgenomen in de bijlage van dit rapport.

Actiepunten Energieplan Texel 2030

Organisatie:

•  Oprichten van een werkgroep Energieplan Texel 2030 met een afvaardiging

van de Stichting en met andere partijen. Een mogelijkheid is om te zoeken naar

één financier en die zitting te laten nemen in de werkgroep.

•  Aanstellen projectmanager Energieplan (onder Stichting Duurzaam), met het

volgende takenpakket:

- Projectontwikkeling: geplande initiatieven realiseren, nieuwe initiatieven

identificeren

- Financiers identificeren en overtuigen
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- Draagvlak vormen voor projecten

- Communicatiebeleid duurzame energie en energiebesparing, onder meer

voorlichting

De projectmanager moet zorgen voor de continuïteit in de uitvoering van het

Energieplan en rapporteert aan de werkgroep. Nauwe aansluiting kan worden

gezocht bij het CO2-Servicepunt van de provincie.

Draagvlak

•  Creëer draagvlak onder de bevolking voor het streven naar een 100% duurzame

energievoorziening. Wijs ondermeer op de positieve spin-off op het toerisme.

Zet een landelijke publiciteitscampagne op waarin het voornemen bekend

wordt gemaakt.

•  Oprichten van een financiële participatiemaatschappij voor Texelaars (voorstel

van de adviesgroep: Texelse Energie Maatschappij (TEM)), die voor de Texe-

laars investeert in de projecten van het Energieplan Texel 2030. Op deze wijze

hebben de Texelse deelnemers zelf zeggenschap in de projecten en zien zij ook

direct de financiële baten. De verwachting is dat dit leidt tot een groter draag-

vlak voor duurzame energieprojecten op Texel dan zonder een dergelijke parti-

cipatiemaatschappij.

Financiering

•  Overweeg op korte termijn inkoop van groene stroom. Op deze manier kan de

elektriciteitsvoorziening 100% duurzaam worden gemaakt tegen zeer beperkte,

of zelfs geen extra kosten. Het contract moet wel zo worden opgesteld dat een

lagere afname, of zelfs een levering, mogelijk is.

•  Start op korte termijn gesprekken met financiers in relatie tot de op te richten

financiële participatiemaatschappij (TEM). Het gaat hier om een aansprekend

project waarin groenfondsen ongetwijfeld bereid zijn te investeren.

Duurzame energie:

•  Realisatie van 8 windturbines: Met alle subsidies, terugleververgoedingen en

verkoop groencertificaten is windenergie nu rendabel. De techniekontwikkeling

is nu vooral gericht schaalvergroting. Investeerders zijn in het algemeen mak-

kelijk te vinden. De weerstand tegen windturbines op het eiland moet serieus
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genomen worden. Dit kan door actieve voorlichting en discussie, visualisaties,

en door te wijzen op de mogelijkheid tot participatie.

•  Zonnestroom (PV) en zonneboilers: kleinschalige duurzame energie opties, zo-

als zonneboilers en PV, hebben slechts een kleine bijdrage aan het totale ener-

gieaanbod. Ze zijn echter belangrijk, omdat ze tonen dat de bevolking actief

meedoet met het bereiken van de doelstelling. Het huidige stimuleringsbeleid

moet daarom worden voortgezet. PV heeft een grote zichtbaarheid en een

hightech uitstraling. PV kan ook worden toegepast op gemeentegebouwen,

scholen, kantoren en in de recreatiesector. Bij nieuwbouw en dakrenovatie

wordt aanbevolen het gebouw gereed te maken voor plaatsing PV en zonne-

boilers.

•  Getijdenenergie is een optie waarmee Texel zich kan onderscheiden van ge-

meenten in het binnenland met dezelfde doelstelling. Ontwikkelaars van de

technologie staan positief tegenover het idee een aantal turbines te plaatsen in

de wateren rond Texel. Aanbevolen wordt op korte termijn in onderhandeling

te treden met de ontwikkelaars. Getijdenenergie kan in fases worden geïntrodu-

ceerd, waarvan de eerste fase over een jaar of 5 begint. Momenteel is er een

proefinstallatie gepland voor het Marsdiep, buiten de gemeentegrens van Texel.

•  Biomassa: realisatie van de vergister bij het inzamelstation “De Hamster”, met

biomassa dat nu al ingezameld wordt als brandstof. Deze biomassa wordt nu

nog afgevoerd naar de HVC te Alkmaar. Een studie van de Technische Univer-

siteit Delft heeft de haalbaarheid van zo een installatie al aangetoond. Momen-

teel worden er enkele opties onderzocht, bijvoorbeeld bijmengen van het biogas

in het aardgasnet, of het vergroten van de capaciteit van de installatie door bi-

omassa aan te voeren met anders lege vuilniswagens die terugkeren van de

HVC.

•  Biomassa: pilot kleinschalige vergisters bij landbouwbedrijven. Het voordeel

ten opzichte van een grote vergister is dat de transportkosten voor natte bio-

massa tot een minimum kunnen worden beperkt.

•  Verbranding van droge biomassa stromen, zoals houtafval.

•  Project maximalisatie biomassa landbouw

•  Project maximalisatie biomassa recreatie, natuurbeheer

•  Zonneboilers en warmtepompen inzetten bij nieuwbouw.

•  Proefproject opstarten voor de stimulering van de inzet van warmtepompen bij

ketelvervanging.
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Energiebesparing:

•  Een actief besparingsbeleid van de gemeente, bijvoorbeeld door een voorbeeld

te stellen door in gebouwen die eigendom zijn van de gemeente energiebespa-

ringsmaatregelen door te voeren.

•  Aantrekkelijke acties naar�bevolking over besparing (spaarlampenactie, ener-

giepremies): besparing en bewustwording.

•  Convenant renovatie vakantiewoningen: afspraak tussen gemeente en verhuur-

ders om bij renovatie energiebesparing mee te nemen (bijvoorbeeld EPC=1.0).

Onderdeel van dit convenant kan ook zijn het energiegebruik apart in rekening

te brengen om huurders te stimuleren zuiniger met energie om te gaan.

•  Opstellen van programma van eisen voor woningbouw: gereed maken voor

duurzame energie, milieudeel grondprijs, voorlichting via vergunningen.

•  De Mars-4: investeren in besparing: isolatie, : gereed maken voor duurzame

energie, lage temperatuurverwarming, warmtepompen, etc.

Transport:

•  Proefproject elektrisch vervoer voor toeristen, eventueel met netwerk van laad-

punten op PV. Dit is een goede manier om de duurzame doelstelling van Texel

bij de toeristen te adverteren. Voorwaarde is wel dat de elektriciteit die wordt

gebruikt voor het opladen van de accu’s duurzaam is opgewekt.

•  Uitvoeren mobiliteitsplan.

•  Openbaar vervoer: volgen ontwikkeling brandstofcel. Op termijn proefproject

met bus op waterstof.

Monitoring en evaluatie:

•  Elke 5 jaar vindt er een evaluatie plaats. Deze evaluatie moet ten minste de

volgende elementen bevatten:

- welke voorgenomen acties zijn niet uitgevoerd en om welke redenen;

- hebben de uitgevoerde acties tot de gewenste resultaten geleid;

- zijn er technologische of maatschappelijke ontwikkelingen die aanpassing

van het Energieplan nodig maken of versnelde uitvoering mogelijk ma-

ken;

- groeit het energiegebruik volgens de verwachting. Eventueel de scena-

rio’s aanpassen;
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- hoe is het draagvlak onder de bevolking voor het Energieplan;

- een financieel overzicht.

•  Elke 5 jaar wordt er, op basis van de evaluatie, een nieuw actieprogramma op-

gesteld.

•  Gegevens over de realisatie van duurzame energie opties worden gemonitord

door de projectmanager volgens het Protocol Monitoring Duurzame energie.

Jaarlijks wordt de werkelijke bijdrage vastgesteld.

•  Het energiegebruik wordt jaarlijks vastgesteld via gegevensverzameling bij de

energiedistributiebedrijven.

In tabel S.5 wordt een mogelijke fasering van de implementatie van duurzame

energie opties gegeven. In deze tabel staan ook tussendoelstellingen gegeven die

met het voorgestelde implementatietraject zijn te verwezenlijken.

Tabel  S.5:  Faser ing van de implementa t ie  van duurzame energ ie  opt ies.

2005 2010 2020 2030

Doelstelling: bijdrage duurzame energie: 20% 35% 65% 100%

Wind aantal van 1,8 MW 8 8 8 8

zonnepanelen (PV) m2 paneel van 135 W 1.750 3.750 7.500 36.500

Getijdenenergie aantal à 25 kW 0 60 180 600

Biomassavergisting aantal à 200 kW 1 1 1 1

Biomassavergisting aantal à 15 kWth 25 60 120 120

Biomassaverbranding aantal à 150 kW 1 3 6 6

Zonneboilers aantal à  kW 1.000 2.800 6.500 9.300

Warmtepompen aantal à 6 kW 50 130 300 430

De investeringskosten voor realisatie van het Energieplan tot 2005 worden geschat

op ���������������������������������������������������������������������������

en worden geschat op �	�	�����������������
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1 .1  A C H T E R G R O N D

Op Texel lopen diverse activiteiten voor de benutting van duurzame energiebronnen zo-

als biomassa en zonne-, wind- en getijdenenergie. Ook de Provincie Noord-Holland is

betrokken bij beleid ten aanzien van de duurzame energievoorziening en ziet het als haar

taak de verschillende initiatieven te begeleiden en te ondersteunen.

De Stichting Duurzaam Texel heeft Ecofys opdracht gegeven een Energieplan op te stel-

len waarmee Texel in 2030 over een volledig op duurzame energiebronnen gebaseerde

energievoorziening kan beschikken.

1 .2  D O E L S T E L L I N G E N

Het Energieplan dient:

•  inzicht te geven en prioriteiten te stellen in de opties waarmee een volledig duurzame

energievoorziening kan worden gerealiseerd, zowel via energiebesparing als via de

productie van duurzame energie;

•  aan te geven hoe de realisatie van de doelstelling in de periode 2000-2030 gefaseerd

kan plaatsvinden en welke stuur- en beslismomenten hierin van belang zijn;

•  concrete acties voor de korte termijn in kaart te brengen;

•  inzicht te geven in de technische en financiële aspecten van de opties in het Energie-

plan, alsmede van de sociale en bestuurlijke aspecten (draagvlak, bestemmingsplan-

nen).

1 .3  A N D E R E  P R O J E C T E N  E N  A C T I V I T E I T E N

Het Energieplan staat niet op zich, maar bouwt voort op de Duurzame Energie scan (DE-

scan) die in de periode september 2000 - maart 2001 voor de gemeente Texel is uitge-



ENERGIEPLAN TEXEL 2030 2

voerd door Ecofys [Ecofys, 2001]. De DE-scan heeft tot doel een overzicht te geven van

de haalbaarheid van duurzame energie binnen de gemeentegrenzen. De DE-scan richt

zich alleen op het potentieel dat er op dit moment is.

De Provincie Noord-Holland heeft begin 2001 een Provinciaal Energieplan/CO2-plan ge-

presenteerd. Voor de gemeente Texel zijn de volgende twee punten uit dit plan van be-

lang:

1. Het creëren van het CO2-Servicepunt dat gemeenten ondersteunt bij de uitvoering

van hun energieplannen. Er is f 10 miljoen beschikbaar voor duurzame energieopties

voor alle gemeenten in Noord-Holland.

2. Mee-investeren in regionale grootschalige energieprojecten.

De doelstelling van de provincie is dat 2,5% van de energievraag in 2005 wordt gedekt

door duurzame energie. Nu is dat 0,95% voor de hele provincie. Zoals we later in deze

studie zullen laten zien, heeft Texel nu reeds een aandeel van 1,3% duurzame energie.

Texel ligt dus boven het provinciaal gemiddelde.

Een tweede doelstelling van de provincie is een vermindering van de uitstoot van CO2

van 2-4 miljoen ton te realiseren in 2005. Ter vergelijking, de CO2-emissie die wordt

veroorzaakt door het huidige energiegebruik van Texel (elektriciteit, gas en brandstof) is

ongeveer 0,16 miljoen ton.

In de kop van Noord Holland loopt ook het Programma Kop en Munt, dat onder andere

door de provincie gefinancierd wordt. Dit heeft onder meer geresulteerd in een Business-

plan Duurzame energie in de Kop van Noord-Holland [Trilance, 2001]. Voor dit busi-

nessplan zijn 27 ideeën voor duurzame energieprojecten geïnventariseerd. Twee concrete

projecten voor Texel worden genoemd:

1. Biomassa-vergistingsinstallatie, in samenwerking met de HVC. Vergisting van de

biomassa reststroom van Texel op Texel. De geschatte reductie van de CO2-emissie

is 192 ton.

2. Duurzaam vervoer Texel: demonstratieproject met 100 elektrische fietsen en 10

elektrocars. Een deel van de energievoorziening kan worden gerealiseerd met zonne-

cellen bij stallings- en oplaadpunten. Geschatte CO2-emissiereductie: 10 ton.
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1 .4  W E R K W I J Z E

Om het Energieplan te ontwikkelen is er eerst een analyse uitgevoerd teneinde profielen

van de energievoorziening in 2030 te kunnen opstellen en evalueren. Deze analyse kent

de volgende elementen:

•  In kaart brengen van het huidige energiegebruik

•  Opstellen van scenario’s voor de groei van het energiegebruik

•  Inventariseren van de mogelijkheden tot vermindering van de vraag naar energie

•  Inventariseren van de mogelijkheden om op een duurzame manier in de energievraag

te voldoen

•  Opstellen van energieprofielen  voor een 100% duurzame energievoorziening

•  Keuze van een energieprofiel op basis van eenduidige criteria

•  Evaluatie van het energieprofiel

1 .5  L E E S W I J Z E R

Deze rapportage bestaat uit twee delen:

Deel 1: Energieplan

Het Energieplan geeft prioriteiten in de opties waarmee de 100% duurzame energie doel-

stelling kan worden gerealiseerd. Het Energieplan bevat een fasering voor de realisatie

van de doelstelling voor de periode 2001-2030 met tussendoelstellingen. Voor de periode

tot 2005 worden actiepunten gegeven.

Deel 2: Onderzoek en analyse

Het Energieplan is gebaseerd op een analyse van het energiegebruik van Texel en op de

mogelijkheden van duurzame energie aanbodsopties. In dit deel worden deze achtergron-

den van het Energieplan beschreven.
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1 .1  I N L E I D I N G

Het Energieplan Texel 2030 beschrijft welke acties moeten worden ondernomen om in

2030 een duurzame energievoorziening op Texel gerealiseerd te hebben. Dit Energieplan

is gebaseerd op de analyse die in deel 2 van deze rapportage is beschreven.

1 .2  E N E R G I E P R O F I E L  T E X E L  D U U R Z A A M  2030

Het Energieprofiel Texel Duurzaam 2030 schetst hoe de energievoorziening kan worden

ingericht om een duurzame energievoorziening te bereiken. De belangrijkste kenmerken

van het profiel staan in onderstaande tabel.

Tabel  1 .1:  Belangr i jks te  kenmerken van he t  prof ie l  Texel  Duurzaam 2030

Texel Duurzaam 2030

Uitgangspunt Combinatie van de profielen Duurzaam elektrisch en biomassa

Inzet van minimaal de bestaande plannen voor windenergie

Geen import van biomassa, tenzij gebruik wordt gemaakt van bestaande vervoersopties,

zoals vuilniswagens die nu leeg van Alkmaar naar Texel rijden

Energiebesparing Vergaand (C) voor warmte, actief (B) voor elektriciteit

Duurzame ener-

gie

8 windturbines met een masthoogte van 60 meter. Voorkeurslokaties zijn drie turbines bij

Oudeschild en 5 turbines vanaf ’t Horntje richting Oudeschild.

Inzet van 75% van het winbaar potentieel biomassa

Inzet van 6 kilometer aan getijdenturbines

Maximale inzet van PV

Maximale inzet van zonnecollectoren en warmtepompen in de nieuwbouw

De gevolgen voor vraag en aanbod van energie zijn in figuur 1.1 geschetst. De warm-

te/gasvraag kan niet geheel gedekt worden door op Texel opgewekte duurzame energie.

Transportbrandstof is voorlopig moeilijk duurzaam te voorzien en is daarom niet meege-

nomen in dit profiel. Er zullen aparte aandachtspunten voor de transportsector worden

geformuleerd. De investeringskosten voor het profiel Texel Duurzaam 2030 worden ge-
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schat op � �	
���������  �������� !������� ��� ����� ������������ "#$5), waarvoor in de

komende decennia een kostenreductie met een factor 5 tot 10 wordt verwacht. Deze in-

vesteringen kunnen worden afgezet tegen de huidige jaarlijkse energiekosten van Texel

van ongeveer �������������

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

Texel Duurzaam 2030 Texel Duurzaam 2030

miljoen kWh

0

5

10

15

20

25
miljoen m3

Biomassa
Zonneboilers
Warmtepomp

Getijdenenergie
Zon-PV

Windenergie

Elektriciteitsvraag en -aanbod Gas/warmtevraag- en aanbod

Aanbod van 
duurzame
elektriciteit:

Aanbod van 
duurzame 
warmte en 
gas:

Energievraag na 
besparing

volgens scenario A,B, of 
CA

B

C

A

B

C
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1 .3  D O E L S T E L L I N G E N

In tabel 1.2 wordt een fasering van de implementatie van duurzame energie opties gege-

ven. In deze tabel staan ook tussendoelstellingen gegeven die met het voorgestelde im-

plementatietraject zijn te verwezenlijken.

Tabel  1 .2:  Faser ing van de implementat ie  van  duurzame energ ie  opt ies.

2005 2010 2020 2030

Doelstelling: bijdrage duurzame energie: 20% 35% 65% 100%

Wind aantal van 1,8 MWe 8 8 8 8

zon-PV m2 paneel van 135 We 1.750 3.750 7.500 36.500

Getijdenenergie aantal à 25 kWe 0 60 180 600

Biomassavergisting aantal à 200 kWth 1 1 1 1

Biomassavergisting aantal à 15 kWth 25 60 120 120

Biomassaverbranding aantal à 150 kWth 1 3 6 6

Zonneboilers aantal à  3 m2 collector 1.000 2.800 6.500 9.300

Warmtepompen aantal à 6 kW (200 liter) 50 130 300 430

                                                     
5 PV is de afkorting van  het Engelse Photovoltaic (Nederlands: fotovoltaisch), wat refereert aan het principe waarmee
zonlicht wordt omgezet in elektriciteit.
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1 .4  A C T I E P U N T E N  T O T  2005

Het Energieplan Texel 2030 bevat voor de periode tot 2005 een aantal concrete actie-

punten en projecten. Voor deze projecten zijn factsheets opgesteld, waarin kort is weer-

gegeven wat de projecten inhouden, de te nemen acties, de tijdplanning, de actoren en

mogelijke partners, financiering, etc. De factsheets zijn te vinden in de bijlage.

De actiepunten zijn onderverdeeld in 4 groepen:

1. Algemeen: organisatie, financiering, voorlichting, monitoring en evaluatie

2. Energiebesparing

3. Duurzame energie

4. Transport

Algemene Actiepunten

Organisatie:

•  Oprichten van een werkgroep Energieplan Texel 2030 met een afvaardiging van de

Stichting en met andere partijen. Een mogelijkheid is om te zoeken naar één financier

en die zitting te laten nemen in de werkgroep.

•  Aanstellen projectmanager Energieplan (onder Stichting Duurzaam), met het volgen-

de takenpakket:

- Projectontwikkeling: geplande initiatieven realiseren, nieuwe initiatieven iden-

tificeren

- Uitvoerders, financiers identificeren en overtuigen

- Draagvlak vormen voor projecten

- Communicatiebeleid DE/energiebesparing:  voorlichting

De projectmanager moet zorgen voor de continuïteit in de uitvoering van het Ener-

gieplan en rapporteert aan de werkgroep. Nauwe aansluiting kan worden gezocht bij

het CO2-Servicepunt van de provincie.

Voorlichting/draagvlak:

•  Creëer draagvlak onder de bevolking voor het streven naar een 100% duurzame

energievoorziening. Wijs ondermeer op de positieve spin-off op het toerisme. Zet een

landelijke publiciteitscampagne op waarin het voornemen bekend wordt gemaakt.

•  Oprichten van een financiële participatiemaatschappij voor Texelaars (voorstel van

de adviesgroep: Texelse Energie Maatschappij (TEM)), die voor de Texelaars inves-
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teert in de projecten van het Energieplan Texel 2030. Op deze wijze hebben de

Texelse deelnemers zelf zeggenschap in de projecten en zien zij ook direct de finan-

ciële baten. De verwachting is dat dit leidt tot een groter draagvlak voor duurzame

energieprojecten op Texel dan zonder een dergelijke participatiemaatschappij.

Financiering:

•  Overweeg op korte termijn inkoop van groene stroom. Op deze manier kan de elek-

triciteitsvoorziening 100% duurzaam worden gemaakt tegen zeer beperkte, of zelfs

geen extra kosten. Het contract moet wel zo worden opgesteld dat een lagere afname,

of zelfs een levering, mogelijk is.

•  Start op korte termijn gesprekken met financiers in relatie tot de op te richten finan-

ciële participatiemaatschappij (TEM). Het gaat hier om een aansprekend project

waarin groenfondsen ongetwijfeld bereid zijn te investeren. Deskundige ondersteu-

ning wordt aanbevolen.

Monitoring en evaluatie:

•  Elke 5 jaar vindt er een evaluatie plaats. Deze evaluatie moet ten minste de volgende

elementen bevatten:

- welke voorgenomen acties zijn niet uitgevoerd en om welke redenen;

- hebben de uitgevoerde acties tot de gewenste resultaten geleid;

- zijn er technologische of maatschappelijke ontwikkelingen die aanpassing van

het Energieplan nodig maken of versnelde uitvoering mogelijk maken;

- groeit het energiegebruik volgens de verwachting. Eventueel de scenario’s aan-

passen. Speciale aandacht moet worden besteed aan de groei van het aantal

huishoudens, penetratie van elektrische apparatuur in huishoudens en diensten

en het aantal overnachtingen in de toeristensector. Eventueel de scenario’s aan-

passen;

- hoe is het draagvlak onder de bevolking voor het Energieplan;

- een financieel overzicht.

•  Elke 5 jaar wordt er, op basis van de evaluatie, een nieuw actieprogramma opgesteld.

•  Gegevens over de realisatie van duurzame energie opties worden gemonitord door de

projectmanager volgens het Protocol Monitoring Duurzame energie. Jaarlijks wordt

de werkelijke bijdrage vastgesteld.

•  Het energiegebruik wordt jaarlijks vastgesteld via gegevensverzameling bij de ener-

giedistributiebedrijven.
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Duurzame energie

•  Realisatie van 8 windturbines: Met alle subsidies, terugleververgoedingen en ver-

koop groencertificaten is windenergie nu rendabel. De techniek is min of meer uit-

ontwikkeld, er vindt alleen nog schaalvergroting plaats. Investeerders zijn in het al-

gemeen makkelijk te vinden. De weerstand tegen windturbines op het eiland moet se-

rieus genomen worden. Dit kan door actieve voorlichting en discussie, visualisaties,

en door te wijzen op de mogelijkheid tot participatie.

•  Zonnestroom (PV) en zonneboilers: kleinschalige duurzame energie opties, zoals

zonneboilers en zonnestroom, hebben slechts een kleine bijdrage aan het totale ener-

gieaanbod. Ze zijn echter belangrijk omdat ze tonen dat de bevolking actief meedoet

met het bereiken van de doelstelling. Het huidige stimuleringsbeleid moet daarom

worden voortgezet.  PV heeft een grote zichtbaarheid en een hightech uitstraling. PV

kan ook worden toegepast op gemeentegebouwen, scholen, kantoren en in de recrea-

tiesector. Bij nieuwbouw en dakrenovatie: gereed maken voor plaatsing PV en zon-

neboilers.

•  Getijdenenergie: Getijdenenergie is een optie waarmee Texel zich kan onderschei-

den van gemeenten in het binnenland met dezelfde doelstelling. Ontwikkelaars van

de technologie staan positief tegenover het idee een aantal turbines te plaatsen in de

wateren rond Texel. Aanbevolen wordt op korte termijn in onderhandeling te treden

met de ontwikkelaars. Getijdenenergie kan in fases worden geïntroduceerd, waarvan

de eerste fase over een jaar of 5 begint.

•  Biomassa: Texel beschikt over een groot landbouwareaal en veel natuurgebieden.

Een deel van de hier winbare biomassa kan een belangrijke bijdrage leveren aan de

warmtevoorziening van het eiland.

- Pilot kleinschalige landbouwvergisters. Natte biomassa als aardappelloof, bie-

tenloof en ook mest zijn ruim aanwezig en de optimale wijze van energiewin-

ning hieruit is via vergisting. Een barrière hier is echter het transport van natte

biomassa, wat kostbaar is. Door middel van een pilot wordt gekeken naar de

haalbaarheid van een kleinschalige biomassa vergister (1-4 boerderijen) in de

Texelse context.

- Injecteren biogas in gasnet. Door het opwerken van biogas tot aardgaskwaliteit

kan het biogas worden geïnjecteerd in het reguliere aardgasnet. Hierdoor hoeft
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er niet een apart biogas leidingennet te worden aangelegd en is het lokaal op-

gewekte biogas over het hele eiland te gebruiken.

- Project maximalisatie biomassa landbouw. De landbouw op Texel produceert

een grote hoeveelheid biomassa, die echter binnen de huidige bedrijfsvoering

niet kan worden ingezet voor energiewinning. Een goed voorbeeld hiervan is

het onderploegen van aardappelloof na de oogst. Met enkele wijzigingen in de

huidige bedrijfsvoering kan een groot deel van deze biomassa wel worden be-

nut. Dit project is erop gericht met een beperkt aantal wijzigingen in de huidige

bedrijfsvoering de productie van winbare biomassa te maximaliseren, zonder

dat de natuur, dieren of landbouwers hier nadelige gevolgen van ondervinden.

- Project maximalisatie biomassa recreatie en natuurbeheer. Dit project is verge-

lijkbaar met het vorige. In samenwerking met grondeigenaren, beheerders en

natuurverenigingen zal worden nagegaan hoe de productie van winbare biomas-

sa kan worden gemaximaliseerd zonder dat natuur of beheerders hier nadeel

van ondervinden.

- Biomassa: realisatie van de vergister bij het inzamelstation “De Hamster”, met

biomassa dat nu al ingezameld wordt als brandstof. Deze biomassa wordt nu

nog afgevoerd naar de HVC te Alkmaar. Een studie van de Technische Univer-

siteit Delft heeft de haalbaarheid van zo een installatie al aangetoond. Momen-

teel worden er enkele opties onderzocht, bijvoorbeeld bijmengen van het biogas

in het aardgasnet, of het vergroten van de capaciteit van de installatie door bio-

massa aan te voeren met anders lege vuilniswagens die terugkeren van de HVC.

- Biomassa: verbranden van droge biomassa, zoals houtafval. Droge stromen zijn

niet geschikt voor vergisting en kunnen beter worden verbrand.

•  Zonneboilers en warmtepompen inzetten bij nieuwbouw: de meest kosteneffectieve

wijze om duurzaam bij te dragen aan de warmte van een nieuwbouwwoning is de in-

stallatie van zonneboilers en warmtepompen met Lage-Temperatuur verwarmings-

systeem bij de bouw.

•  Bij grootscheepse woningrenovatie de mogelijkheid onderzoeken van installatie van

een Lage-Temperatuur verwarmingssysteem met warmtepomp.
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Energiebesparing

•  Een actief besparingsbeleid van de gemeente, bijvoorbeeld door een voorbeeld te

stellen door in gebouwen die eigendom zijn van de gemeente energiebesparingsmaat-

regelen door te voeren.

•  Aantrekkelijke acties naar de bevolking over besparing (spaarlampenactie, energie-

premies): besparing en bewustwording.

•  Convenant renovatie vakantiewoningen: afspraak tussen gemeente en verhuurders

om bij renovatie energiebesparing mee te nemen (bijvoorbeeld EPC=1.0). Onderdeel

van dit convenant kan ook zijn het energiegebruik apart in rekening te brengen om

huurders te stimuleren zuiniger met energie om te gaan.

•  Opstellen van programma van eisen voor woningbouw: gereed voor duurzame ener-

gie, milieudeel grondprijs, voorlichting via vergunningen

•  De Mars-4: Op basis van de Novem OEI-methodiek het in kaart brengen van het

energiepotentieel en duurzame energievoorzieningen op wijkniveau.

•  De Mars-4: investeren in besparing: isolatie, gereed voor duurzame energie, lage

temperatuurverwarming, warmtepompen, etc.

•  

Transport

Voor transport zijn aparte actiepunten geformuleerd, omdat uit de analyse is gebleken dat

het voorlopig nog zeer moeilijk om in is de vraag naar motorbrandstof duurzaam te voor-

zien.

•  Proefproject elektrisch vervoer voor toeristen, eventueel met netwerk van laadpunten

op PV. Dit is een goede manier om de duurzame doelstelling van Texel bij de toeris-

ten te adverteren. Voorwaarde is wel dat de elektriciteit die wordt gebruikt voor het

opladen van de accu’s duurzaam is opgewekt.

•  Proefproject transport op biogas.

•  Opstellen en uitvoeren mobiliteitsplan toerisme. Hiervan zijn de eerste stappen al ge-

zet.

•  Opstellen mobiliteitsplan Texelaars.

•  Openbaar vervoer: volgen ontwikkeling brandstofcel: op termijn proefproject met

bus op waterstof.
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1 .5  A C T I E S  P E R  D O E L G R O E P

In het volgende overzicht worden acties voor verschillende doelgroepen weergegeven.

Tabel  1 .3 :  Overzicht  van ac i tes per  doelgroep .

Doelgroep Acties
Huiseigenaren,
woningcorporaties,
eigenaren
vakantiehuisjes

•  Streven naar 4 m2 PV voor elk huis met een ZO-Z-ZW georiënteerd
dak.

•  Streven naar 3 m2 zonnecollector voor elk huis met een ZO-Z-ZW
georiënteerd dak.

•  Een EPA (energie prestatie advies) voor iedere woning: uitvoeren
van (een deel) van de adviezen.

•  Bij grootschalige renovatie: installatie lage temperatuur-
verwarming.

Bedrijven •  Opstellen energiebesparingsplannen.
•  Laten uitvoeren van duurzame energie-scans.

Gemeente:
volkshuisvesting

•  Een gemiddelde jaarlijkse besparing op warmte/gas van 3% per
jaar per huishouden of vakantiewoning nastreven.

•  Een gemiddelde jaarlijkse besparing op elektriciteit van 2% per jaar
per huishouden of vakantiewoning nastreven.

•  Een Optimale Energie-infrastructuur (OEI) studie uitvoeren voor De
Mars-4.

•  Iedere nieuwbouwwoning een EPC van 0.8.
•  Iedere nieuwbouwwoning gereed maken voor installatie van PV-

panelen en zonneboilers.
•  Een EPA (energie prestatie advies) voor iedere woning.
•  Aansturen op een EPC=1.0 voor vakantiewoningen.

Gemeente:
Landbouw & natuur

•  Pilotproject landbouw: bedrijfsvoering richten op maximalisatie bi-
omassa opbrengst.

•  Pilotproject natuurbeheer: beheer richten op maximalisatie biomas-
sa opbrengst.

Gemeente:
Recreatie

•  Pilotproject terreinbeheer: bedrijfsvoering richten op maximalisatie
biomassa opbrengst.

Gemeente:
Transport

•  Ontwikkeling en uitvoering van een mobiliteitsplan toerisme.
•  Ontwikkeling en uitvoering van een mobiliteitsplan Texelaars.
•  Opstarten proefproject elektrisch transport.
•  Opstarten proefproject transport op biogas.

Toeristenbranche
(VVV, SDT, ge-
meente, etc.)

•  Opstellen convenant Recreatie en Energie (partners: hotels, cam-
pings, horeca): paragraaf PV en zonnewarmte.

•  Opstellen convenant Vakantiewoningen en Energie (partners: in-
stallateurs, architecten, woningeigenaars, vakantieparken).

•  Beheer inrichten op maximalisatie biomassa productie.
Landbouw •  Realisatie van meerdere kleinschalige biomassa vergistinginstalla-

ties van divers formaat.
•  Bedrijfsvoering inrichten op maximalisatie biomassa productie.

Texelse Energie
Maatschappij (i.o.)

•  Realisatie van 5 windturbines (masthoogte 60 m) tussen ’t Horntje
en Oudeschild.

•  Realisatie van 3 windturbines (masthoogte 60 m) bij Oudeschild.
•  Proefproject: opwerken van biogas tot aardgaskwaliteit.
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1 .6  A G E N D A  N A  2005

In 2005 zal er een evaluatie moeten plaatsvinden van de voortgang van het Energieplan.

Bovendien zal er moeten worden bepaald of de huidige doelstellingen reëel zijn, er nieu-

we ontwikkelingen zijn die aanpassing van de doelstellingen vereisen. De volgende con-

ceptagenda kan op deze evaluatievergadering gevolgd worden.

Algemeen

•  Wat is de verwachting van de energiegroei tot 2030? Is dit significant verschillend

met de prognose in dit rapport? Met name moet worden gelet op de groei van het

aantal huishoudens, penetratie van elektrische apparatuur in huishoudens en diensten

en het aantal overnachtingen in de toeristensector.

•  Zijn er technologische ontwikkelingen die aanpassing van het plan nodig maken, bij-

voorbeeld grote prijsdaling voor PV-panelen of het op de markt komen van auto’s

met brandstofcellen tegen een redelijke prijs?

Duurzame energie

•  Zijn de doelstellingen voor de periode 2001-2005 gehaald? Hoe is dat proces verlo-

pen?

•  Wat is de huidige stand van zaken per optie (technisch en financieel)? Wat zijn de

verwachtingen (m.n. zon-PV en getijdenenergie)?

•  Wat is de houding van de Texelaars t.o.v. duurzame energie en besparing? Is deze de

laatste vijf jaar gewijzigd?

•  Zijn er redenen om de doelstellingen te wijzigen?

Energiebesparing

•  Wat zijn de ontwikkelingen geweest in de periode 2001-2005 in de nieuwbouwsector

(De Mars-4)? Hoe heeft de energieprestatie van deze wijk zich ontwikkeld?

•  Zijn er nieuwe nieuwbouwplannen? In hoeverre zijn deze gericht op een goede ener-

gieprestatie van de locatie?

•  Wat zijn de ontwikkelingen rond de renovatie van vakantiewoningen? In hoeverre is

energiebesparing hier succesvol geweest?

•  Heeft zich rond de bestaande bouw een succesvol energiebesparingsbeleid ontwik-

keld?

•  In hoeverre is het geambieerde energiebesparingsniveau. Kan dit ambitieniveau wor-

den volgehouden?
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Transport

•  Is er een goed mobiliteitsplan ontwikkeld, voor zowel toeristen als Texelaars?

•  Is er een proefproject elektrisch transport gestart? Wat zijn de conclusies? Wat is het

vervolgtraject?

•  Is er een proefproject transport op biogas gestart? Wat zijn de conclusies? Wat is het

vervolgtraject?

1 .7  F I N A N C I E R I N G

Volgens een eerste inschatting vraagt realisering van het Energieprofiel Texel Duurzaam

2030 een eenmalige investering van ������	
���������%�����������������������������

investeringen opgenomen die verwacht worden over de eerste vijf jaar bij het huidige

prijspeil. Tevens is aangegeven welke subsidiepercentages er mogelijk zijn volgens de

huidige subsidie- en fiscale regelingen en wie mogelijke investeerders zijn.

Tabel  1 .3 :  Overzicht  van invester ingskosten voor  duurzame energ ie  voor  de

eerste 5 jaar  van  het  Energ iep lan

Duurzame

energie optie

Eenheid Doelstel-

ling 2005

Investering

voor subsi-

die [mln �@

Mogelijke

subsidie/

fiscaal

Investeerders

Wind aantal van 1,8 MWe 8 11 0-20% Projectontwikkelaars

(energiebedrijf,

agrariërs, etc.)

zonnepanelen

(PV)

m2 paneel van 135 We 1.750 2,1 20-90% Energiebedrijf,

particulieren,

woningcorporatie

Getijdenenergie aantal à 25 kWe 0 0,0 0-50% Projectontwikkelaars

(energiebedrijf, etc.)

Biomassaver-

gisting

aantal à 200 kWth 1 0,3 0-25% HVC, gemeente,

provincie

Biomassaver-

gisting

aantal à 15 kWth 25 3,5 0-25% Projectontwikkelaars

(agrariërs, etc.)

Biomassaver-

branding

aantal à 150 kWth 1 0,2 0-25% Projectontwikkelaars

(industrie, etc.)

Zonneboilers aantal à  3 m2 collec-

tor

1.000 1,4 0-50% Huiseigenaren,

woningcorporaties,

horeca, campings,

Warmtepompen aantal à 6 kW (200

liter)

50 0,3 0-40% Projectontwikkelaars

(energiebedrijf,

installateurs, etc.)

Totaal 18,8
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Het aangegeven besparingsprogramma vergt eveneens investeringen, die in tabel 1.4 zijn

weergegeven.

Tabel  1 .4 :  Overzicht  van de investe r ingskosten voor

energ iebespar ingsmaatregelen  in  de eerste 5 jaar  van het

Energ iep lan.

Type besparing Doel-

stelling

2005

Investering voor sub-

sidie [mln �@

Investeerders

Besparingsplan B elektriciteit 13% 0.4 Particulieren, overheid, bedrijven,

diensten, landbouw

Besparingsplan C gas 11% 4.8 Particulieren, overheid, bedrijven,

diensten, landbouw

Energiebesparingen leveren ook geld op, doordat de energierekening naar beneden gaat.

Zoals in tabel 1,5 te zien is, zijn bij het huidige kleinverbruikerstarief in 2005 de jaarlijks

uitgespaarde kosten � � 	�	� �������� ��� ������ ������������������� ���� �

�� ����� � ����

miljoen. Dit is 5,3 maal de jaarlijks uitgespaarde energiekosten.

Tabel  1 .5:  Ui tgespaarde energ iekosten door  duurzame energ ie  en

energ iebespar ing

Duurzame energie

/besparingsoptie

Eenheid Doelstelling

2005

Energie-

besparing

[mln MJ]

Kosten-  besparing

[mijoen ��@

Wind aantal van 1,8 MW 8 108 1,84

zonnepanelen (PV) m2 paneel van 135 W 1.750 1 0,02

Getijdenenergie aantal à 25 kW 0 0 0,00

Biomassavergisting aantal à 200 kWth 1 16 0,20

Biomassavergisting aantal à 15 kWth 25 30 0,39

Biomassaverbranding aantal à 150 kW 1 11 0,15

Zonneboilers aantal à  3 m2 collector 1.000 5 0,07

Warmtepompen aantal à 6 kW 50 1 0,01

Besparing elektr. (B) 13% 30 0,50

Besparing gas (C) 11% 92 1,20

Totaal 294 4,37

De uitvoeringskosten bestaan voor een groot deel uit de kosten voor de projectmanager

Energieplan en bureaukosten. Deze worden geschat op ��

�


�����������&�����������

een budget te worden gereserveerd voor het laten uitvoeren van haalbaarheids- en engi-

neeringstudies. Deze worden geschat op 5% van de investeringskosten voor de groot-

schalige projecten. Voor een periode van 5 jaar zal dan een budget �'�
�


�������������
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Daarnaast zijn er nog de kosten voor de leden van de werkgroep en projectspecifieke uit-

voeringskosten. Deze worden niet gespecificeerd.
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1 .1  A L G E M E E N

Het Energieplan Texel 2030 is gebaseerd op een analyse van de Texelse energievraag en

de duurzame energieaanbodopties voor Texel. In dit deel van de rapportage wordt deze

analyse beschreven.

1 .2  D O E L S T E L L I N G E N

De doelstellingen van deze analyse zijn als volgt:

•  Een inschatting maken van de ontwikkeling van de energievraag op Texel tot 2030

per sector en per energiedrager, volgens enkele scenario’s.

•  Minstens twee profielen te ontwikkelen waarmee uiterlijk in 2030 de volledige ener-

gievraag duurzaam wordt ingevuld.

•  Evaluatie van deze energieprofielen op sterke en zwakke punten, zodanig dat één

profiel kan worden gekozen, dat vervolgens als basis dient voor het Energieplan.

1 .3  E N E R G I E P R O F I E L E N

Een 100% duurzame energievoorziening kan op verschillende manieren gerealiseerd

worden. Er kan bijvoorbeeld sterk worden ingezet op vraagvermindering, waardoor er

minder duurzame energieopties hoeven te worden ingezet. Er kan ook worden gestreefd

naar een vergaande inzet van duurzame energie, waardoor energiebesparing minder be-

langrijk wordt. Dergelijke pakketten van opties noemen we energieprofielen. Een ener-
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gieprofiel is een blauwdruk van de manier waarop de energievraag wordt gedekt door

aanbod van duurzame energie.

De keuze van het energieprofiel Texel Duurzaam 2030 is gemaakt in samenspraak met de

adviesgroep van de Stichting Duurzaam Texel. Dit is gebeurt in twee stappen. Allereerst

werden twee uitersten opgesteld. Eén profiel met de nadruk op windenergie en één met

de nadruk op biomassa. Aan de hand van een aantal grafieken en tabellen werd inzichte-

lijk gemaakt of het mogelijk is om met deze profielen volledig duurzaam in de energie-

behoefte in 2030 te voorzien en wat de bijkomende investeringskosten zijn.  In de tweede

stap werden elementen uit beide profielen gecombineerd tot één profiel dat past binnen

de wensen en eisen van de adviesgroep. De keuze van de elementen hangt af van een

aantal factoren, zoals technische, juridische, bestuurlijke en financiële haalbaarheid en

draagvlak onder de Texelse bevolking.

1 .4  S Y S T E E M G R E N Z E N

Texel streeft naar een volledig duurzame energievoorziening in 2030. Dit komt er op neer

dat er op Texel geen energie van fossiele oorsprong meer ingezet zal worden. Texel is

echter geen gesloten systeem: er komen auto’s met brandstof op het eiland, de vissers-

vloot tankt in de haven, maar vaart buiten de gemeentegrenzen, elektriciteit wordt gele-

verd door Nuon via twee kabels verbonden met het vasteland. Om te kunnen vaststellen

of de energievoorziening van Texel volledig duurzaam is, is het allereerst van belang te

bepalen welk energiegebruik en welke energiedragers worden meegenomen.

In overleg met de adviesgroep is gekozen voor de volgende begrenzingen:

•  Alleen het energiegebruik (elektriciteit, gas en brandstoffen) binnen de gemeente-

grens wordt meegenomen. Het energiegebruik van de vissersvloot, beroepsvaart en

pleziervaart valt dus buiten de analyse. Opgemerkt moet worden dat dit om een aan-

zienlijk energiegebruik gaat. Alleen de vissersvloot gebruikt al 32 miljoen liter die-

selolie, wat ongeveer evenveel is als het energiegebruik van de rest van Texel. Ook

het luchttransport wordt buiten beschouwing gelaten. Tankgas wordt verwaarloosd.

•  Alleen motorbrandstof getankt op het eiland wordt meegenomen. Volgens gegevens

van de firma Rab wordt er jaarlijks 8,5 miljoen liter brandstof verkocht, waarvan 3

miljoen liter diesel. De brandstof die in de tanks zit van auto’s die op het eiland ko-

men wordt dus buiten beschouwing gelaten. De inschatting is dat deze hoeveelheid
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min of meer wordt gecompenseerd door de brandstof die wordt getankt op het eiland

en in de tanks van auto’s weer mee wordt genomen naar het vasteland.

•  Duurzame energie moet binnen de gemeentegrenzen opgewekt worden. Offshore

windenergie behoort dus niet tot de mogelijkheden en ook voor getijdenenergie moet

worden nagegaan of deze binnen de gemeentegrenzen wordt opgewekt.

1 .5  L E E S W I J Z E R

In hoofdstuk 2 wordt een beeld gegeven van het huidige energiegebruik van Texel, ver-

deeld per sector, en de manier waarop nu in die energievraag wordt voorzien. Hoofdstuk

3 gaat in op de scenario’s voor de groei van het energiegebruik. Een landelijk en een

Texels scenario wordt ontwikkeld. Hoofdstuk 4 geeft de ontwikkeling van het energiege-

bruik op Texel volgens het Texels scenario. In hoofdstuk 5 wordt een overzicht gegeven

van de mogelijkheden om de vraag naar energie terug te dringen. Dit zal worden gedaan

door per sector drie pakketten aan maatregelen te definiëren die steeds verder gaan in be-

sparingspotentieel. In hoofdstuk 6 wordt een overzicht gegeven van de duurzame-

energie-opties. In hoofdstuk 7 worden twee energieprofielen uitgewerkt en geanalyseerd.

In hoofdstuk 8, tenslotte, worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan over hoe

100% duurzame energievoorziening bereikt kan worden.
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In dit hoofdstuk wordt het huidige energiegebruik van de gemeente Texel in kaart ge-

bracht. Tevens wordt een inschatting gemaakt van de uitstoot van CO2 die wordt ver-

oorzaakt door dit energiegebruik en de kosten van de inkoop van energie.

2 .1  G E G E V E N S V E R Z A M E L I N G

Om een beeld te krijgen van het huidige energiegebruik op Texel zijn de volgende bron-

nen geraadpleegd:

- De Duurzame Energie scan van Texel levert een goede beschrijving op van al-

gemene gegevens van de gemeente zoals volkshuisvesting, ruimtelijke orde-

ning, infrastructuur, zorgsector, landbouw, recreatie, bedrijventerreinen, afval,

etc. [Ecofys, 2001].

- Via de firma Rab is het huidige brandstofgebruik voor voertuigen op Texel ver-

kregen.

- Via de stoombootmaatschappij TESO is het huidige aantal auto’s dat jaarlijks

de overtocht naar Texel maakt en een schatting van de groei hiervan verkregen.

- Via de gemeente is een ruw inzicht gekregen in het aantal bedrijven per sector,

gebaseerd op de milieuvergunningen.

- Via vakantiepark De Krim is het gemiddelde energiegebruik verkregen voor de

500 vakantiewoningen in het park.

- Van Nuon is het huidige energieverbruik op Texel verkregen per BIK-code

voor alle sectoren kleinverbruik en grootverbruik, voor het aantal huishoudens,

en het aantal individueel geregistreerde vakantiewoningen. Aangezien het hier

vertrouwelijke informatie betreft zijn deze gegevens geaggregeerd per sector.

Deze gegevens zijn vergeleken met de Texel studie van ECN uit 1997 [ECN, 1997] en de

Energieweek Texel 1992. Het blijkt dat de inschatting van het energiegebruik van 2000

goed in overeenstemming is met de resultaten van deze eerdere inventarisaties, rekening

houdend met de groei van het energiegebruik volgens een landelijke trend.
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2 .2  S E C T O R I N D E L I N G

Om het energiegebruik op Texel te categoriseren en te extrapoleren naar 2030 is gekozen

voor de volgende sectorindeling:

Huishoudens: Hieronder worden verstaan alle 5.400 particuliere en bedrijfswo-

ningen op Texel. De zomerwoningen en vakantiehuisjes worden

hier niet toe gerekend.

Industrie: Hieronder valt de vervaardiging van diverse producten (incl. voed-

sel), de bouwnijverheid, etc. Ook wordt hier toe gerekend de pro-

ductie en distributie van elektriciteit en aardgas en de waterwin-

ning.

Landbouw: Hieronder vallen de akkerbouw, veeteelt en tuinbouw.

Toerisme en diensten: Gezien de sterke verwevenheid tussen deze twee sectoren, worden

beide hier meegenomen. Het gaat onder meer om de horeca, toe-

ristendiensten, maar ook kantoren en de zakelijke dienstverlening

zoals banken en verzekeraars. Binnen de sector Toerisme en Dien-

sten is speciale aandacht besteed aan vakantiewoningen.

Transport: Hiertoe worden alle motorvoertuigen op het eiland gerekend. De

luchtvaart en scheepvaart vallen buiten de syteemgrenzen.

Overige sectoren: Hieronder valt de overheid, zorg, onderwijs, sport, cultuur, etc.

2 .3  H U I D I G  E N E R G I E G E B R U I K

In tabel 2.1 wordt de finale energievraag van de gemeente Texel gegeven, onderverdeeld

per sector, voor het jaar 2000. Deze gegevens zijn gebaseerd op de energielevering door

Nuon aan de eindverbruikers.  Dit is de finale energievraag: de vraag naar energie zoals

die wordt afgeleverd bij de eindgebruiker, dus in de vorm van elektriciteit, gas en brand-

stof. Duurzame elektriciteit die wordt opgewekt met windenergie – 90% van alle duur-

zame energie op Texel - gaat het net in en komt ook bij de eindverbruikers. Deze kan dan

niet meer worden onderscheiden van de elektricititeit die door Nuon het eiland opge-

bracht is. De finale elektriciteitsvraag zoals vermeld in de tabel is dus inclusief de duur-

zaam opgewekte windenergie. De energieproductie van zonnepanelen en –boilers (res-

pectievelijk 0,075 mln kWh en 0,033 mln m3 aardgas equivalenten) moet wel bij de fi-

nale vraag worden geteld. In de tabel staat de opwekking van duurzame energie apart

vermeld.
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Tabel  2 .1:  F ina le  energ ievraag  in  2000 van de  gemeente Texel  per  sector .

Energiegebruik 2000 Elektriciteit Gas Brandstof

[mln kWh] [%] [mln m3] [%] [mln liter]

Huishoudens 15,7 25% 12,0 51%

Industrie 5,1 8% 1,0 4%

Landbouw 5,0 8% 1,0 4%

Toerisme en diensten 27,9 44% 7,5 32%

Waarvan vakantiewoningen 4,9 8% 5,6 24%

Transport 8,5

Overig 9,5 15% 1,9 8%

Finale vraag 63,2 100% 23,5 100% 8,5

Opwekking duurzame energie 2,5 0,03

Uit deze gegevens blijkt onder meer dat:

- huishoudens op Texel verantwoordelijk zijn voor een kwart van de elektriciteits-

consumptie en de helft van de aardgasconsumptie. Per huishouden is dit 2910 kWh

en 2222 m3. Dit is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde van 3280 kWh en

2100 m3. Mogelijke verklaringen voor de verschillen zijn: 1) op Texel is het kou-

der dan gemiddeld. 2) Er zijn relatief veel vrijstaande woningen waardoor het

energiegebruik voor verwarming hoger ligt. 3) Veel woningen zijn niet permanent

bewoond.

- vakantiewoningen verantwoordelijk zijn voor een kwart van de aardgasconsump-

tie.

- de toerisme & dienstensector en aanverwante bedrijvigheid verantwoordelijk zijn

voor bijna de helft van de elektriciteitsconsumptie.

In figuur 2.1 wordt het energiegebruik per sector gegeven, waarbij alle energiedragers

zijn omgerekend naar dezelfde eenheid, namelijk TeraJoule6. Uit deze figuur blijkt dat

huishoudens en transport de sectoren met het grootste energiegebruik zijn, op afstand ge-

volgd door vakantiewoningen en toerisme & diensten.

Gas is de energiedrager die het meest wordt ingezet op Texel, voornamelijk voor ruimte-

verwarming. De motorbrandstof is de hoeveelheid brandstof die op Texel wordt getankt

voor vervoer over land (dus uitgezonderd scheep- en luchtvaart).

                                                     
6 1 mi;joen kWh = 3.6 TeraJoule, 1 miljoen m3 aardgas = 32 TeraJoule, 1 miljoen liter brandstof  = 52 TeraJoule



ENERGIEPLAN TEXEL 2030 24

Figuur 2.2 geeft de uitstoot van CO2  door het gebruik van energie op Texel. Deze uit-

stoot vindt overigens niet in zijn geheel plaats op Texel. Het gebruik van elektriciteit op

zichzelf heeft namelijk geen CO2-uitstoot tot gevolg. De productie van elektriciteit uit

fossiele brandstoffen daarentegen wel. De uitstoot van CO2 zal dus plaatsvinden bij de

elektriciteitscentrale en niet op Texel. Bij het verbranden van gas en motorbrandstof

vindt de uitstoot wel gelijk aan de bron plaats, dus op Texel.
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Figuur  2.2:  Ui ts toot  van  CO2 per  sector  door  het  gebru ik  van energ ie .  De to ta le

u i ts toot  is  157.000 ton.
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2 .4  E N E R G I E V O O R Z I E N I N G

Texel is aangesloten op het elektriciteits- en gasnet. Het grootste deel van de energie

wordt momenteel geïmporteerd van het vasteland.

Op Texel zijn diverse initiatieven rond realisatie van duurzame energie:

Windturbines: Momenteel zijn er op Texel 5 windturbines operationeel, allen bij Oude-

schild. Het betreft hier 4 turbines van 250 kW en 1 van 350 kW.  Er vindt overleg plaats

met Nuon over de realisatie van 3 windturbines van 1,8 MW bij Oudeschild. Twee hier-

van zullen de bestaande turbines van 250 kW vervangen, 1 zal mogelijk bij een particu-

lier worden geplaatst. Verder zijn er ideeën om een turbine van dit vermogen bij het

NIOZ te plaatsen, ter vervanging van de huidige turbine.

Zonneboilers: In samenwerking met de afdeling Bouwzaken  van de gemeente is vanuit

de afdeling Milieu een stimuleringscampagne zonneboilers gehouden gericht op de utili-

teits- en woningbouw. M.b.v. subsidie (f 350,- voor installatie in bestaande bouw, f 250,-

in de nieuwbouw) wordt gestimuleerd tot aanschaf van zonneboilers. Deze actie leidt tot

10 extra installaties per jaar. Momenteel zijn er zo’n 60 zonneboilers geplaatst.

PV-panelen (zonnestroom): In samenwerking met Nuon stimuleert de afdeling Milieu

van de gemeente de aanschaf van PV-panelen door bedrijven. Momenteel is er 2400 m2

zonnepanelen geïnstalleerd bij 65 bedrijven. Ook is een actie gestart gericht op de parti-

culier en particuliere verenigingen.

Biomassa vergistingsinstallatie: In samenwerking met Huisvuilcentrale Alkmaar is een

haalbaarheidsonderzoek verricht naar de bouw van een biomassa vergistingsinstallatie op

het eiland. Een projectplan wordt momenteel opgesteld en de beschikbare biomassa

stromen worden geïnventariseerd.

Getijdenenergie: Teamwork Technology onderzoekt momenteel in samenwerking met de

gemeente, de provincie Noord-Holland en diverse beleggers de mogelijkheden voor ge-

tijdenenergie in het Marsdiep. Volgens de planning wordt in 2001 begonnen met een

kleine proefinstallatie.
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Tabel 2.2 geeft een overzicht van de huidige duurzame energie op Texel. De opbrengst

van duurzame energie komt overeen met 4,0 % van de elektriciteitsvraag en 0,1% van de

gasvraag. In totaal wordt 1,0% van de finale vraag (exclusief motorbrandstof) gedekt7.

Ter vergelijking met de landelijke en provinciale doelstelling moet het aandeel van duur-

zame energie in de primaire energievraag worden gebruikt. De primaire energievraag is

de vraag naar fossiele brandstoffen, zoals aardolie, aardgas en kolen, die wordt ingezet

voor de productie van energiedragers die worden geleverd aan de consumenten. De pri-

maire energievraag van Texel is 1800 miljoen Megajoule. De bijdrage van duurzame

energie is 1,3%. De landelijke doelstelling is 10% in 2020 en de provinciale doelstelling

is 2,5% in 2005.

Tabel  2 .2 :  Huid ige duurzame energ ievoorzien ing op  Texel .

DE-optie Hoeveelheid Opbrengst

Windenergie 1350 kW (5 turbines) 2,5 miljoen kWh

Zonneboilers 800 m2 (60 installaties) ter vervanging van 33.000 m3  aardgas

PV netgekoppeld 2400 m2 (65 projecten) 75.000 kWh

Motorbrandstof

Het jaarlijks verbruik van motorbrandstof op Texel is de laatste drie jaar vrij stabiel op

8.5 miljoen liter per jaar, waarvan 3 miljoen liter diesel en de rest benzine. Wel vindt er

een lichte verschuiving plaats van benzine naar diesel.

2 .5  I N S C H A T T I N G  E N E R G I E K O S T E N

Op basis van de energieprijzen voor kleinverbruik kan een inschatting worden gemaakt

van de kosten voor inkoop van energie die gebruikt wordt op Texel. De tarieven voor gas

en elektriciteit zijn geldig voor 2001 en zijn te vinden op de website van Nuon

(www.nuon.nl). Alleen de variabele kosten zijn meegenomen; de kosten voor vastrecht

zijn buiten beschouwing gelaten, want deze worden niet beïnvloed door het energiege-

bruik. Het tarief voor brandstof is een eigen inschatting op basis van huidige prijzen aan

de pomp voor benzine en diesel.

                                                     
7 Als motorbrandstof wel wordt meegenomen bij de finale vraag is de dekking door duurzame energie 0,7%.
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Tabel  2 .3 :  Jaar l i jkse kosten voor  de inkoop van energ ie  voor  Texel .

Energiedrager Tarief waarvan REB Totale kosten

Elektriciteit �����������	
� �����������	
� ����������

Gas ������������3 ������������3 ����������

Brandstof ���������������� ��������

TOTAAL �����������

De jaarlijkse kosten voor energie-inkoop kunnen dus worden ingeschat op ����'�������

(fl 63 miljoen). Dit bedrag is ongeveer gelijk verdeeld over de energiedragers elektrici-

teit, gas en brandstof.
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In dit hoofdstuk wordt een landelijk en een Texels scenario voor de groei van het ener-

giegebruik tot 2030 ontwikkeld. Aan de hand van een vergelijking van de scenario’s

wordt bepaald op welke punten de verwachte verandering van het energiegebruik op

Texel verschilt van die in Nederland.

3 .1  I N L E I D I N G

Om de mogelijke ontwikkeling van de energievraag op Texel tot 2030 te verkennen, ma-

ken we gebruik van energiescenario’s. Een energiescenario bestaat uit een set van groei-

cijfers die de groei van het energiegebruik per sector en per energiedrager aangeven.

De groei van het energiegebruik wordt veroorzaakt door 3 factoren:

1. Volumeverandering van economische activiteiten. Vaak wordt dit uitgedrukt in mo-

netaire eenheden. Op landelijk niveau is het BNP een veel gebruikte indicator, op

sector- of bedrijfsniveau wordt de toegevoegde waarde vaak gebruikt. Toch zijn mo-

netaire eenheden minder geschikt als indicator voor de groei van het energiegebruik.

Zo kan een staalbedrijf erin slagen door het maken van steeds betere staalsoorten bij

gelijkblijvende staalproductie een aanzienlijke groei van de omzet te realiseren. De

fysieke productie, bijvoorbeeld de omvang van de productie in tonnen staal, is een

betere indicator voor de groei van het energiegebruik.

2. Verandering van de structuur van economische activiteiten.  De energie-intensiteit

van verschillende activiteiten verschilt behoorlijk. Industriële bedrijven gebruiken

vaak meer energie dan bedrijven uit de dienstensector. Als de ene sector harder groeit

dan de andere, heeft dit invloed op het totale energiegebruik. Ook binnen een sector

kan een verschuiving van activiteiten leiden tot een verandering van het energiege-

bruik. De nog steeds toenemende penetratie van elektrische apparaten in huishoudens

is daar een voorbeeld van. Het elektriciteitsgebruik zal harder groeien dan verwacht

kan worden op basis van alleen de groei van het aantal huishoudens.
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3. Verandering van de energie-efficiëntie van activiteiten. Apparaten en processen ge-

bruiken steeds minder energie voor het leveren van dezelfde dienst. Dit komt onder-

meer door een intensief overheidsbeleid. Zonder overheidsbeleid wordt er ook een

efficiëntieverbetering gehaald. Dit wordt vaak de autonome efficiëntieverbetering

genoemd. Het is moeilijk te bepalen hoe groot deze autonome efficiëntieverbetering

is, omdat we bijna 30 jaar terug moeten gaan om een periode zonder energiebespa-

ringsbeleid te vinden. Die tijd is niet vergelijkbaar met deze tijd.

Scenario’s dienen om mogelijke ontwikkelingen te vergelijken. Hiertoe wordt altijd eerst

een referentie-scenario ontwikkeld en vervolgens een aantal alternatieve scenario’s.

In deze studie is ervoor gekozen de verandering van de energie-efficiëntie apart in beeld

te brengen. In het referentie-scenario wordt dus wel de volume- en structuurverandering

meegenomen, maar niet de verandering van de energie-efficiëntie. De verandering van de

energie-efficiëntie wordt in de alternatieve scenario’s meegenomen.

Ons startpunt voor de ontwikkeling van het referentie-scenario is een landelijk scenario,

gebaseerd op het Global Competition scenario van het Centraal PlanBureau [CPB, 1997].

Dit GC-scenario wordt overwegend gebruikt voor het opstellen van het landelijke milieu-

en energiebeleid. Dit scenario zal kort in de volgende paragraaf worden besproken.

De economische structuur van Texel verschilt nogal van de landelijke economische

structuur. Om de ontwikkeling van het energiegebruik van Texel met een grotere nauw-

keurigheid in te schatten is er ook een Texels scenario ontwikkeld. Dit wordt besproken

in paragraaf 3.3.

In paragraaf 3.4 zullen we het GC-scenario en het Texelse scenario naast elkaar houden

en verschillen en overeenkomsten aangeven.

3 .2  H E T  L A N D E L I J K E  S C E N A R I O

Het landelijke scenario is gebaseerd op het Global Competition scenario ontwikkeld door

het Centraal Plan Bureau [CPB, 1997]. Dit scenario loopt tot 2020. Voor aanvullende ge-

gevens is gebruik gemaakt van scenario’s ontwikkeld voor het project COOL, die lopen

tot 2050 [RIVM, 2000; DACES, 2000].
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Huishoudens

Het CPB heeft de toename van de woningvraag voor vier verschillende regio’s bepaald,

op basis van samenstellende factoren zoals toename bevolking, wijziging leeftijdsop-

bouw en huishoudingsvorming. Volgens de regio-indeling valt Texel onder Randstad,

met een toename van de woningvraag van 1,05% per jaar. De gemiddelde toename van

de woningvraag voor Nederland is 1,00% per jaar.

Onder de aanname dat de energie-efficiëntie gelijk blijft, zal de gasvraag gelijk groeien

met de woningvraag. Voor de elektriciteitsvraag geldt dit niet. Door een verdere penetra-

tie van elektrische apparaten zal de elektriciteitsvraag sterker toenemen dan de woning-

vraag. In het GC-scenario wordt een toename van het elektriciteitsverbruik per huishou-

den van 3.7% per jaar verwacht voor de periode 2000-2010. Daarna wordt een wat ge-

matigder trend verwacht (ingeschat op 1.85% per jaar).

Industrie

Voor de groei van de productie van de industrie maken we gebruik van de COOL-

scenario’s. De fysieke groei van de overige industrie is gemiddeld 1.6% per jaar over de

periode 1995-2050. Wij houden deze groei aan voor de ontwikkeling van de energievraag

over de periode 2000-2030.

Landbouw en veeteelt

In het GC-scenario wordt een inschatting gemaakt van de agrarische grondbehoefte. Deze

neemt af met 0,7% per jaar in de periode 1995-2020. Dit wil niet zeggen dat het energie-

gebruik ook met 0,7% per jaar afneemt. De productie per hectare zal waarschijnlijk toe-

nemen in deze periode door verbeterde teeltmethoden. Het energiegebruik per eenheid

product zal dus minder sterk afnemen.

Toerisme en diensten

De toegevoegde waarde van de commerciële diensten sector neemt volgens de COOL-

scenario’s met gemiddeld 3,95% per jaar toe. Dit wordt veroorzaakt door een grote groei

in activiteiten in deze sector.

De horeca en recreatie nemen veel minder sterk toe volgens deze scenario’s. De fysieke

productie (aantal overnachtingen, maaltijden etc) neemt toe met 1,12% per jaar. De toe-

gevoegde waarde neemt echter met 2,15% per jaar toe.

We nemen aan dat het aantal vakantiewoningen ook met 1,12% per jaar toeneemt.
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Transport

Het personenvervoer per auto uitgedrukt in aantal bestuurderskilometers neemt in het

GC-scneario met 1,33% per jaar toe tot 2010 en met 0,77% per jaar in de periode 2010-

2020. We nemen aan dat in de periode 2020-2030 ook een groei van 0,77% is te ver-

wachten.

Goederenvervoer neemt sterker toe dan het personenvervoer. Voor heel Nederland wordt

in de COOL-scenario’s een gemiddelde stijging verwacht van  3,95% per jaar.

Overige sectoren

Voor de overige sectoren wordt de groei van het energiegebruik gelijk gesteld aan de

gemiddelde groei van het BNP in de COOL-scenario’s: 2,82% per jaar.

3 .3  H E T  T E X E L S E  S C E N A R I O

In deze paragraaf wordt een scenario geschetst voor de ontwikkeling van de verschillende

sectoren op Texel tot 2030. Dit scenario is tot stand gekomen in nauw overleg met ver-

schillende instanties die beroepshalve zicht hebben op (economische) trends in bepaalde

sectoren. Deze instanties zijn:

•  Kamer van Koophandel

•  VVV

•  Gemeente Texel

•  Provincie Noord-Holland

•  Staatsbosbeheer

•  TESO

•  Stichting Duurzaam Texel

Per sector is een inschatting gemaakt van de groei van de activiteiten. Deze groei is ver-

volgens vertaald naar een groei van het energiegebruik, waarbij onderscheid is gemaakt

naar de energiedragers elektriciteit, warmte en brandstof.

De sectoren huishoudens, industrie, landbouw, toerisme en diensten, en transport worden

apart onderscheiden. De activiteiten die niet onder deze sectoren vallen worden gedekt

door een categorie “overige sectoren”. Voor relevante parameters is per sector eerst de

ontwikkeling de komende dertig jaar weergegeven. Vervolgens is deze ontwikkeling

doorberekend in het energiegebruik van Texel.
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3 .3 .1  O N T W I K K E L I N G E N  O P  T E X E L  P E R  S E C T O R

Huishoudens

De ontwikkeling van deze sector is gebaseerd op de groei van het aantal woningen. Mo-

menteel zijn er op Texel 5.400 woningen.

•  Afgaande op schattingen van de afdeling Ruimtelijke Ordening van de gemeente

Texel worden er de komende 15-20 jaar 500 woningen nieuw gebouwd en in de peri-

ode 2000-2030 een aantal van 750. Dit is vertaald in een groei van 30 woningen per

jaar voor de eerste 15 jaar en een groei van 20 woningen per jaar voor de volgende

15 jaar. Deze nieuw te bouwen woningen hebben een EPC van 1.0 bij huidig beleid.

Door deze nieuwbouw zal het energiegebruik in de sector huishoudens stijgen.

•  Naast nieuwbouw is er ook een aantal bestaande woningen dat zal worden vervan-

gen. Het landelijk gemiddelde volgend van 0.2% per jaar komt dat op 12 woningen

per jaar. Er wordt vanuit gegaan dat deze woningen worden vervangen door wonin-

gen met een EPC van 1.0. Het effect van deze vervanging is dat in de sector huishou-

dens het energiegebruik netto iets zal dalen.

Door gedragsverandering zal de behoefte aan energie toenemen. Het gasgebruik zal con-

stant blijven, maar het elektriciteitsgebruik zal door o.a. de aanschaf van meer elektrische

apparaten toenemen. In het GC-scenario’s varieert deze elektrificatie hier van 2% tot

2.7% per jaar. Gekozen is voor een toename van 2.5% per jaar. Deze behoefte aan meer

Huishoudens
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elektrische apparatuur is over 30 jaar verantwoordelijk voor een verdubbeling van het

elektriciteitsverbruik.

Industrie

Industrie neemt op Texel qua energieverbruik een bescheiden positie in. Ruwweg 75%

van het industrieel elektriciteitsgebruik komt voor rekening van de productie/distributie

van water, elektriciteit en aardgas. Voor elektriciteitsdistributie is dit een kleine 5% van

het totaalgebruik. Dit ligt iets boven het landelijk gemiddelde van 3-4% aan distributie-

verliezen. De oorzaak hiervan ligt mogelijk in de spreiding van de woningen op Texel

over een groot oppervlak. Het industrieel gasgebruik komt naast ruimteverwarming voor

rekening van een paar sectoren (bakkerijen, bouwnijverheid). De verwachting is dat het

totale industriële energiegebruik constant zal blijven.

Landbouw

De landbouw op Texel bevindt

zich in een moeilijke periode.

Ondanks inspanningen zal naar

verwachting van de Kamer van

Koophandel het areaal enigs-

zins afnemen, mogelijk met

20% over 30 jaar. Dit zou

neerkomen op een afname van

10.282 ha tot ongeveer 8.000

ha, gemiddeld 0,6% per jaar.

Een verdere afname is niet te

verwachten, aangezien de landbouw voor een belangrijk deel bijdraagt aan het aangezicht

van het eiland en daarmee ook bijdraagt aan de aantrekkingskracht voor toerisme. Facto-

ren die hier een rol zullen spelen zijn een landbouw die meerdere functies gaat vervullen

(toerisme), andere vormen van landbouw en (financiële) ondersteuning.

De afname van het areaal is evenredig met een afname in activiteiten en is hiermee gelijk

gesteld aan een gemiddelde jaarlijkse afname in energiegebruik van 0.6%.

Toerisme en diensten

Gezien de sterke afhankelijkheid van een groot deel van de dienstensector van het toe-

risme, worden deze twee sectoren hier gezamenlijk behandeld. De groei van deze secto-
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ren is op te splitsen in de trend naar meer comfort en luxe en een toename van het aantal

overnachtingen. De studie voor de VVV ‘Texel Uniek Eiland’ gaat uit van 4.0 miljoen

overnachtingen in 2000 en 5.5 miljoen overnachtingen in 2030. Deze getallen zijn geba-

seerd op officiële gemeentecijfers toeristenbelasting. Monitoringsgegevens van EIM-

enquêtes op de veerboot gaan uit van 5.3 miljoen overnachtingen in 1999. Aangezien

echter niet duidelijk is tot welk overnachtingspeil deze getallen leiden in 2030, wordt van

de getallen uit ‘Texel Uniek Eiland’ uitgegaan. Indien de relatieve stijging in overnach-

tingen hetzelfde is voor beide getallen, is het effect op het energiescenario hetzelfde.

Het aantal overnachtingen wordt mede bepaald door de volgende factoren:

- Het totaal beschikbaar aantal slaapplaatsen blijft gelijk op 45.000.

- Het aantal overnachtingen in de koudere maanden zal toenemen, waardoor er

vooral meer verwarmingsenergie nodig zal zijn.

- Er zal sprake zijn van meer korte vakanties (een lang weekend).

- Er zal meer behoefte zijn aan comfort. Deze trend wordt zowel door de wens

van de lokale ondernemers gedreven als door de wens van de toeristen (vergrij-

zing). Dit leidt tot een toename in vooral het elektriciteitsgebruik.

De toename van het energiegebruik in deze sector is bepaald door het product van deze

twee trends.

- De toename van het aantal overnachtingen is voor de eerste 10 jaar gesteld op

2% en voor de daaropvolgende 20 jaar op 0.6% per jaar. Hiermee komt het to-

taal aantal overnachtingen uit op 4.9 miljoen in 2010 en 5.5 miljoen in 2030 (bij

gebruik van EIM/VVV getallen leidt dit tot resp. 6.5 en 7.3 miljoen overnach-

tingen).

- De toename van comfort (elektriciteitsgebruik) is gesteld op 1,5 % per jaar.

Hierbij is er vanuit gegaan dat de behoefte naar elektrische apparatuur kleiner is

dan bij reguliere huishoudens. Dit leidt tot een toename over 30 jaar van 50% in

elektriciteit.

- De toename van het gasgebruik door een toename van het aantal overnachtin-

gen in de koude maanden is voor de eerste 10 jaar gesteld op 3% en voor de

daaropvolgende 20 jaar op 0.9% per jaar.
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De toename van het aantal overnachtingen is weergegeven in figuur 3.3.

Transport

Een kwart van het aantal gereden kilometers op Texel wordt gereden door toeristen. De

overige driekwart van het aantal kilometers wordt gereden door Texelaars. Autonome ef-

ficiëntie toename van voertuigen wordt hier nog niet meegenomen, dit volgt in de bespa-

ringsscenario’s. Om het energiegebruik door transport te bepalen zijn voor Texelaars en

toeristen apart ontwikkelingen geschetst. Deze zijn mede afhankelijk van de volgende

punten:

Een aanname hier is dat er op Texel netto evenveel brandstof door voertuigen in brand-

stoftanks wordt geïmporteerd als geëxporteerd. Als maat voor het brandstofgebruik is dan

ook de op Texel verkochte hoeveelheid brandstof gebruikt.

- Over de periode 1986-1996 is landelijk het aantal gereden kilometers 11% gegroeid

(RIVM, Milieubalans 2000). Dat is gemiddeld 1% per jaar.

- Voor de toeristensector wordt tot 2010 een groei in het aantal gereden kilometers

aangenomen van 2% per jaar. Dit is mede gebaseerd op schattingen van de TESO

en de groei van het aantal overnachtingen en het effect van kortere (meer kilome-

ters, omdat toeristen dezelfde attracties willen zien in een korter tijdsbestek).

- In de daaropvolgende periode zal het aantal overnachtingen zeer beperkt stijgen.

Mede door een toename van de behoefte aan comfort en een toenemende vergrij-

zing wordt een groei van het aantal gereden kilometers verwacht van 1% per jaar

over de periode 2010-2030.

- Voor het aantal kilometers gereden door Texelaars wordt een toename verwacht

van 1% per jaar over de periode 2000-2030.
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Dit resulteert in de volgende brandstoftoename van 8.5 miljoen liter in 2000 tot 11.8

miljoen liter in 2030:

Overige sectoren

Voor de overige sectoren worden geen significante veranderingen voor het Texels ener-

giegebruik verwacht. Het betreft hier sectoren als openbaar bestuur, overheidsdiensten,

sociale voorzieningen, onderwijs, gezondheids- en welzijnszorg, milieudienstverlening,

cultuur, sport en recreatie. Binnen Overige sectoren wordt 30% van energiegebruik be-

paald door niet gedefinieerd (bij het energiebedrijf niet gespecificeerd) energiegebruik.

3 .4  V E R G E L I J K I N G  V A N  D E  S C E N A R I O ’ S

In tabellen 3.1 en 3.2 worden de geïndexeerde groeicijfers gegeven voor de twee scena-

rio’s. In figuur 3.5 wordt dit grafisch weergegeven. Vergelijking van de twee tabellen le-

vert het volgende beeld op:

•  Het energiegebruik in de sector huishoudens groeit op Texel minder hard dan vol-

gens het landelijke scenario. Dit komt door een minder sterke groei van het aantal

huishoudens.

•  Het energiegebruik van de sector toerisme en diensten groeit beduidend minder hard

dan landelijk wordt aangenomen. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat in het lan-
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delijk scenario de toegevoegde waarde wordt gebruikt als indicator en in het Texelse

scenario het aantal overnachtingen.

•  De ontwikkeling in de sector landbouw is ongeveer gelijk aan de verwachte landelij-

ke trend.

•  Voor de sectoren industrie en overig wordt op Texel geen groei verwacht. Landelijk

gezien wordt er wel een groei verwacht.

Tabel  3 .1 :  Groeic i j fe rs  vo lgens het  landel i jke scenar io  ( index 2000=100) .

2000 2005 2010 2020 2030

Elektri-

citeit

Gas Elektri-

citeit

Gas Elektri-

citeit

Gas Elektri-

citeit

Gas Elektri-

citeit

Gas

Huishoudens 100 100 126 105 160 111 213 123 284 137

Industrie 100 100 108 108 117 117 137 137 160 160

Landbouw 100 100 97 97 93 93 87 87 81 81

Toerisme en diensten 100 100 121 121 147 147 217 217 320 320

Vakantiewoningen 100 100 106 106 112 112 125 125 140 140

Overig 100 100 115 115 132 132 174 174 230 230

Tabel  3 .2 :  Groeic i j fe rs  vo lgens het  van het  Texelse scenar io  ( index 2000=100) .

2000 2005 2010 2020 2030

Elektri-

citeit

Gas Elektri-

citeit

Gas Elektri-

citeit

Gas Elektri-

citeit

Gas Elektri-

citeit

Gas

Huishoudens 100 100 117 101 137 102 184 103 245 104

Industrie 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Landbouw 100 100 97 97 94 94 89 89 83 83

Toerisme en diensten 100 100 119 116 141 135 174 147 215 161

Vakantiewoningen 100 100 119 116 141 135 174 147 215 161

Overig 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

In tabel 3.3 is de verwachte groei van het brandstofgebruik voor de sector transport vol-

gens beide scenario’s getoond. Te zien valt dat de ontwikkeling in beide scenario’s nage-

noeg gelijk is.

Tabel  3 .3:  Ontwikkel ing van  het  brandstofgebru ik  voor  de sector  t ranspor t  vo l -

gens het  landel i jk  en het  Texels  scenar io  ( index 2000=100) .

2000 2005 2010 2020 2030

Nederland Texel Nederland Texel Nederland Texel Nederland Texel Nederland Texel

Transport 100 100 106 106 112 113 121 125 130 138
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In het geheel genomen wordt er volgens het Texelse scenario een minder sterke groei van

het energiegebruik verwacht dan volgens het landelijke scenario.

In de analyses zullen we ons baseren op het Texelse scenario. Het is echter zaak belang-

rijke verschillen met het landelijke scenario te constateren. In het Energieplan zal moni-

toring van de ontwikkeling één van de actiepunten zijn, waarbij speciaal gelet moet wor-

den op de volgende punten:

•  Groei van het aantal huishoudens

•  Penetratie van elektrische apparatuur in huishoudens en diensten

•  Ontwikkeling van het aantal overnachtingen.

Figuur  3 .5:  Groei  van de e lekt r ic i te i ts -  en gasvraag  per  secto r  vo lgens het

Texels  scenar io .  De g roei  is  ge ïndexeerd,  waarb i j  de vraag in  2000

per  sector  op 100  is  geste ld .  Let  op:  de ver t ica le  as sn i jd t  de

hor izon ta le  as b i j  een index van  80.
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In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling van het energiegebruik per sector volgens het

Texelse scenario geschetst.

Tabel 4.1 geeft het finale energiegebruik in 2030 volgens het Texelse scenario. Opval-

lend is hier de grote toename in elektriciteitsgebruik, 85% in 30 jaar, die voornamelijk

veroorzaakt wordt door het gebruik door consumenten (huishoudens en toeristen) van

meer elektrische apparatuur. Het gasgebruik neemt met 20% toe en het brandstofverbruik

met bijna 40% over de periode 2000 tot 2030. Het totale finale verbruik neemt toe met

ongeveer 35%.

Tabel  4 .1:  Energ iegebru ik  in  2030 vo lgens het  Texe lse scenar io .

Energiegebruik 2030 elektriciteit gas brandstof

[mln kWh] [%] [mln m3] [%] [mln liter]

Huishoudens 38,4 33% 12,5 44%

Industrie 5,1 4% 1,0 4%

Landbouw 4,2 4% 0,9 3%

Toerisme en diensten 59,9 51% 12,1 43%

Waarvan vakantiewoningen 10,5 9% 9,1 32%

Transport 11,8

Overig 9,5 8% 1,9 7%

Totaalgebruik Texel 117,1 100% 28,3 100% 11,8

De volgende vier grafieken geven deze ontwikkeling grafisch weer.
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Figuur  4 .1:  Ontwikke l ing van het  gasgebru ik  vo lgens het  Texelse scenar io .
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Figuur  4 .3:  Ontwikke l ing van het  b randstofverb ru ik  vo lgens het  Texelse scena-
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In dit hoofdstuk wordt globaal beschreven hoe de besparingsscenario’s zijn samenge-

steld.

5 .1  I N L E I D I N G

Voor het energiescenario maken we gebruik van drie verschillende besparingsscenario’s

met oplopende energiebesparingen.

•  scenario A. Referentie. Dit scenario geeft een inschatting van de landelijke trend in

energiebesparing. Om deze besparing te bereiken is geen extra inspanning speciaal

op Texel vereist.

•  scenario B. Actief besparingsbeleid. Dit scenario gaat er van uit dat er op Texel extra

inspanning wordt geleverd om energie te besparen, waardoor Texel het duidelijk be-

ter doet dan de landelijke trend.

•  scenario C.  Vergaand. Dit scenario geeft de energiebesparing indien de technisch

mogelijkheden optimaal worden ingezet. Dit scenario geeft maximale maar realisti-

sche besparingen indien Texel alles op alles zet het energieverbruik terug te dringen

met technische maatregelen.

De energievraag in de verschillende scenario’s is berekend op basis van resultaten uit

Database Clean Energie Supply 2050 [DACES 2050]. DACES 2050 geeft resultaten voor

het jaar 2050. Besparingen voor het jaar 2030 (en eerdere jaren) zijn bepaald d.m.v. een

lineaire interpolatie tussen 1999 (het referentie jaar in DACES 2050) en 2050.

5 .2  B E S P A R I N G E N  P E R  S E C T O R

De belangrijkste sectoren waar besparing kan worden gerealiseerd door beleidsmaatre-

gelen van de gemeente Texel zijn de (vakantie)woningen en de dienstensector, met na-

men kantoren en detailhandel.
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Woningen

De benodigde concrete maatregelen die aan de scenario’s ten grondslag liggen zijn vooral

isolatiemaatregelen (muur en glas) en warmteterugwinning (thermische energie / gasver-

bruik) en energiezuinige verlichting en huishoudelijke apparatuur (elektriciteitsverbruik).

Om deze maatregelen op een hanteerbare manier concreet te maken hebben we de getal-

len uit DACES 2050 omgerekend tot een enkele energieprestatienorm (EPC) voor een

gemiddelde woning in 2030. Voor nieuwbouwwoningen is een EPC van 1.0 al verplicht;

voor bestaande bouw is er nog geen verplichting. De besparingskengetallen gelden voor

een mix van bestaande en nieuwbouw. Deze zijn gegeven in onderstaande tabel.

Tabel  5 .1:  Energ ieprestat ienorm woningen per  2030 voor  de  bespar ingsscena-

r io ’s (mix bestaande en n ieuwbouw).

Scenario EPC woningen

A 1,2

B 1,0

C 0,8

Vakantiewoningen

Vakantiewoningen zijn over het algemeen minder energiezuinig dan permanent bewoon-

de huizen. Voor vakantiewoningen geldt nu een EPC=1.4 als richtlijn. De volgende be-

sparingskengetallen zullen worden gehanteerd voor vakantiewoningen.

Tabel  5 .2:  Energ ieprestat ienorm vakani tewoningen per  2030 voor  de bespa-

r ingsscenar io ’s (mix bestaande en n ieuwbouw).

Scenario EPC woningen

A 1,4

B 1,2

C 1,0

Kantoren / bedrijfspanden

De isolatiegraad van kantoren in de drie scenario’s houdt gelijke tred met die van de wo-

ningen. Voor besparing op het elektriciteitsverbruik zijn in de tabel enkele concrete maat-

regelen verwoord.
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Tabel  5 .3 :  Maatregelen e lekt r ic i te i tsbespar ing kantoren voor  de bespar ingssce-

nar io ’s

Scenario Verlichting Kantoorapparatuur / Compu-

ters

Ventilatie

A aanwezigheidsmelder E-management (power down) koeling met water; verbeter-

de regeling

B verbeterde efficiëntie LCD-scherm, optimaal E-

management

als A, met thermosyfon en

wind

C optimaal gebruik daglicht;

verbeterde efficiëntie

verbeterde efficiëntie als B, met ventilatie per ka-

mer (geen infrastructuur)

Industrie

Besparingen in de industrie worden genoemd in het Global Competition scenario van het

CPB [CPB, 1997]. Een besparing op brandstoffen van 0,8% per jaar en van 1,1% op

elektriciteit wordt haalbaar geacht in dit scenario. De GC-besparing voor brandstoffen

nemen we voor besparingspakket A. De waarde voor elektriciteit lijkt te hoog als basis-

scenario voor Texel. De elektriciteitsvraag wordt voornamelijk bepaald door de energie-

distributiesector. Hier zijn niet zulke hoge besparingen te halen. Voor pakketten A, B en

C zullen respectievelijk de volgende besparingscijfers worden gehanteerd: 0,3%, 0,6% en

1,0% per jaar.

De Texelse industrie is beperkt van omvang. Besparingscijfers kunnen snel aan enkele

bedrijven worden toegeschreven. Specifieke maatregelen zijn niet te noemen. We nemen

daarom voorzichtige schattingen voor de verdere besparingen op brandstof: 1,1% per jaar

in B en 1,7% per jaar in C. Ter vergelijking, in de periode 1990-2000 was het landelijke

besparingscijfer voor de industrie 2% per jaar met actief beleid.

Landbouw

Besparingen op gas kan in de landbouwsector worden bereikt door besparingen op ver-

warming van stallen en andere ruimten. Dit kan door simpele maatregelen als deuren va-

ker sluiten en door relatief kostbare maatregelen als isolatie. Momenteel voert BECO een

project uit waar 500 landbouwbedrijven in Noord-Holland worden doorgelicht op de mo-

gelijkheden voor energiebesparing. De eerste resultaten worden eind september 2001

verwacht. Een inschatting is dat het besparingspotentieel met bestaande technieken in de

orde van 10-20% ligt [BECO, 2001]. Op basis van deze inschatting nemen we als bespa-

ringscijfers voor pakketten A, B en C zijn respectievelijk 0, 0,5 en 1,0% per jaar.
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Elektriciteit wordt ingezet voor verlichting en landbouwspecifiek apparatuur, zoals melk-

en koelinstallaties. De potentiële besparing op elektriciteit is beperkt: 0, 0,1 en 0,4% per

jaar voor respectievelijk A, B en C.

De inzet van brandstof voor landbouwvoertuigen wordt vooralsnog verwaarloosd.

Transport

De gemiddelde personenauto is in de periode 1980-1990 10% zuiniger geworden, daarna

nauwelijks meer [RIVM, 2000]. Vergelijkbare nieuwe personenauto’s waren in 1998 wel

zuiniger dan in 1990, maar doordat de auto’s zwaarder en luxer (airco) worden neemt het

energiegebruik per persoonskilometer toe. We schatten de besparingen daarom voorzich-

tig in 0, 0,3 en 0,5% per jaar voor respectievelijk pakket A, B en C.

5 .3  O V E R Z I C H T

In tabellen 5.3 t/m 5.5 worden overzichten gegeven van de besparingen volgens de drie

pakketten op de verschillende energiedragers per sector. In deze tabellen worden ook de

specifieke investeringen gegeven ten opzichte van pakket A. Dit zijn de totale meerin-

vesteringen die gedaan moeten worden voor besparing extra ten opzichte van de landelij-

ke trend per jaarlijkse bespaarde GJ (= 1000 MJ) aan energie. De investeringskosten zijn

gebaseerd op de database DACES 2050 [DACES, 2000]. De specifieke investeringen in

vakantiewoningen zijn duurder dan in huishoudens, omdat de besparingen kleiner zijn

vanwege het lagere gebruik van vakantiewoningen.

In deze getallen is nog geen rekening gehouden met uitgespaarde energiekosten. In tabel

5.6 staat een overzicht van de kosten van de energiedragers volgens de huidige tarieven.

Voor elke GJ die bespaard wordt, worden deze kosten uitgespaard. Voorbeeld: de inves-

tering voor besparing op gas door huishoudens in scenario B is ��	������()�������������

wordt bespaard. Een GJ aan gas kost �����*��������������������������������������������

jaar duren voordat deze investering is terugverdiend.
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Tabel  5 .4:  Bespar ingsc i j fers  en b i jbehorende investe r ingen voor  de  dr ie

bespar ingspakket ten voor  bespar ing op gas voor de per iode 2000-

2030.

Besparing (% per jaar) Investering tov A

( ����bespaard per jaar )

A B C A B C

Huishoudens 1.4% 2.4% 3.0% 0 41 114

Industrie 0.8% 1.1% 1.7% 0 10 35

Landbouw 0.0% 0.5% 1.0% 0 10 50

Toerisme en diensten 0.9% 1.8% 2.6% 0 43 86

Vakantiewoningen 1.4% 2.4% 3.0% 0 49 137

Overig 0.9% 1.8% 2.6% 0 43 86

Tabel  5 .5:  Bespar ingsc i j fers  en b i jbehorende investe r ingen voor  de  dr ie

bespar ingspakket ten voor  bespar ing op elektr ic i tei t  voor  de per iode

2000-2030.

Besparing (% per jaar) Investering tov A

( ����finaalbespaard per jaar)

A B C A B C

Huishoudens 1.5% 1.9% 2.4% 0 43 107

Industrie 0.3% 0.6% 1.0% 0 35 65

Landbouw 0.0% 0.1% 0.4% 0 35 65

Toerisme en diensten 1.5% 2.0% 2.8% 0 95 200

Vakantiewoningen 1.5% 1.9% 2.4% 0 51 128

Overig 1.5% 2.0% 2.8% 0 95 200

Tabel  5 .6:  Bespar ingsc i j fers  en b i jbehorende investe r ingen voor  de  dr ie

bespar ingspakket ten voor  bespar ing op t ransportbrandstof  voor  de

per iode 2000-2030.

Besparing (% per jaar) Investering tov A

( ����bespaard per jaar)

A B C A B C

Transport 0.0% 0.3% 0.5% 0 30 65

Tabel  5 .7:  Huid ige energ ie tar ieven (z ie  ook tabel  2 .3 )

Energiedrager Huidig tarief ( ��*-�

Elektriciteit 43

Aardgas 13

Brandstof 22
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De inventarisatie van de duurzame energieopties is gebaseerd op de Duurzame Energie

scan die zeer recentelijk door Ecofys voor de gemeente Texel is uitgevoerd [Ecofys,

2001]. In dit hoofdstuk wordt een korte beschrijving gegeven van de opties en van de

resultaten van de DE-scan.

6 .1  B E S C H R I J V I N G  D U U R Z A M E  E N E R G I E  O P T I E S

In deze paragraaf worden de duurzame energie opties kort beschreven.

Zon-thermisch: zonneboilers

Zonlicht wordt met behulp van collectoren omgezet in warm water. De systemen worden

meestal ingezet voor de warmwatervoorziening (zonneboilers), maar kunnen ook voor

ruimteverwarmingsdoeleinden worden gebruikt. Daarnaast zijn er nog systemen voor het

verwarmen van lucht, waarmee bijvoorbeeld agrarische producten kunnen worden ge-

droogd of ventilatielucht kan worden voorverwarmd.

Zon-thermisch: passieve zonne-energie

Door middel van zonlichtinstraling wordt de warmtevraag bij ruimteverwarming en de

elektriciteitsvraag voor verlichting (daglicht) verlaagd. Maximale benutting van passieve

zonne-energie vraagt om een optimaal gebouwontwerp. Punt van aandacht is hier een

zongerichte verkaveling.

Zon-PV: netgekoppeld

Fotovoltaïsche zonnepanelen die (zon)licht omzetten in elektriciteit. De panelen zijn ge-

koppeld aan het elektriciteitsnet, zodat elektriciteit die niet wordt verbruikt teruggeleverd

kan worden aan het net.
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Zon-PV autonoom

Fotovoltaïsche (PV: Engelse afkorting) zonnepanelen die (zon)licht omzetten in elektri-

citeit. De panelen zijn niet netgekoppeld, maar veelal gecombineerd met accu’s. Kansrij-

ke toepassingen van autonome installaties zijn veelal te vinden op plaatsen waar geen

netaansluiting nabij is (binnen 100m). Energiebesparing is dan vaak niet de doelstelling,

maar het vervullen van een bepaalde functie. PV autonome toepassingen kunnen daar-

naast een positief en schoon imago versterken.

Omgevingswarmte (warmtepompen)

Warmtepompen brengen met behulp van mechanische energie de gratis warmte/energie

die in de omgeving aanwezig is in grond- of oppervlaktewater of de buitenlucht (relatief

lage temperatuur) op een hoger en bruikbaar temperatuurniveau. Deze techniek is te ver-

gelijken met een omgekeerde koelkast. Het Protocol Monitoring DE definieert de toepas-

sing van warmtepompen als duurzame energie voor zover de warmtepompen gebruik

maken van omgevingswarmte als bron.

Seizoensopslag (aquifers)

In de zomer wordt overtollige warmte opgeslagen in ondergrondse watervoerende lagen

(zogenaamde ‘aquifers’). Diezelfde warmte wordt er in de winter uitgehaald en gebruikt

voor verwarming. Omgekeerd kan in de winter koude worden opgeslagen die in de zomer

voor koelingsdoeleinden kan worden gebruikt. Alleen toepassingen van seizoensopslag

van warmte die met niet-fossiele energiedragers (zoals zon en warmtepompen) is opge-

wekt worden meegeteld.

Aardwarmte

Aardlagen op grote diepte (1000 – 3000 meter) bevatten warmte. Door middel van een

buizensysteem kan deze warmte naar boven worden gehaald en worden gebruikt voor het

verwarmen van gebouwen. In het algemeen wordt aardwarmte niet als kansrijk aange-

merkt, omdat er nog weinig ervaring is met het gebruik van aardwarmte.

Op Texel is er een warmwaterbron aangetoond in de buurt van Cocksdorp. Het warme

water zou kunnen worden gebruik voor verwarming van vakantiewoningen in het bun-

galowcomplex De Krim. De kosten voor het naar boven halen en distribueren van het

warme water en het terug in de bodem voeren van het afgekoelde water zijn niet precies

bekend, maar zijn naar verwachting erg hoog. Bovendien is er nog weinig ervaring met



ENERGIEPLAN TEXEL 2030 53

winning van aardwarmte. Commerciële exploitatie van deze bron wordt daarom niet mo-

gelijk geacht op korte termijn.

Bio-energie

Biomassa: Snoei- en dunningshout en afval kunnen met behulp van verbranding, vergas-

sing of vergisting worden omgezet in warmte en/of elektriciteit. Meestal wordt voor de

energieomzetting gebruik gemaakt van een warmtekrachtinstallatie. In het Protocol Mo-

nitoring Duurzame Energie is gedefinieerd dat 50% van de energie die vrijkomt bij de

verbranding van het huishoudelijk afval als duurzaam aangemerkt mag worden.

Stortgas: Het methaan dat zich ontwikkelt op stortplaatsen kan worden afgevangen en

gebruikt worden als brandstof voor een verbrandingsmotor (warmtekrachtinstallatie).

Biogas: Biogas kan worden geproduceerd uit mest (mestvergisting), (riool-)slib, GFT of

ander organisch afval. Daarnaast kan biomassa in principe ook worden vergast. Biogas

wordt veelal gebruikt als brandstof voor een warmtekrachtinstallatie.

Waterkracht / Getijdenenergie

Waterkracht wordt benut door waterturbines die via een generator elektriciteit opwekken.

In Nederland is een beperkt aantal locaties waar grootschalige waterkracht mogelijk is.

Daarnaast is er incidenteel potentieel voor kleine waterkrachtcentrales bij stuwen en

sluisjes. De kleine waterkrachtcentrales zijn veelal (net) niet financieel haalbaar, maar

kunnen wel een voorbeeldfunctie vervullen. De mogelijkheden voor waterkracht op

Texel liggen in de grote hoeveelheden water die met eb en vloed de Waddenzee in- en

uitstromen. De stroming hier is echter nog relatief laag, wat de elektriciteitsopbrengst be-

perkt houdt.

Windenergie

Windenergie wordt benut door windturbines die elektriciteit produceren en meestal ge-

koppeld zijn aan het elektriciteitsnet. De huidige generatie turbines met een masthoogte

van 60 meter heeft een vermogen van 1,8 MW. Bij de huidige financieringsconstructies

en subsidieregelingen is windenergie rendabel.

Bij installatie van 28 MW windturbines op Texel kan de situatie ontstaan dat het bestaan-

de elektriciteitsnet het overschot aan elektriciteit niet naar het vasteland kan transporte-

ren. Een oplossing ligt erin om een deel van de turbines terug te regelen, waardoor het
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maximale vermogen begrensd wordt. Een eerste inschatting is dat dit de totale jaarop-

brengst minimaal beperkt. Bij inzet van een vermogen van 14,4 MW (8 turbines van 1,8

MW elk) is de schatting dat het netwerk in staat is om dit vermogen te verwerken. Een

korte studie moet hier uitsluitsel kunnen geven.

Het grootste gedeelte van het potentieel van duurzame energie is echter niet gebonden

aan een specifieke sector.

6 .1 .1  P O T E N T I E E L  O P  T E X E L

Texel beschikt over een ruim potentieel duurzame energie. Het totaal potentieel betreft

960 TJ (finaal). Hiervan is 420 TJ elektriciteit en 540 TJ warmte/gas. Transportbrandstof

is hierbij niet meegerekend. 57% van dit potentieel is te realiseren met wind- en getijde-

nenergie. Bovendien lijkt een aanzienlijke fractie van dit potentieel in de nabije toekomst

te realiseren. Indien de bestaande windinitiatieven worden gerealiseerd, zou Texel binnen

vijf jaar 45% van haar energiegebruik duurzaam kunnen opwekken, gelijk aan haar vol-

ledige elektriciteitsvraag. Onderstaande figuren tonen het potentieel aan duurzame ener-

gie op Texel.

Figuur  6.1:  DE potent iee l  Texel  per  opt ie  en per  doelgroep

Voor een energieplan moet hierbij de volgende aantekening worden gemaakt bij de duur-

zame energieoptie biomassa. De DE-Scan gaat er vanuit dat alle oogstbare biomassa uit

natuurgebieden, landbouw, recreatie, GFT, etc. voor energieopwekking kan worden inge-

zet. Een deel van deze biomassa heeft echter reeds een functie (bijvoorbeeld veevoer) of
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zal lastig te winnen zijn (in de natuurgebieden). Hier wordt de voorzichtige aanname ge-

maakt dat 50% van het biomassapotentieel ook daadwerkelijk te benutten is voor ener-

gieopwekking.
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In dit hoofdstuk worden twee energieprofielen ontwikkeld die als uitersten kunnen

worden gezien. Het doel is te laten zien welke dekking van de energievraag met deze

profielen kan worden bereikt en wat de bijbehorende investeringskosten zijn. Op basis

van deze vergelijking wordt een profiel opgesteld dat kan worden gebruikt als richtlijn

voor een duurzame energievoorziening in 2030.

7 .1  V R A A G  V S .  A A N B O D

In hoofdstuk 4 is de ontwikkeling van de vraag naar finale energie op Texel geschetst op

basis van een Texels scenario, zonder besparing. In hoofdstuk 6 is het potentieel aan aan-

bod van energie opgewekt via duurzame productiemethoden ingeschat. Indien we de

verwachte vraag (zonder energiebesparing) en het aanbod in 2030 naast elkaar zetten ont-

staat het volgende beeld:

-422
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-605

-2001

527

337

0

865

-2500 -2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500

Elektriciteit

Gas

Brandstof
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Figuur  7 .1:  Vergel i jk ing van vraag naar  f ina le  energ ie  (zonder  energ iebespa-

r ing)  en aanbod van duurzame energ ie  in  2030.
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Uit figuur 7.1 blijkt dat alleen in de vraag naar elektriciteit kan worden voorzien door

duurzaam opgewekte elektriciteit. Het aanbod van gas en warmte kan slechts ongeveer

eenderde van de vraag dekken. In de vraag naar motorbrandstof kan volgens de resultaten

van de DE-scan geheel niet worden voorzien8.

7 .2  E N E R G I E P R O F I E L E N

Een energieprofiel is een blauwdruk van de manier waarop de energievraag wordt gedekt

door het aanbod van duurzame energie (zie paragraaf 1.3). Op basis van de vergelijking

van de vraag naar energie en het aanbod van duurzame energie zijn twee profielen opge-

steld waarmee Texel vorm zou kunnen geven aan een volledig duurzame energievoorzie-

ning. Deze worden het duurzaam elektrisch profiel en het biomassa profiel genoemd.

Duurzaam elektrisch

Ten grondslag aan dit profiel ligt het inzicht dat er voldoende potentieel is voor duurzaam

opgewekte elektriciteit en een tekort aan potentieel voor duurzaam opgewekte warmte en

brandstof.

Dit profiel gaat uit van een verschuiving van de vraag naar warmte en brandstof naar

elektriciteit. Er wordt zwaar ingezet op besparing van de warmtevraag, met name door

isolatie. De resterende warmtevraag wordt duurzaam ingevuld, met zonneboilers en

warmtepompen waar mogelijk. Er zal vanuit financieel oogpunt een optimale mix tussen

vraagvermindering en inzet van duurzame warmte gezocht moeten worden.

In dit scenario wordt er maximaal ingezet op de duurzame bronnen die elektriciteit kun-

nen produceren. Dit komt neer op (de percentages slaan op het aandeel van het potentieel

dat is geïnventariseerd in de DE-scan):

- 16 windturbines van 1.8 MW (100%)

- 100% van zongerichte daken PV

- 6 km getijdenturbines (100%)

- 30% winbaar biopotentieel, om te zetten in biogas

- 100% zonneboiler potentieel

- 100% warmtepomp potentieel

Vermindering van de vraag naar elektriciteit is minder belangrijk in dit profiel.

                                                     
8 Biodiesel wordt niet gezien als een duurzame optie, omdat voor de teelt van de gewassen en het transport en de conversie
nog aanzienlijke hoeveelheden fossiele energie nodig zijn.



ENERGIEPLAN TEXEL 2030 59

Personentransport zal op termijn overschakelen op elektrische voertuigen. De beperkte

actieradius van deze voertuigen hoeft op Texel geen probleem te zijn. Een netwerk van

laadpunten, die worden gevoed met duurzame elektriciteit, moet zorgen voor voldoende

mogelijkheden tot opladen van de accu’s. Op korte termijn kan worden overwogen toe-

risten elektrische voertuigen te verhuren.

In de volgende tabel worden de kenmerken van dit profiel aangegeven:

Elektriciteit Warmte/gas Motorbrandstof

Vraagvermindering 0 ++ 0

Duurzame opwekking ++ + +1

Legenda: 0 = geen extra inspanning; + = beperkte inspanning; ++ = sterke inspanning
1 Op termijn verschuiving naar duurzaam opgewekte elektriciteit

Biomassa

In dit profiel wordt maximaal ingezet op biomassa. Het idee is dat biomassa met bestaan-

de technologie kan worden omgezet in zowel warmte als elektriciteit. Er wordt zoveel

mogelijk biomassa op het eiland zelf gewonnen. Extra biomassa kan worden geteeld op

land dat nu nog voor akkerbouw is bestemd. Een eventueel tekort wordt geïmporteerd.

Reductie van de vraag naar zowel elektriciteit als naar warmte is onderdeel van dit pro-

fiel.

Toepassing van windenergie wordt geminimaliseerd tot het huidige plan om twee turbi-

nes van 1.8 MW bij Oudeschild te installeren. De volgende duurzame energie opties

worden nagestreefd:

- 2 windturbines bij Oudeschild (12,5%)

- 50% van zongerichte daken PV

- 6 km getijdenturbines (100%)

- 100% winbaar biopotentieel => biogas

- 100% zonneboiler potentieel

- 100% warmtepomp potentieel

De energievraag van de transportsector kan op termijn worden gerealiseerd door inzet

van waterstof geproduceerd uit biomassa. Dit is echter geen ontwikkeling die actief moet

worden nagestreefd door Texel. Nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied

van brandstofcellen moeten worden gevolgd. Het ligt niet in de bedoeling waterstof op

het eiland te produceren. Een alternatief is om te kiezen voor elektrisch transport zoals in

het profiel duurzame elektriciteit.
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Elektriciteit Warmte/gas Motorbrandstof

Vraagvermindering +/++ +/++ 0

Duurzame opwekking + + 01

Legenda: 0 = geen extra inspanning; + = beperkte inspanning; ++ = sterke inspanning
1 (Inter)nationale ontwikkelingen worden gevolgd.

7 .3  V R A A G  E N  A A N B O D  V A N  D E  E N E R G I E P R O F I E L E N

In tabel 7.1 wordt een overzicht gegeven van het vraag en het aanbod van energie in bei-

de energieprofielen. In figuur 7.2 worden vraag een aanbod grafisch weergegeven.

Tabel  7 .1:  Vraag en aanbod van energ ie  in  twee energ ieprof ie len

Duurzaam elektrisch Biomassa
Elektriciteit Gas Elektriciteit Gas

TJ TJ TJ TJ
 (1) Finale energievraag in 2030
volgens Texels scenario zonder
efficiëntieverbetering

421 963 421 963

(2) Energiebesparing 141 (A) 554  (C) 219 (C) 554 (C)

(3) Finale vraag na besparing 280 409 202 409

(4) Duurzame energie aanbod 417 118 219 318
Wind 216 28

Zon PV 21 11
Getijdenenergie 180 180

Biomassa vergisting 60 260
Zon-thermisch 50 50
Warmtepomp 8 8

Balans (3-4) -137 291 -16 91

Duurzame elektriciteit

Indien ingezet wordt op dit profiel heeft dit de volgende consequenties:

- Het niveau van energiebesparing zal moeten liggen op dat van besparingsplan

A voor elektriciteit en op C voor gas.

- Er is een overschot aan duurzame elektriciteit 137 TJ en een tekort aan duur-

zaam gas/warmte van 291 TJ. Het overschot aan elektriciteit kan worden inge-

zet voor gebouwverwarming. Indien warmtepompen met een SPF9 van 3 wor-

den gebruikt, is in principe 97 TJ aan elektriciteit voldoende om deze warmte-

pompen aan te drijven.  Een andere mogelijkheid is een gedeelte van het over-
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schot elektriciteit te exporteren en daarvoor aardgas te importeren. De balans

voor het eiland is dan duurzaam, alhoewel in de praktijk niet de gehele energie-

voorziening duurzaam is.

Biomassa

Indien ingezet wordt op dit profiel heeft dit de volgende consequenties:

- Het is niet mogelijk om dit profiel duurzaam te voorzien in de energievraag,

zelfs indien het pakket met de grootste besparingen (C) wordt nagestreefd. Dit

kan wel als er minimaal 2,5 mln aeq aan biomassa extra worden geteeld of ge-

importeerd. Dit is 30% meer dan het winbare potentieel aan biomassa. De elek-

triciteitsvraag kan wel duurzaam worden ingevuld.

- Indien besparingsplan B wordt nagestreefd zal er bovenop het vastgestelde bi-

omassapotentieel inspanning 6,5 mln aeq biogas extra moeten worden geïm-

                                                                                                                                                
9 SPF= Seasonal Performance Factor = de verhouding tussen de jaarlijkse geleverde warmte en de benodigde energie om

Figuur  7 .2:  Vergel i jk ing van vraag en aanbod van e lekt r ic i te i t  en gas/warmte voor

de energ ieprof ie len “Duurzaam elekt r isch ”  en “Biomassa ” .  De gestapelde

balken geven de aanbodopt ies.  De vraag  naar  energ ie  vo lgens de d r ie

bespar ingsscenar io ’s is  aangegeven met  de l i jnen  gemarkeerd met  A,  B

en C.  De l inker  he l f t  van de f iguur  geef t  vraag en duurzaam aanbod van

elekt r ic i te i t .  De l inker  ver t ica le  as hoor t  h ierb i j .  De rechte r  he l f t  van  de
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porteerd van land of op Texel worden geteeld. Dit is 75% meer dan de eigen

biomassa energie opbrengst. Opgemerkt moet worden dat import in strijd is met

de in hoofdstuk 1 vastgestelde systeemgrenzen.

7 .4  I N V E S T E R I N G E N  V A N  D E  E N E R G I E P R O F I E L E N

Tabel 7.2 geeft een inschatting van de investeringskosten in beide profielen. Dit betreft

de investeringen om de energiebalans zoals in tabel 7.1 gegeven te realiseren. Het ver-

schil van 10% in investeringen tussen beide profielen valt binnen de marge van de onze-

kerheid. Opgemerkt moet worden dat het om eenmalige investeringen gaat. Indien een

technologie voor 2030 vervangen moet worden is dit dus niet meegenomen.

Verkoop van het overschot duurzame elektriciteit zou, tegen huidige tarieven, in het pro-

fiel duurzaam elektrisch ���+��������������������������������!������,������������ �
��

miljoen per jaar. Inkoop van gas, tegen kleinverbruikerstarief, zou in het profiel duur-

zaam elektrisch ����������������������������������!���������������,��� �
�	�����������

jaar. Per saldo levert im- en export van energie voor het profiel duurzaam elektrisch 

1,6 miljoen per jaar op en kost het profiel biomassa ��
��������������������-��������'��

voor een overzicht.

Tabel  7 .2 :  Overzicht  van de investe r ingskosten in  be ide scenar io ’s

Duurzaam

elektrisch

Biomassa

     miljoen 
Elektriciteitsbesparing 0 12,4
Gasbesparing 28,7 28,7

Subtotaal 28,7 41,2
Wind 21,8 2,8
Zon PV 43,0 21,5
Getijdenenergie 27,2 27,2
Biomassavergisting 4,4 18,9
Zon-thermisch 12,6 12,6
Warmtepomp 2,9 2,9

Subtotaal 112,0 86,0
Totaal 140,7 127,2

                                                                                                                                                

de warmtepomp aan te drijven.
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Tabel  7 .3:  Saldo van verkoop duurzame e lekt r ic i te i t  en inkoop aardgas in  be ide

prof ie len.

Duurzaam elektrisch Biomassa

Verkoop elektriciteit ������������ �������������

Inkoop Aardgas ��������������� ���������������

Saldo ������������ ���������������

Het profiel duurzame elektriciteit kan worden uitgebreid met warmtepompen in bestaan-

de woningen. Het profiel bevat nu alleen nog warmtepompen in nieuwbouwwoningen.

Indien de gehele resterende warmtevraag gedekt moet worden met warmtepompen vraagt

dit extra investeringen van ongeveer �����������

De jaarlijkse specifieke investeringskosten per optie staan in figuur 7.3. Deze figuur geeft

ook de marges in de kosten aan. De investeringskosten uit tabel 7.2 zijn berekend met

gemiddelde waarden. De investeringskosten zijn huidige kosten en er is geen rekening

gehouden met subsidies. De verwachting is dat voor enkele technologieën nog een aan-

zienlijk kostendaling kan worden bereikt. Dit geldt in extreme mate voor PV. Voor deze

technologie wordt voor de komende 30 jaar een daling in investeringskosten met een

factor 5 tot 10 verwacht [DACES, 2000]. Hier is nog geen rekening mee gehouden in de

bepaling van de investeringskosten,
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F iguur  7 .3 :  Overzicht  van de hu id ige jaa r l i jkse spec i f ieke investe r ingskosten

van de op t ies ( invester ingen verd isconteerd  over  15 jaar  tegen een

discontovoet  van 6%).  Er  is  geen rekening gehouden met  subs id ies.

Met  name voor  PV wordt  nog een  forse reduct ie  in

invester ingskosten verwacht  door  technolog ische on twikke l ingen en

verbeterde product ieprocessen.

7 .5  P R O F I E L  T E X E L  D U U R Z A A M  2030

Op basis van de profielen duurzaam elektrisch en biomassa is door de Stuurgroep van de

Stichting Duurzaam Texel gekozen voor het ontwikkelen van een nieuw profiel: Texel

Duurzaam 2030. In dit profiel worden de volgende doelen gesteld:

- 8 windturbines met een masthoogte van 60 meter. Voorkeurslokaties zijn drie

turbines bij Oudeschild en 5 turbines vanaf ’t Horntje richting Oudeschild (50%

van potentieel uit DE-scan).

- Inzet van 75% van het winbaar potentieel biomassa

- Inzet van 6 kilometer aan getijdenturbines (100%)

- Maximale inzet van PV (100%)

- Maximale inzet van zonnecollectoren en warmtepompen in de nieuwbouw

(100%)

- Besparingsinzet elektriciteit: scenario ‘B’
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- Besparingsinzet warmte/gas: scenario ‘C’

Tabel  7 .3:  Belangr i jks te  kenmerken van he t  prof ie l  Texel  Duurzaam 2030

Texel Duurzaam 2030
Uitgangspunt Combinatie van de profielen Duurzaam elektrisch en biomassa

Inzet van minimaal de bestaande plannen voor windenergie
Geen import van biomassa, tenzij gebruik wordt gemaakt van bestaande vervoersopties,
zoals vuilniswagens die nu leeg van Alkmaar naar Texel rijden

Energiebesparing Vergaand (C) voor warmte, standaard (B) voor elektriciteit
Duurzame ener-
gie

8 windturbines met een masthoogte van 60 meter. Voorkeurslokaties zijn drie turbines bij
Oudeschild en 5 turbines vanaf ’t Horntje richting Oudeschild.
Inzet van 75% van het winbaar potentieel biomassa
Inzet van 6 kilometer aan getijdenturbines
Maximale inzet van PV
Maximale inzet van zonnecollectoren en warmtepompen in de nieuwbouw

Zoals al eerder geconstateerd ligt de grootste uitdaging in de warmte/gas voorziening van

Texel. Dit is onder meer weergegeven in het vereiste besparingsscenario ‘C’ voor warm-

te/gas, wat een zware inspanning voor een lange termijn betekent. Bij het Texel Duur-

zaam 2030 profiel is dit binnen de grenzen van het eiland ook niet opgelost. Er wordt hier

een aandeel aan groene stroom geëxporteerd naar het vasteland en een hoeveelheid aard-

gas geïmporteerd om de energievraag te dekken. Bij de balans tussen gas naar elektrici-

teit is gekeken naar hoeveel gas een moderne gasgestookte elektriciteitscentrale nodig

heeft om de geëxporteerde elektriciteit op te wekken. Dit is onder meer weergegeven in

de volgende energiebalans.

Tabel  7 .4 :  Prof ie l  Texel  Duurzaam 2030

Profiel Texel Duurzaam 2030
Elektriciteit Gas

TJ TJ
 (1) Finale energievraag in 2030 volgens Texels scenario zonder efficiëntie-
verbetering

421 963

(2) Energiebesparing 177 (B) 554 (C)

(3) Finale vraag na besparing 244 409

(4) Duurzame energie aanbod 309  264
Wind 108

Zon PV 21
Getijdenenergie 180

Biomassa vergisting 150
Biomassa vergassing 56

Zon-thermisch 50
Warmtepomp 8

Balans -65 145

De gevolgen voor vraag en aanbod van energie zijn in figuur 7.4 geschetst. Ook in dit

profiel kan de warmte/gasvraag niet geheel gedekt worden door op Texel opgewekte
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duurzame energie. Door export van elektriciteit zou het gat op de warmtebalans gecom-

penseerd kunnen worden. Een andere optie is de inzet van warmtepompen.

De investeringskosten voor het profiel Texel Duurzaam 2030 worden geschat op ��	


miljoen. Eenderde hiervan is voor PV, waarvoor in de komende decennia en kostenre-

ductie met een factor 5 tot 10 wordt verwacht. Deze investeringen kunnen worden afge-

zet tegen de huidige energiekosten van Texel van ongeveer � � ��������������� ����r-

staande tabel geeft de investeringskosten weer.

Tabel  7 .5 :  Investe r ingskosten

Texel Duurzaam 2030

miljoen 

Elektriciteitsbesparing (B) 2,6

Gasbesparing (C) 28,7

Subtotaal 31,4

Wind 10,9

Zon PV 43,0

Getijdenenergie 27,2

Biomassavergisting 11,8

Zon-thermisch 12,6

Warmtepomp 2,9

Subtotaal 108,5

Totaal 139,9
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8 .1  C O N C L U S I E S

De volgende conclusies kunnen worden getrokken uit de analyse van de energieprofie-

len:

•  Een 100% duurzame voorziening van de elektriciteits- en warmtevraag in 2030 ligt

voor Texel binnen de mogelijkheden op voorwaarde een tekort op de warmtebalans

kan worden aangevuld. Dit kan op de volgende manieren:

5) Binnen de gemeentegrens: inzet van warmtepompen, aangedreven met duurzaam

geproduceerde elektriciteit;

6) Binnen de gemeentegrens: extra teelt van biomassa;

7) Over de gemeentegrens heen: uitruil van duurzaam geproduceerde elektriciteit

tegen aardgas;

8) Over de gemeentegrens heen: import van biomassa.

De laatste twee opties zijn in strijd met de gekozen systeemgrenzen.

•  Texel beschikt over een ruim potentieel aan duurzame energie waarvan een aanzien-

lijke fractie op korte termijn is te realiseren. Windenergie is de optie met het grootste

potentieel.

•  Energiebesparing moet een essentieel onderdeel vormen van het Energieplan. Zonder

energiebesparing blijft de resterende energievraag te hoog om duurzaam in te kunnen

voorzien.

•  Voor een duurzame dekking van de elektriciteitsvraag zijn voldoende mogelijkheden.

Indien echter wordt gekozen voor een beperkte inzet van windenergie, is een ver-

gaande besparing op het elektriciteitsgebruik nodig om de elektriciteitsvraag duur-

zaam te kunnen invullen.

•  De vraag naar motorbrandstof is vooralsnog niet duurzaam in te vullen. De ontwik-

kelingen in de motortechnologie kunnen niet door Texel worden beïnvloed. Wel kan

worden gekozen voor elektrisch vervoer met een netwerk van laadpunten.
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•  De investeringskosten liggen in de range ������	
����������������������������!�u-

den met herhalingsinvesteringen als een bepaalde techniek is afgeschreven. Indien

gekozen wordt voor warmtepompen in bestaande woningen om de resterende warm-

tevraag te dekken komt hier ���������������

•  De investeringskosten liggen in de range ������	
����������������������������!�u-

den met herhalingsinvesteringen als een bepaalde techniek is afgeschreven. Indien

gekozen wordt voor warmtepompen in bestaande woningen om de resterende warm-

tevraag te dekken komt hier ����������������

8 .2  A A N B E V E L I N G E N

De volgende aanbevelingen worden gedaan:

•  Creëer draagvlak onder de bevolking voor het streven naar een 100% duurzame

energievoorziening. Wijs ondermeer op de positieve spin-off op het toerisme. Zet een

landelijke publiciteitscampagne op waarin het voornemen bekend wordt gemaakt.

•  Energiebesparing is een essentieel onderdeel van het Energieplan. De gemeente zal

een actief besparingsbeleid moeten voeren. Onderdelen hiervan kunnen zijn:

- de bevolking intensief attenderen op landelijke subsidiemogelijkheden zoals de

energiepremie en de  energie-investeringsaftrek.

- een voorbeeld stellen door in gebouwen die eigendom zijn van de gemeente

energiebesparingsmaatregelen door te voeren.

- nieuwbouwwoningen te bouwen volgens een hoge efficiencystandaard.

•  Realiseer een zo groot mogelijk potentieel aan windenergie op korte termijn. Wind-

energie is momenteel de belangrijkste optie voor de productie van duurzame elektri-

citeit. Bovendien is verkoop van windstroom momenteel financieel aantrekkelijk. De

weerstand tegen windturbines op het eiland moet serieus genomen worden. Dit kan

door actieve voorlichting en discussie, visualisaties, en door te wijzen op de moge-

lijkheid tot participatie.

•  Biomassa is de tweede belangrijke optie. Biomassa heeft het voordeel dat het voor

gas en elektriciteit kan worden ingezet. Bovendien kan het op verschillende schaal-

grootten worden gerealiseerd. Het project met de HVC om een grootschalige vergis-
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ter te realiseren moet worden voortgezet. Bovendoen kan op korte termijn worden

gestart met een aantal kleinschalige vergistinginstallaties bij agrariërs.

•  Getijdenenergie is een optie waarmee Texel zich kan onderscheiden van gemeenten

in het binnenland met dezelfde doelstelling. Ontwikkelaars van de technologie staan

positief tegenover het idee een aantal turbines te plaatsen in de wateren rond Texel.

Aanbevolen wordt op korte termijn in onderhandeling te treden met de ontwikke-

laars. Getijdenenergie kan in fases worden geïntroduceerd, waarvan de eerste fase

over een jaar of 5 begint.

•  Kleinschalige duurzame energie opties, zoals zonneboilers en zonnestroom (PV),

hebben slechts een kleine bijdrage aan het totale energieaanbod. Ze zijn echter be-

langrijk omdat ze tonen dat de bevolking actief meedoet met het bereiken van de

doelstelling. Het huidige stimuleringsbeleid moet daarom worden voortgezet.

•  Onderneem voorlopig geen of slechts beperkte acties op het gebied van transport.

Een actie die kan worden overwogen is het verhuren van elektrisch aangedreven

voertuigen aan toeristen. Dit is een goede manier om de duurzame doelstelling van

Texel bij de toeristen te adverteren. Voorwaarde is wel dat de elektriciteit die wordt

gebruikt voor het opladen van de accu’s duurzaam is opgewekt.

•  Overweeg op korte termijn inkoop van groene stroom. Op deze manier kan de elek-

triciteitsvoorziening 100% duurzaam worden gemaakt tegen zeer beperkte, of zelfs

geen extra kosten. Het contract moet wel zo worden opgesteld dat een lagere afname,

of zelfs een levering, mogelijk is.

•  Start op korte termijn gesprekken met financiers. Het gaat hier om een aansprekend

project waarin groenfondsen ongetwijfeld bereid zijn te investeren. Deskundige on-

dersteuning wordt aanbevolen.
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Op de volgende pagina’s zijn factsheets opgenomen van projecten die op Texel kunnen

worden uitgevoerd. Elke factsheet bevat een doelstelling van het project, een stappenplan

met fasering, een schatting van de investeringen, mogelijke partners, voorziene barrières

en mogelijkheden tot subsidie.
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