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Verantwoording 
Dit rapport is een van de twee rapporten die zijn gemaakt in het kader van een studie naar een 
volledige duurzame energievoorziening voor Texel in 2030. De studie is uitgevoerd in opdracht 
van Stichting Duurzaam Texel. Dit is het hoofdrapport. Het bevat de energie-analyse en is 
uitgevoerd bij de unit Waterstof en Schoon Fossiel. Dit rapport is intern bij ECN geregistreerd 
onder nummer ECN-X--07-059. Het andere rapport bevat een analyse van voorbeelden en 
methoden voor bevordering van draagvlak voor ontwikkeling van diverse vormen van duurzame 
energie op eilanden en in kleine gemeenschappen. Dit deel van de studie is uitgevoerd bij de 
unit Beleidsstudies. Het rapport is bij ECN bekend onder het nummer ECN-E--07-033. Het 
project is bij ECN geregistreerd onder projectnummer 8.28065. 
 
 
Abstract 
This report presents the result of a study into a sustainable energy system for Texel in 2030, the 
largest of the Dutch Wadden Isles. Three versions of a sustainable energy system have been 
analysed. The results show that based on the current nature and extent of demand for energy 
carriers it does not seem feasible to realise a fully self-sufficient energy system where all energy 
carriers are replaced by comparable but renewable energy carriers produced from renewable 
resources of the island. At the current state-of-the-art of technological development and yields 
of energy crop growing either the energy demand is too large or the island is too small. A fully 
self-sufficient energy system based on compensation with wind electricity of energy carriers 
that cannot easily be replaced by renewable alternatives, is feasible. Especially alternatives for 
natural gas and fuels are not easy to produce with local resources. However, it would require a 
large amount of wind energy for which thus far public support is lacking. Therefore, a partially 
self-sufficient, but carbon-neutral energy system where local renewable energy is supplemented 
by physical or virtual import of renewable energy seems most feasible. Based on plausibel 
assumptions of contributions of energy saving and different renewable energy technologies it is 
estimated that about one-third of the sustainable energy system can be realised locally. This 
share can be increased significantly with further adoption of wind energy. 
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Samenvatting 

Achtergrond en doelstelling 
De gemeente Texel streeft naar een volledige verduurzaming van het energiegebruik op het 
eiland in 2030. In dit kader is in opdracht van Stichting Duurzaam Texel een studie uitgevoerd 
naar de mogelijkheden voor een volledig duurzame energievoorziening. Doelstelling van de 
opdracht is om realistische beelden en plannen te maken voor de manier waarop Texel, in 2030, 
100% duurzaam in haar energiebehoefte kan voorzien. Uitgangspunt hierbij is dat de duurzame 
energie bij voorkeur op of rond het eiland moet worden geproduceerd en dat bewezen of bijna 
bewezen technologieën worden ingezet. De resultaten van de studie moeten inzicht bieden in de 
vormen van duurzame energie waarvoor mogelijkheden moeten worden gecreëerd bij 
herziening van de daarvoor relevante beleidskaders. Op het ogenblik bieden de beleidskaders 
voor Texel weinig ruimte voor inpassing van duurzame energie. 
 
Aanpak van de analyse en varianten voor een duurzame energievoorziening voor Texel 
De analyse die is uitgevoerd omvat de volgende onderdelen: 
• Bepaling van de huidige energievraag en het maken van een inschatting voor de 

energievraag op Texel in 2030. 
• Inventariseren en beoordelen van de mogelijkheden en het potentieel voor energiebesparing. 
• Inventariseren en beoordelen van de mogelijkheden voor invulling van de energievraag door 

kleinschalige lokale duurzame energie-opties, zoals zonnepanelen en zonneboilers. 
• Invulling van de (resterende) energievraag door grootschalige centrale duurzame energie-

opties, zoals brandstoffen en groen gas op basis van biomassa en windenergie. Hierbij zijn 
drie varianten voor een duurzame energievoorziening beschouwd: 
A. Een volledig zelfvoorzienende duurzame energievoorziening waarbij de energiedragers 

die nodig zijn (elektriciteit, gas en brandstof) worden geproduceerd uit duurzame 
bronnen op het eiland; 

B. Een quasi volledig zelfvoorzienende duurzame energievoorziening waarbij een deel van 
de benodigde energiedragers op Texel wordt geïmporteerd, maar waarbij de energie-
inhoud van deze energiedragers wordt gecompenseerd door export van andere 
energiedragers die worden geproduceerd uit duurzame bronnen op het eiland; 

C. Een gedeeltelijk zelfvoorzienende duurzame energievoorziening waarbij een deel van de 
vraag naar energiedragers wordt gedekt vanuit duurzame energiebronnen op het eiland, 
en de resterende vraag wordt gedekt door energiedragers die elders zijn geproduceerd 
uit duurzame bronnen. Dit kan door inkoop van groene energie, zoals groene stroom, of 
door participatie in duurzame energieprojecten waarbij de groencertificaten die deze 
projecten genereren aan Texel kunnen worden toegerekend. 

 
Energievraag op Texel 
Als vertrekpunt zijn gegevens voor energievraag gebruikt die voornamelijk afkomstig zijn uit 
een eerdere studie. Deze gegevens zijn gerangschikt volgens een gebruikelijke sectorindeling, 
met uitzondering van vakantiewoningen die vanwege het belang daarvan voor Texel als aparte 
sector zijn beschouwd. Voor de analyse is de vraag naar brandstof door de veerboot 
meegenomen. De vraag naar brandstof vanuit de visserijvloot op Texel is buiten beschouwing 
gelaten, net als het energiegebruik door vliegtuigen op vliegveld Texel. Voor een inschatting 
van het energiegebruik in 2030 is gebruik gemaakt van de meest recente versie van het “Global 
Economy” energiescenario voor Nederland, waarbij voor een aantal sectoren aanpassingen zijn 
gedaan voor Texel. De inschatting laat voor 2030 een grote groei in de vraag naar elektriciteit 
en transport-brandstoffen zien. Voor elektriciteit gaat de vraag van 63,2 GWh naar ruim 110 
GWh en voor de brandstoffen van 12 miljoen liter naar ruim 16 miljoen liter. De vraag naar 
aardgas daalt naar verwachting licht van 23,4 miljoen naar ruim 21 miljoen kubieke meter. Op 
basis van energie-inhoud van de energiedragers genereert de sector Verkeer en Vervoer de 
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grootste energievraag (157 GWh), gevolgd door de sector huishoudens (127 GWh), de 
dienstensector (83 GWh) en de vakantiewoningen (61 GWh).  
 
Mogelijkheden en potentieel voor energiebesparing 
Het potentieel voor energiebesparing wordt ingeschat als aanzienlijk, maar is moeilijk exact te 
geven. Naar verwachting ligt het in de orde van 10 tot 20%. Realisatie van dit potentieel is 
echter niet eenvoudig omdat het voor een belangrijk deel afhangt van de mate waarin mensen 
bereid zijn tot gedragsverandering. Het betreft hier besparingen die samenhangen met zaken als 
voorkomen van onnodig gebruik, spaarzaam gebruik en bewuste aanschaf van energiezuinige 
apparatuur en auto’s. Verandering vereist bewustwording van energiegebruik en een gevoel van 
urgentie dat de huidige praktijk echt verandering behoeft. Hiervoor zal blijvende voorlichting 
nodig zijn met voorbeelden van mogelijke besparingen om mensen over de streep te trekken. 
 
Een besparing met grote potentie die niet gedragsafhankelijk is betreft isolatie van woningen en 
vakantiewoningen. De investering hierin verdient zich in het algemeen binnen redelijke termijn 
terug, zeker bij voortgaande stijging van de energieprijzen. De hoogte van de initiële investering 
kan echter een drempel vormen. Bij een projectmatige aanpak is een aanzienlijke kosten-
besparing te realiseren. Huurwoningen in het beheer van een woningcorporatie lenen zich beter 
voor een projectmatige aanpak dan woningen van particulieren. Daar staat tegenover dat niet de 
woningcorporatie maar de huurder profijt heeft van de investering en het niet op voorhand 
duidelijk is dat de woningcorporatie de investering kan terugverdienen via bijvoorbeeld een 
verhoging van de huren. Hier zullen oplossingen voor moeten worden gevonden. 
 
Voor nieuwbouw geldt ‘voorkomen is beter dan genezen’. Op dit gebied zou alleen nog 
genoegen moeten worden genomen met de hoogste efficiency-standaard. Het uitgangspunt zou 
moeten zijn “passiefhuizen en nul-energiewoningen tenzij …”. 
 
Kleinschalige lokale opties voor duurzame energie 
Op het ogenblik zijn er al ca. 320 zonneboiler-systemen geïnstalleerd en is er al ca. 4200 m2 aan 
PV gerealiseerd verdeeld over meer dan 250 installaties. Deze kleinschalige lokale duurzame 
energie opties zijn belangrijk omdat ze op een relatief groot draagvlak kunnen rekenen bij de 
bevolking. Ze bieden de mogelijkheid aan de bevolking om zelf actief bij te dragen aan 
productie van duurzame energie. Een extra optie die in dit verband nader kan worden verkend is 
de toepassing van kleine windturbines speciaal ontworpen voor de gebouwde omgeving, 
zogenaamde “urban wind turbines”. Berekeningen laten echter zien dat zelfs bij uitbreiding van 
het aantal zonneboilers en PV-panelen met respectievelijk een factor 5 en 6, en installatie van 
2,5 MW aan kleine windturbines (1000-5000 turbines afhankelijk van het type), deze 
kleinschalige opties slechts een beperkte bijdrage leveren aan verduurzaming van de 
energievoorziening. Dit geldt sterker naarmate de huidige hoge niveaus’s in energievraag verder 
stijgen. Daarnaast zijn het voorlopig nog dure opties. Bij voortgaande stimulering van de opties 
verdient het daarom aanbeveling de mate van stimulering goed af te stemmen op het potentieel 
van de bijdrage van de opties aan realisatie van de doelstelling. 
 
Opties voor een duurzame centrale energievoorziening 
 
Variant A 
Voor Variant A is verondersteld dat de huidige energiedragers diesel, benzine, aardgas en 
elektriciteit worden vervangen door respectievelijk biodiesel uit koolzaad, bio-ethanol uit 
fermentatie van maïs, bio-aardgas uit vergisting van suikerbieten en elektriciteit uit windenergie 
op land. Dit zijn opties die op het ogenblik in ieder geval technisch gezien op grote schaal in de 
praktijk kunnen worden gerealiseerd. De keuze voor maïs en suikerbieten is arbitrair, maar de 
resultaten veranderen niet wezenlijk wanneer andere gewassen worden gekozen. Op basis van 
de voorziene vraag in 2030 blijkt er in totaal ruim 15.500 hectare aan oppervlak nodig te zijn 
voor het verbouwen van de gewassen. Hierbinnen staan windmolens opgesteld over een 
oppervlak van bijna 400 tot 900 hectare (bij 3 MW of 250 kW turbines). Ter vergelijking, het 
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totale landoppervlak van Texel en het oppervlak aan cultuurland bedragen respectievelijk 
ongeveer 16.500 en 8.800 hectare. Door halvering van de aardgasvraag ten opzichte van de 
voorziene vraag voor 2030, beperking van de vraag naar transportbrandstof tot het niveau 2000, 
en overschakeling op gewassen voor productie van tweede generatie biobrandstoffen na 2020 
kan in principe worden volstaan met een oppervlak dat past binnen het huidige oppervlak aan 
cultuurgrond. Maar zelfs dan zou het aanzien van het eiland drastisch wijzigen. Bij handhaving 
van het totale oppervlak aan cultuurland zou er bijvoorbeld geen ruimte meer zijn voor de ruim 
4.000 hectare grasland die er nu is, en de veehouderij die daarvan afhankelijk is. Deze variant 
zou leiden tot het verlies van de economische opbrengsten die de cultuurgrond nu genereert. De 
conclusie van Variant A is dan ook dat een volledig zelfvoorzienende duurzame 
energievoorziening voor Texel niet haalbaar is bij blijvend gebruik van de huidige 
energiedragers in combinatie met de huidige en thans voorziene mogelijkheden voor 
verduurzaming van die energiedragers.  
 
Overigens zou zelfs bij deze vorm van energievoorziening uitwisseling van energiedragers met 
“het vaste land” nodig zijn om de omvang van benodigde faciliteiten te kunnen beperken. De 
brandstoffen zouden daarnaast waarschijnlijk niet op het eiland worden geproduceerd omdat de 
benodigde schaalgrootte van de processen niet aansluit bij de schaalgrootte van Texel. De 
energiedragers zouden dus alleen per saldo duurzaam en van het eiland afkomstig zijn. 
 
Variant B 
In Variant B is rekening gehouden met realisatie van een mestvergistingsinstallatie waarvoor al 
vergevorderde plannen bestaan, en een tweede vergelijkbare installatie. Daarnaast is 
verondersteld dat de energie-inhoud van de resterende vraag naar energiedragers wordt 
gecompenseerd met elektriciteit uit windenergie. Dit is vooralsnog de enige realistische 
duurzame energie-optie voor Texel die grootschalig kan worden ingezet. Voor biomassa 
gestookte centrales ontbreekt het potentieel. Een mogelijk interessante optie als benutting van 
getijdenenergie bevindt zich nog in een zeer vroegtijdig ontwikkelingsstadium. Op basis van de 
voorziene energievraag in 2030 komt deze variant uit op een benodigd oppervlak in de orde van 
2600 hectare waarover verspreid windmolens van 3 MW (ca. 60 turbines) staan opgesteld. Bij 
gebruik van 250 kW turbines zijn ca. 730 windmolens over een oppervlak van 3600 hectare 
nodig. Hoewel dit qua oppervlak past binnen het beschikbare oppervlak, krijgt op z’n minst een 
deel van het eiland een ander aanzien met deze hoeveelheden turbines. Er moeten dan ook 
vraagtekens worden gezet bij het draagvlak voor deze optie. Daarnaast zijn er praktische 
aspecten rond de inpassing van ca. 180 MW windvermogen. Het gemiddeld vermogen van de 
vraag op Texel bedraagt naar verwachting ca. 13 MW. Het grootste deel van het vermogen zal 
dus via aparte voorzieningen moeten worden ingepast in het landelijke net. Het is de vraag of 
Texel in dit opzicht een voor de hand liggende locatie is.  
 
Interessant is overigens dat deze hoeveelheid wind ruimschoots voldoende zou zijn voor een 
volledig zelfvoorzienende duurzame energievoorziening indien Texel in 2030 een "electric-
hydrogen society" of een “all electric society” zou zijn. Dit vereist vervoer op waterstof of 
elektrisch vervoer en vergaande verduurzaming van de bestaande bouw met invulling van 
tapwaterverwarming en ruimteverwarming door elektrische warmtepompen en boilers. In die 
zin is Variant B wel een optie met toekomstperspectief. 
 
Variant C 
Voor Variant C is uitgegaan van voorstelbare bijdragen van de verschillende opties voor 
verduurzaming van de energievoorziening. Hierbij zijn bijdragen door besparing en 
kleinschalige lokale duurzame energie-opties meegenomen. De volgende bijdragen zijn 
verondersteld voor 2030 ten opzichte van het gehanteerde energiescenario: 
• Een 10% besparing op energievraag door “good housekeeping”, behalve voor de veerboten. 
• Een 10% besparing op elektriciteit en op transportbrandstoffen door bewuste keuzes voor de 

meest efficiënte uitvoeringen. 
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• Een extra 15% besparing op de totale aardgasvraag door besparingmaatregelen voor 
woningen en vakantiewoningen. 

• Een toename van het geïnstalleerd oppervlak aan zonnecollectoren en zonnepanelen met 
respectievelijk en factor 5 en 6 ten opzichte van de huidige situatie, en de installatie van in 
totaal 2,5 MW aan “urban turbines”. 

• Vier (mest)vergistingsinstallaties vergelijkbaar met de installatie waarvoor op het ogenblik 
plannen zijn, met inzet van biogas in WKK in plaats van opwerking tot bio-aardgas.  

• Realisatie van 14 MW windturbines, het 10-voudige van het thans geïnstalleerde vermogen. 
 
Realisatie van deze bijdragen betekent dat ongeveer 33% van de energievraag op Texel wordt 
verduurzaamd. De grootste bijdragen hierin worden gevormd door achtereenvolgens wind, 
isolatie en renovatie van bestaande woningen en vakantiewoningen en vergisting. De lokale 
duurzame energie-opties leveren slecht een beperkte bijdrage, maar vergen vooralsnog wel de 
grootste investering. Verduurzaming van het resterende deel van de energievraag vergt import 
van duurzame energie, fysiek danwel virtueel. 
 
Voornaamste conclusies en aanbevelingen 
Analyse van de energiehuishouding op Texel laat zien dat realisatie van een duurzame 
energievoorziening voor Texel mogelijk is. Een zelfvoorzienende duurzame energievoorziening 
voor Texel lijkt echter niet haalbaar. Zelfvoorziening betekent namelijk dat de benodigde 
energie afkomstig is van duurzame bronnen binnen de gemeentegrens. In essentie blijkt dat bij 
blijvend gebruik van de huidige energiedragers in combinatie met de huidige en thans voorziene 
mogelijkheden voor verduurzaming van die energiedragers, de energievraag op Texel hiervoor 
te groot is, of dat Texel te klein is. Voor realisatie van een duurzame energievoorziening zal er 
voor een deel duurzame energie moeten worden geïmporteerd. Dit kan worden ingevuld door 
inkoop van duurzame energie, zoals groene elektriciteit en groen gas, en compensatie van 
resterend fossiel energiegebruik door het mede mogelijk maken van duurzame energieprojecten 
elders. 
 
Voor realisatie van een duurzame energievoorziening zou in eerste instantie de aandacht uit 
moeten gaan naar opties die op basis van de huidige stand van de technologie een grote bijdrage 
aan de doelstelling kunnen leveren. Voor Texel zijn dit windenergie, besparing door isolatie en 
renovatie van bestaande woningen en vakantiewoningen, het vermijden van het ontstaan van 
energievraag door het streven naar de hoogste efficiency standaard voor de nieuwbouw, en 
mestvergisting. Daarnaast zal er continu aandacht moeten zijn voor het realiseren van 
besparingen die samenhangen met zaken als voorkomen van onnodig gebruik, spaarzaam 
gebruik en bewuste aanschaf van energiezuinige apparatuur en auto’s. Vanwege hun beperkte 
bijdrage en vooralsnog hoge kosten lijkt het niet verstandig hoge prioriteit te geven aan lokale 
duurzame energie-opties zoals zonneboilers en zonnepanelen, tenzij als onderdeel van 
concepten voor energiezuinige nieuwbouw of duurzame renovatie van bestaande bouw.  
 
Het realiseren van een duurzame energievoorziening vereist een goed inzicht in de opgave waar 
men voor staat; Wat is precies het vertrekpunt, en wat is het potentieel van vooral 
besparingsmaatregelen. Hiertoe dient er in meer detail dan nu, inzicht te zijn in (de ontwikkeling 
van) het energiegebruik in de verschillende sectoren en de karakteristieken van die sectoren. 
Aanbeveling daarom is kentallen te ontwikkelen die de energiehuishouding op Texel eenduidig 
karakteriseren en een goede nul-meting te doen voor bepaling van de kentallen. Aan de hand 
van de ontwikkeling van de kentallen door de jaren heen kan dan de voortgang in 
verduurzaming van de energiehuishouding worden gevolgd. Deze kentallen kunnen ook dienen 
als communicatiemiddel.  
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1. Inleiding 

1.1 Achtergrond 
De gemeente Texel streeft naar een volledige verduurzaming van het energiegebruik op het 
eiland in 2030. In dit kader is in opdracht van Stichting Duurzaam Texel in 2001 een studie 
uitgevoerd waarin productie en gebruik van energie op het eiland in kaart zijn gebracht en opties 
voor verduurzaming van de energievoorziening zijn geïdentificeerd [1]. Sindsdien zijn er 
diverse initiatieven geweest op het gebied van besparing, zonne-energie en vergisting. De 
gemeente en Stichting Duurzaam Texel zijn echter van mening dat er nog onvoldoende sprake is 
van een concreet en samenhangend plan om de ambitie ook echt te realiseren. 
 
Stichting Duurzaam Texel wil nu een nieuwe impuls geven aan het proces van transitie naar een 
duurzame energievoorziening. De Stichting realiseert zich hierbij dat de transitie een langdurig 
proces is dat bij aanvang gebaat is bij een helder en concreet beeld van het einddoel. De 
Stichting heeft ECN daarom gevraagd een aantal varianten voor een volledig duurzame 
energievoorziening voor Texel in 2030 uit te werken. 
 
Creëren van draagvlak bij de bevolking voor een duurzame energievoorziening vormt een 
belangrijk aandachtspunt. Naast de energietechnische aspecten van verschillende varianten voor 
een volledig duurzame energievoorziening dient binnen de studie ook aandacht te worden 
besteed aan economische en maatschappelijke aspecten, zoals aard en omvang van direct 
gerelateerde werkgelegenheid en kansen en bedreigingen voor toerisme en landbouw, de twee 
belangrijkste economische activiteiten op het eiland. Daarnaast is ECN ook gevraagd aandacht 
te besteden aan het leren van de ervaringen die elders zijn opgedaan met betrekking tot 
duurzame energie projecten. Zijn er andere eilanden die soortgelijke trajecten hebben 
doorgemaakt, en wat valt daarvan te leren?  
 

1.2 Doelstelling 
Doelstelling van de opdracht is om realistische beelden en plannen te maken voor de manier 
waarop Texel in 2030, 100% duurzaam in haar eigen energiebehoefte kan voorzien. Op basis 
van deze beelden moeten keuzes kunnen worden gemaakt voor de toekomstige inrichting van 
(de energievoorziening op) het eiland. Uitgangspunt hierbij is dat de duurzame energie bij 
voorkeur op of rond het eiland moet worden geproduceerd en dat technologieën worden ingezet 
die nu of binnen een paar jaar als bewezen kunnen worden verondersteld. Daarnaast zouden de 
opties waarmee de energievoorziening wordt vormgegeven moeten aansluiten bij de 
uitgangspunten van de structuurvisie 2020, maximaal werkgelegenheid op Texel moeten 
bevorderen, aan moeten sluiten bij het transitieproces dat de landbouwsector op Texel 
doormaakt, en nieuwe kansen moeten bieden voor het toerisme en daar geen bedreiging voor 
moeten vormen. 
 

1.3 Aanpak van de studie 
De studie voor Texel is uiteengevallen in twee delen. Dit zijn: 
• Een energieanalyse met uitwerking van drie varianten voor een volledig duurzame 

energievoorziening voor Texel in 2030. 
• Een inventarisatie en evaluatie van praktijkervaringen en "best practices" voor de 

implementatie van duurzame energie met aandacht voor ontwikkeling van draagvlak bij de 
bevolking voor dit proces. 
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1.3.1 Varianten voor een duurzame energievoorziening  
In dit rapport worden drie varianten voor een volledig duurzame energievoorziening voor Texel 
in 2030 beschreven. Binnen de analyse die hiervoor is uitgevoerd kunnen de volgende 
activiteiten worden onderscheiden: 
• In kaart brengen van de aard en omvang van de huidige energievraag op Texel; 
• Schatten van de energievraag op Texel in 2030; 
• Inventariseren van de mogelijkheden tot vermindering van energievraag;  
• Inventariseren van de mogelijkheden om energievraag in te vullen met duurzame bronnen. 

Hierbij zal vooral worden gekeken naar toepassing van technologieën die nu of binnen een 
paar jaar als bewezen kunnen worden verondersteld. Een duurzame energievoorziening voor 
2030 zal moeilijk zijn te realiseren met technieken die veelbelovend lijken, maar in de 
praktijk thans nog in een vroege fase van ontwikkeling blijken te zijn (laboratoriumfase of 
prototypefase). 

• Uitwerken en evalueren van drie varianten voor een volledig duurzame energievoorziening. 
Als onderdeel van de evaluatie is gekeken naar noodzakelijke investeringen, effecten voor 
werkgelegenheid en de kansen en bedreigingen van de duurzame energievoorzieningen voor 
het toerisme en de landbouw, de twee belangrijkste sectoren voor de economie van Texel. 

 
De volgende varianten voor een duurzame energievoorziening zijn uitgewerkt: 

D. Een volledig zelfvoorzienende duurzame energievoorziening waarbij de energiedragers 
die nodig zijn (elektriciteit, gas en brandstof) worden geproduceerd uit duurzame 
bronnen op het eiland; 

E. Een quasi volledig zelfvoorzienende duurzame energievoorziening waarbij een deel van 
de benodigde energiedragers op Texel wordt geïmporteerd, maar waarbij de energie-
inhoud van deze energiedragers wordt gecompenseerd door export van andere 
energiedragers die worden geproduceerd uit duurzame bronnen op het eiland; 

F. Een gedeeltelijk zelfvoorzienende duurzame energievoorziening waarbij een deel van de 
vraag naar energiedragers wordt gedekt vanuit duurzame energiebronnen op het eiland, 
en de resterende vraag wordt gedekt door energiedragers die elders zijn geproduceerd 
uit duurzame bronnen. Dit kan door inkoop van groene energie, zoals groene stroom, of 
door participatie in duurzame energieprojecten waarbij de groencertificaten die deze 
projecten genereren aan Texel kunnen worden toegerekend. 

 

1.3.2 Praktijkervaringen en "best practices" 
Ter ondersteuning van de ontwikkeling van een zo kansrijk mogelijke strategie voor de 
implementatie van duurzame energie op Texel is onderzoek gedaan naar praktijkervaringen en 
"best practices"1. Hiertoe is een korte literatuurstudie uitgevoerd waarbij vooral gebruik is 
gemaakt van reeds aanwezige en eenvoudig toegankelijke informatie zoals internet, openbare 
projectarchieven en bibliotheken. In dit deel van het onderzoek is er aandacht besteed aan: 
1.  Verduurzaming op eilanden: hoe hebben andere eilanden verduurzamingstrajecten opgezet, 

zijn er eilandspecifieke karakteristieken te onderscheiden met betrekking tot het creëren van 
maatschappelijk draagvlak, en wat kan de gemeente Texel daarvan leren? Voorbeeld 
eilanden zijn o.a. Malta, IJsland, Mikos, Canarische Eilanden, Kreta. 

2.  Participatie van burgers bij verduurzamingprojecten. Hierbij is de aandacht uitgegaan naar 
projecten waarbij bepaalde groepen, dorpen, steden of regio's betrokken zijn (o.a. middels 
financiële constructies en burgerraadpleging) 

3.  Strategieën om maatschappelijk draagvlak te vergroten. Processen en methoden die gebruikt 
kunnen worden als burgerraadpleging, informatievoorziening, participatieve methoden. 

 

                                                 
1 voorbeelden met succesvolle uitkomst ten aanzien van het creëren van maatschappelijk draagvlak 
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De bevindingen van dit deel van de studie zijn weergegeven in een aparte rapportage [2]. Een 
aantal van de bevindingen uit de deelstudie naar praktijkervaringen en "best practices" is 
vertaald naar de varianten voor een duurzame energievoorziening voor Texel die zijn uitgewerkt 
in dit rapport en opgenomen in de evaluatie van de varianten. 
 

1.4 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt op basis van het energieverbruik op Texel in 2000, een energiescenario 
voor Nederland en aanvullende specifieke overwegingen voor de ontwikkeling van het 
energiegebruik op Texel een energieverbruik voor Texel in 2030 geconstrueerd.  
 
Er is geen energievoorziening nodig voor energievraag die er niet is. Aandacht voor 
energiebesparing is daarom een belangrijk onderdeel van een duurzame energievoorziening, 
zeker zolang duurzame energie nog relatief duur is. In hoofdstuk 3 wordt aangegeven wat de 
mogelijkheden zijn om de energievraag op Texel te beperken door vraagbeperking en efficiency 
verbetering. 
 
Opties voor duurzame energie kunnen grofweg worden onderverdeeld in lokale kleinschalige 
opties en centrale grootschalige opties. Lokale kleinschalige opties zijn veelal opties die achter 
de meter worden geplaatst. De opties reduceren de energievraag die centraal moet worden 
ingevuld door grootschalige opties. Als zodanig worden deze kleinschalige opties ook wel 
gerekend tot de opties voor vraagbeperking als onderdeel van energiebesparing. In hoofdstuk 4 
worden de lokale kleinschalige duurzame energie opties beschreven en wordt een inschatting 
gegeven van het potentieel ervan voor Texel.  
 
Energievraag die resteert na energiebesparing en invulling via lokale kleinschalige duurzame 
energie opties zal moeten worden ingevuld door centrale grootschalige duurzame energie opties. 
In hoofdstuk 5 wordt voor deze energievraag een drietal varianten geschetst voor een volledig 
duurzame energievoorziening. De varianten zijn uitwerkingen van de ambitie volgens 
verschillende definities van een duurzame energievoorziening. Het zijn niet noodzakelijk 
praktisch realiseerbare energievoorzieningen.  
 
Hoofdstuk 6 bevat een evaluatie van de duurzame energievoorzieningen met aandacht voor 
noodzakelijke investeringen, effecten voor de werkgelegenheid op Texel en kansen en 
bedreigingen voor landbouw en toerisme op Texel. Vanuit ervaringen uit de praktijk met 
duurzame energieprojecten en verduurzamingstrajecten is tot slot gekeken naar afbreukrisico's 
en mogelijkheden voor bevordering van draagvlak bij de bevolking voor de opties die naar 
verwachting een belangrijke rol zullen spelen in een duurzame energievoorziening voor Texel.  
 
Hoofdstuk 7 bevat de conclusies en aanbevelingen. 
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2. Energiegebruik op Texel 

De omvang van een energievoorziening wordt bepaald door de hoogte van de energievraag 
waarin moet worden voorzien. Om beelden voor een energievoorziening te kunnen ontwikkelen 
dient daarom eerst een beeld te worden ontwikkeld van de hoogte van de energievraag. In dit 
hoofdstuk is daartoe het huidige energiegebruik op Texel in kaart gebracht en is op basis van 
energiescenario’s een inschatting gemaakt van het energiegebruik op Texel in 2030, het moment 
waarop de duurzame energievoorziening uiteindelijk moet zijn gerealiseerd. 
 

2.1 Het huidige energiegebruik op Texel 
Cijfers voor het energiegebruik op Texel zijn weergegeven in Tabel 1. Gekozen is om de cijfers 
weer te geven volgens een sectorindeling die aansluit bij de gebruikelijke statistieken. De 
gehanteerde sectoren zijn: 
• Huishoudens; 
• Handel, Diensten en Overheid (HDO); 
• Land- en Tuinbouw; 
• Industrie; 
• Verkeer en Vervoer. 
 
Ten opzichte van deze indeling is alleen een aparte "sector" vakantiewoningen opgenomen 
omdat dit een belangrijke specifieke "sector" vormt voor Texel. 
 
 
Tabel 1 Energiegebruik op Texel in 2000 per sector 

Sector Elektriciteit 
[mln kWh] 

Aardgas 
[mln m3] 

Brandstof 
[mln liter] 

Huishoudens 
Vakantiewoningen 
HDO 
Land- en Tuinbouw 
Industrie 
Verkeer en Vervoer 
 - Wegverkeer 
    - benzine 
    - diesel 
    - LPG 
 - Veerboot 
Totale energievraag 

15,7 
  4,9 
32,5 
  5,0 
  5,1 

 
 
 
 
 
 

63,2 

12,0 
  5,6 
  3,8 
  1,0 
  1,0 

 
 
 
 
 
 

23,4 

 
 
 
 
 

12,0 
 7,0 
  4,1 
  2,7 
  0,3 
 5,0 
12,0 

 
 
De gegevens voor het huidige energiegebruik op Texel zijn voornamelijk ontleend aan het 
eerdere rapport van Ecofys [1] waarin het energiegebruik op Texel in detail is uitgewerkt. In 
feite betreft dit gegevens voor Texel in 2000, maar omdat het energiescenario dat wordt 
gebruikt om een energiegebruik op Texel in 2030 te construeren, het jaar 2000 als basisjaar 
gebruikt voldoen deze cijfers voor de huidige studie. 
 
Een uitzondering wordt gevormd door de cijfers voor de transportsector. Deze cijfers zijn in de 
Ecofys-studie wel meegenomen, maar verduurzaming van de energievraag uit de transportsector 
was geen onderdeel van de studie. Getracht is daarom de cijfers te actualiseren. Uit navraag bij 
de Rab Oliehandel BV, een op Texel gevestigde groothandel in brandstoffenen minerale oliën, 
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is gebleken dat in 2006 de verkoop van brandstof ongeveer 7 miljoen liter bedroeg [3]. Rond 
2000 lag dit cijfer een aantal jaren rond 8,5 miljoen liter volgens de Ecofys-studie. Mogelijke 
verklaringen voor deze daling met bijna 20% zijn: 
• Minder verkeer op het eiland; 
• Meer tanken op het vaste land; 
• Een verschillende basis voor beide cijfers waardoor ze niet (helemaal) vergelijkbaar zijn. 
 
De daling strookt in ieder geval niet met het landelijke beeld dat een continue toename in het 
energiegebruik door het verkeer laat zien. Er is op het ogenblik echter geen inzicht in de 
oorzaak of oorzaken voor de verandering. In het kader van de studie is er voor gekozen het 
nieuwe cijfer van 7 miljoen liter als uitgangspunt te nemen. 
 
Naast de afzet van motorbrandstoffen op Texel is in het kader van deze studie ook het verbruik 
van de veerboten aan de energiehuishouding van Texel toegerekend. Op basis van de 
dienstregeling en cijfers voor het verbruik zoals gepubliceerd op de website van TESO [4], is 
het verbruik van de veerboten geschat op 5 miljoen liter diesel per jaar.  
 
Het brandstofverbruik van de visserijvloot is buiten de beschouwing gehouden. De visserijvloot 
tankt weliswaar in de haven maar vaart voornamelijk buiten de gemeentegrenzen. De 
visserijvloot is ook niet zo plaatsgebonden zoals de veerboot en het wegverkeer dat samenhangt 
met huishoudens, toerisme en andere bedrijvigheid op Texel. In 2000 bedroeg het 
brandstofverbruik van de visserijvloot alleen al 32 miljoen liter dieselolie [1]. Verwacht wordt 
dat dit cijfer thans lager ligt omdat de visserij-activiteiten teruglopen, maar zelfs bij een 
halvering zou het verbruik altijd nog groter zijn dan het gecombineerde verbruik van het 
wegverkeer, het brandstofverbruik in de landbouw en de veerboot. Verder is in de studie ook het 
brandstofverbruik op vliegveld Texel buiten beschouwing gebleven.  
 

2.2 Energiegebruik op Texel in 2030 
De ambitie voor Texel is om in 2030 een volledig duurzame energievoorziening te hebben die 
bij voorkeur is gebaseerd op duurzame energie die op of rond het eiland is geproduceerd. Om 
een goed beeld te kunnen krijgen van de consequenties van deze ambitie is het nodig een beeld 
te hebben van het energiegebruik op het eiland in 2030. 
 
Voor een inschatting van het energiegebruik op het eiland in 2030 is gebruik gemaakt van de 
meest recente energiescenario's die zijn ontwikkeld voor Nederland. Deze scenario's zijn 
ontwikkeld in het kader van de studie Welvaart en Leefomgeving (WLO), die is afgerond in 
2006 [5]. Met de WLO-studie 'Welvaart en Leef Omgeving' brengen het Centraal Planbureau, 
het Milieu- en Natuurplanbureau en het Ruimtelijk Planbureau in kaart wat de mogelijke 
veranderingen tot 2040 zijn en wat zij kunnen betekenen voor de fysieke leefomgeving: de 
omgeving waarin huidige en toekomstige generaties moeten leven, wonen en werken. Dat is 
gebeurd voor de thema’s: wonen, werken, mobiliteit, landbouw, energie, milieu, natuur en 
water. 
 
In totaal zijn 4 scenario's ontwikkeld met de namen Strong Europe (SE), Global Economy (GE), 
Regional Communities (RC) en Transatlantic Market (TM). Eerder zijn de Referentieramingen 
2005-2020 [6] opgesteld waarin de ontwikkelingen van energiegebruik en emissies in 
Nederland tot 2020 zijn weergegeven voor het Global Economy en het Strong Europe scenario. 
Met de WLO studie is de set van energiescenario's uitgebreid, is de tijdshorizon verbreed naar 
2040 en zijn de meest recente cijfers en beleidsontwikkelingen meegenomen, zoals de nieuwste 
ramingen voor mobiliteit en voorgenomen wijziging van de subsidies volgens de wet 
Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP). Voor de details wordt verwezen naar de 
Referentieramingen 2005-2020 en het hoofdstuk Energie in het achtergrondrapport WLO [7]. 
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Uiteindelijk is er voor gekozen om voor een schatting van het energiegebruik in 2030 gebruik te 
maken van de ontwikkeling volgens het GE-scenario. Dit scenario beschrijft op het ogenblik de 
feitelijke ontwikkeling in het energiegebruik het best. Wel is op basis van specifieke 
overwegingen voor Texel een aantal aanpassingen in de ontwikkeling van het energiegebruik 
richting 2030 gemaakt. 
 
Sector Huishoudens 
Voor de sector huishoudens is een ontwikkeling in het gebruik van elektriciteit en aardgas 
verondersteld conform de landelijke ontwikkeling. 
 
Sector vakantiewoningen 
Voor de sector vakantiewoningen is als basis een ontwikkeling in het gebruik van elektriciteit en 
aardgas verondersteld die gelijk is aan de sector huishoudens. Er is echter een lagere daling in 
het aardgasverbruik verondersteld en een grotere toename van het elektriciteitsgebruik.  
 
De veranderingen in het energiegebruik voor de sector huishoudens is de resultante van 
ontwikkelingen in het totaal aantal woningen (voor elektriciteit geldt de totale hoeveelheid 
elektrische apparatuur), de structuur van het woningbestand (appartementen of vrijstaande 
villa's), de isolatiegraad van de woningen en de efficiency van de eindconversie (penetratie HR-
ketels en energiezuinige apparatuur). De ontwikkeling in structuur, isolatiegraad en efficiency in 
de eindconversie kunnen gelijk worden verondersteld voor huishoudens en vakantiewoningen. 
Omdat het beleid op Texel is om het aantal slaapplaatsen voor toerisme niet verder te verhogen 
zou de vergelijking mank gaan op groei van het aantal huishoudens of vakantiewoningen. Daar 
staat echter tegenover dat er wel wordt gestreefd naar een betere bezettingsgraad van de 
slaapplaatsen, hetgeen ook kan worden geïnterpreteerd als een toename van het aantal 
vakantiewoningen met de huidige bezettingsgraad.  
 
Binnen het totale aantal slaapplaatsen wordt een groei verwacht van 4 miljoen overnachtingen 
naar 5,5 miljoen overnachtingen in 2030 (Ecofys, 2001). Dit is een groei van ruim 37%, en dat 
is groter dan landelijke groei in het aantal woningen van 2000 tot 2030, die naar verwachting ca. 
22% bedraagt. Het verschil is gecompenseerd door ten opzichte van de trend in het GE-scenario 
huishoudens een groei in elektriciteits- en aardgasgebruik te veronderstellen voor de sector 
vakantiewoningen van 0,75% van 2000 tot 2010 en vervolgens 0,25% in de periode daarna tot 
2030. 
 
Sector HDO 
Voor de sector HDO is er geen duidelijke reden om een andere ontwikkeling te veronderstellen 
dan de landelijke trend. 
 
Sector Land-en Tuinbouw 
Het energiegebruik in deze sector en de ontwikkeling wordt landelijk gezien vooral bepaald 
door de tuinbouw (kassen). Dit deel van de sector is echter weinig aanwezig op Texel. Daarom 
is er voor gekozen de ontwikkeling in het energieverbruik in deze sector evenredig te 
veronderstellen aan de hoeveelheid landbouwgrond die op Texel in gebruik is. Het Ecofys 
rapport [1] hanteert voor 2000 een oppervlak van 10.282 ha. Op het ogenblik bedraagt dit 
oppervlak ca. 8.800 ha en wordt geen verdere teruggang in het areaal verwacht om de landbouw 
op Texel een gunstig perspectief voor de toekomst te kunnen blijven bieden. 
 
Sector Industrie 
De sector industrie op Texel is niet vergelijkbaar met de industrie die landelijk aanwezig. De 
landelijke trend heeft dan ook geen betekenis voor Texel. Op basis van de stelling dat het 
industrieel gasgebruik naast ruimteverwarming voor rekening komt van een paar activiteiten, 
die als blijvend kunnen worden verondersteld (bakkerijen, bouwnijverheid), is het gasgebruik 
constant verondersteld [1]. Het industrieel elektriciteitgebruik blijkt vooral verband te houden 
met de productie/distributie van water, elektriciteit en aardgas. Voor de distributie van 
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elektriciteit zou dit een kleine 5% van het totaalgebruik bedragen. Omdat het totaalgebruik stijgt 
richting 2030 is verondersteld dat het industriële elektriciteitsverbruik naar verhouding 
meestijgt. 
 
Sector Verkeer en Vervoer 
Voor het energiegebruik in de sector Verkeer en Vervoer is uitgegaan van de landelijke 
ontwikkeling. Verwacht wordt dat de geïndexeerde ontwikkeling in het totaal aantal auto's, 
gereden kilometers per auto, efficiency van auto's en vervoer van goederen voor Texel niet 
wezenlijk verschilt van het landelijke beeld. Een verschil kan wel liggen in de rol van het 
toerisme. Die is lokaal op Texel veel groter dan landelijk. Een kwart van het aantal kilometers 
op Texel wordt gereden door toeristen [1]. Voor dit deel van het energiegebruik is een meer dan 
landelijke toename verondersteld evenredig aan de toename in het aantal overnachtingen dat 
wordt verwacht tot 2030. De totale groei van ruim 37% in het aantal overnachtingen is verdeeld 
in 2% per jaar van 2000 tot 2010 gevolgd door 0,6% per jaar van 2010 tot 2030 [1]. Er is 
aangenomen dat dit geen effect heeft op het verbruik van de veerboot. Dat is constant 
verondersteld tot 2030. 
 
In Tabel 2, Tabel 3 en Tabel 4 zijn de geïndexeerde groeicijfers voor de ontwikkeling van het 
landelijke en het Texelse energiegebruik weergegeven voor de verschillende sectoren. In Tabel 
5 zijn de cijfers voor Texel in 2020 en 2030 uit Tabel 3 en Tabel 4 gecombineerd met de cijfers 
uit Tabel 1 tot absolute cijfers voor het energiegebruik op Texel in 2020 en 2030.  
 
 
Tabel 2 Geïndexeerde groeicijfers voor de landelijke ontwikkeling van het gebruik van 

elektriciteit en aardgas volgens het WLO-GE scenario (index 2000 = 100) 
 2000  2005  2010  2020  2030  
 Elektr. Gas Elektr. Gas Elektr. Gas Elektr. Gas Elektr. Gas 
Huishoudens 
Vakantiewoningen 
HDO 
Land & tuinbouw 
Industrie 

100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 

117 
- 

111 
108 
100 

 93 
  - 
 96 
100 
 83 

136 
- 

128 
129 
106 

 91 
  - 
 92 
102 
 86 

174 
- 

150 
160 
121 

 87 
  - 
 88 
101 
 94 

202 
- 

171 
189 
145 

 90 
  - 
 81 
 99 
103 

 
 
Tabel 3 Geïndexeerde groeicijfers voor de ontwikkeling van het gebruik van elektriciteit en 

aardgas op Texel (index 2000 = 100) 
 2000  2005  2010  2020  2030  
 Elektr. Gas Elektr. Gas Elektr. Gas Elektr. Gas Elektr. Gas 
Huishoudens 
Vakantiewoningen 
HDO 
Land & tuinbouw 
Industrie 

100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 

117 
121 
111 
86 

106 

 93 
 97 
 96 
 86 
100 

136 
146 
128 
86 

116 

 91 
 98 
 92 
 86 
100 

174 
193 
150 
86 

131 

 87 
 96 
 88 
 86 
100 

202 
229 
171 
86 

144 

 90 
102 
 81 
 86 
100 

 
 
Tabel 4 Geïndexeerde groeicijfers voor het totale brandstofgebruik voor Nederland volgens 

het WLO-GE scenario en voor Texel volgens een aangepast WLO-GE scenario 
(index 2000 = 100) 

 2000  2005  2010  2020  2030  
 NL Texel NL Texel NL Texel NL Texel NL Texel 
Verkeer& vervoer 100 100 108 111 117 123 136 146 153 167 
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Uit de cijfers in Tabel 5 wordt duidelijk dat op basis van de huidige inzichten een forse stijging 
in het elektriciteitsgebruik en brandstofgebruik op Texel mag worden verwacht. De toename in 
het brandstofgebruik komt bijna volledig voor rekening van een toename in het gebruik van 
diesel. Het verbruik van aardgas daalt naar verwachting licht. De sectoren Land- en Tuinbouw 
en Industrie hebben slechts een beperkt aandeel in het totale energiegebruik. Bij initiatieven 
voor het terugdringen van de energievraag zal de aandacht vooral uit moeten gaan naar de 
overige sectoren. 
 
 
Tabel 5 Vergelijking van de prognose voor het energiegebruik op Texel volgens het WLO-

GE/Texel scenario in 2020 en 2030 met het energiegebruik op Texel in 2000 
Sector Elektriciteit 

[mln kWh] 
Aardgas 
[mln m3] 

Brandstof 
[mln liter] 

 2000 2020 2030 2000 2020 2030 2000 2020 2030 
Huishoudens 
Vakantiewoningen 
HDO 
Land- en Tuinbouw 
Industrie 
Verkeer en Vervoer 
 - Wegverkeer 
    - benzine 
    - diesel 
    - LPG 
 - Veerboot 
Totale energievraag 

15,7 
  4,9 
32,5 
  5,0 
  5,1 

 
 
 
 
 
 

63,2 

27,4 
  9,4 
48,7 
  4,3 
  6,7 

 
 
 
 
 
 

96,4 

31,8 
11,2 
55,5 
  4,3 
  7,3 

 
 
 
 
 
 

110 

12,0 
  5,6 
  3,8 
  1,0 
  1,0 

 
 
 
 
 
 

 23,4 

10,4 
  5,4 
  3,4 
  0,9 
  1,0 

 
 
 
 
 
 

 21,0 

10,8 
 5,7 
 3,1 
 0,9 
 1,0 

 
 
 
 
 
 

21,4 

 
 
 
 
 

12,0 
 7,0 
  4,1 
  2,7 
  0,3 
 5,0 
12,0 

 
 
 
 
 

15,7 
10,7 
  4,4 
  5,5 
  0,1 
 5,0 
15,7 

 
 
 
 
 

16,3 
11,3 
  4,6 
  6,6 
  0,1 
 5,0 
16,4 
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3. Beperking van het energiegebruik 

Er is geen energievoorziening nodig voor energievraag die er niet is. Aandacht voor het 
vermijden van energievraag is daarom een belangrijk onderdeel van een duurzame 
energievoorziening. In dit hoofdstuk wordt aangegeven wat de mogelijkheden zijn om de 
energievraag op Texel te beperken door vraagbeperking en efficiency verbetering. Eerst zal 
worden ingegaan op de opties. Daarna zal een inschatting worden gegeven van de besparingen. 
 

3.1 Opties voor besparing 
Aandacht voor besparing heeft vooral zin daar waar het energiegebruik hoog is. Uit Tabel 1 en 
Tabel 5 komt naar voren dat dan vooral moet worden gekeken naar de sectoren Huishoudens, 
HDO, Vakantiewoningen en Verkeer en Vervoer. Tabel 6 geeft een overzicht van de algemene 
maatregelen om te komen tot een beperking van het energiegebruik  
 
 
Tabel 6 Overzicht van algemene maatregelen voor beperking van het energiegebruik 

Sector Elektriciteit Aardgas Brandstof 
Huishoudens, HDO 
en vakantiewoningen 

Good housekeeping 
Efficiënte verlichting 
Efficiënte apparatuur 

Good housekeeping 
Bestaande bouw: 
- Isolatie 
- Lage T verwarming 
- Efficiëntere ketels 
Nieuwbouw: 
- "eco"-bouw 

 

Verkeer en Vervoer   Terugdringen verkeer 
Aanpassen rijgedrag 
Efficiëntere motoren 
Kleinere auto's 

 

3.1.1 Good Housekeeping 
Good housekeeping is een containerbegrip dat een groot aantal specifieke maatregelen omvat 
die te maken hebben met gedrag en gewoonten. Verandering vereist bewustwording van 
energiegebruik en een gevoel van urgentie dat de huidige praktijk echt verandering behoeft. 
Hoewel de winst in veel gevallen voor het grijpen ligt en groot kan zijn, is het komen tot 
gedragsverandering, en dan vooral structurele gedragsverandering een lastig onderwerp. In ieder 
geval zal het nodig zijn om energie en energiegebruik een continu punt van aandacht te laten 
vormen in de dagelijkse praktijk. Ideeën hiervoor zijn: 
• Informatiepanelen in huishoudens met informatie over het dagelijks energiegebruik en de 

kosten daarvan, eventueel aangevuld met extra informatie over de trend in het gebruik of de 
afwijking van het gemiddelde. Dit confronteert mensen dagelijks met hun energiegebruik. 

• Opzetten van een energiebenchmark die bijvoorbeeld het energiegebruik in verschillende 
typen huishoudens in een bepaald gebied met elkaar vergelijkt waardoor mensen kunnen 
zien of hun verbruik boven of onder het gemiddelde ligt. Publicatie van de gegevens via een 
lokaal tv-net of de lokale krant kan vergezeld gaan met tips voor besparing.  

• De consument z’n energie steeds opnieuw laten inkopen, bijvoorbeeld via pre-paid kaarten 
zoals bij mobiele telefoons. Iets dergelijks zou wel aanpassing van energiemeters vergen en 
zal lastig alleen lokaal zijn te implementeren. In 2015 moeten alle huishoudens in 
Nederland voorzien zijn van slimme meters voor elektriciteit en gas. Dit biedt kansen voor 
nieuwe diensten die kunnen bijdragen aan realisatie van energiebesparing [8]. 
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Hieronder volgt een aantal specifieke maatregelen om het aardgasgebruik en elektriciteits-
gebruik terug te dringen. De meeste zijn tegelwijsheden die iedereen wel kent maar waarvoor 
steeds opnieuw aandacht moet worden gevraagd. 
 
Terugdringen aardgasgebruik 
• Zet de verwarming uit in kamers die niet worden gebruikt en sluit de deuren. 
• Zet de thermostaat laag als je overdag weg bent. Een minder gedragsafhankelijke manier is 

om dit te regelen via een programmeerbare klokthermostaat. 
• Laat de warme kraan niet onnodig open staan. Neem een douche in plaats van een bad en 

douche niet te lang. 
• Houdt winkeldeuren zoveel mogelijk dicht, zeker in de winter. 
• Beperk het gasgebruik in winkelpanden, kantoren en utiliteits- en overheidsgebouwen 

buiten openingsuren. 
 
Terugdringen van het elektriciteitsgebruik 
• Zet apparaten uit als ze niet worden gebruikt. 
• Laat apparatuur niet onnodig op stand-by staan. 
• Beperk het elektriciteitsgebruik in winkelpanden, kantoren en utiliteits- en overheids-

gebouwen buiten openingsuren door bijvoorbeeld te zorgen dat na een bepaalde tijd alle 
verlichting uitgaat en computers worden uitgezet na het werk. 

 

3.1.2 Efficiëntere verlichting en apparatuur  
Naast good housekeeping kan het elektriciteitsgebruik worden beperkt door het aanschaffen en 
gebruiken van efficiëntere verlichting en apparatuur. Een spaarlamp gebruikt gemiddeld 80% 
minder stroom dan gewone gloeilampen. Veel apparatuur is tegenwoordig voorzien van een 
energielabel waarop het energieverbruik staat vermeld. Apparatuur met een A-label gebruikt 
minder energie dan apparatuur met een B-, C- of nog hoger label. Overigens zeggen deze labels 
ook niet alles. Zo zijn bijvoorbeeld ook plasma-TV's voorzien van labels. Hiermee worden 
plasma-TV's onderling vergeleken. Dat een plasma-TV gemiddeld tot wel 4x zo veel energie 
gebruikt dan een gewone TV blijft hierbij onvermeld en vereist inzicht van de consument. 
 
Voorwaarde voor benutting van het potentieel van efficiëntere verlichting en apparatuur is dat 
energiegebruik een belangrijke overweging wordt bij de aanschaf van nieuwe apparatuur. Dit 
vereist blijvende voorlichting van de noodzaak hiervan en het geven van voorbeelden van 
mogelijke besparingen om mensen over de streep te trekken. Dit zou een taak voor Stichting 
Duurzaam Texel of voor de gemeente kunnen zijn. Het stellen van steeds striktere 
productnormen waar fabrikanten zich aan moeten houden om hun apparatuur op de markt te 
mogen brengen ligt duidelijk buiten de reikwijdte van de Stichting of gemeente. Dat is meer een 
taak voor de nationale overheid en tegenwoordig zelfs meer voor Europa. 
 

3.1.3 Betere isolatie en efficiëntere ketels 
Isolatie van bestaande woningen en gebouwen is een belangrijke besparingsmaatregel. Het gaat 
hierbij zowel om gevel-, dak-, glas- als vloerisolatie. Voor verwarming van een goed 
geïsoleerde woning is ongeveer 700 m3 aardgas nodig. Het gemiddelde aardgasgebruik van een 
huishouden op Texel bedroeg in 2000 ruim 2.200 m3 [1]. Hiervan is ongeveer 350 m3 voor 
verwarming van tapwater. Het potentieel voor besparing zou daarmee in de orde van 1.000 m3 
aardgas per woning kunnen liggen. Naar schatting bedragen de kosten voor volledige na-isolatie 
van woningen gebouwd voor 2000 ongeveer € 12.000 per woning [9]. Verwacht wordt dat de 
kosten circa 30% lager uit kunnen komen indien na-isolatie projectmatig wordt aangepakt. 
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Isolatie en renovatie van bestaande woningen kan worden gecombineerd met de installatie van 
efficiëntere lage temperatuur verwarmingsystemen (LTV). Er wordt gesproken van LTV als de 
aanvoertemperatuur naar radiatoren niet hoger is dan 55°C en de retourwatertemperatuur naar de 
ketel maximaal 45°C is. Traditioneel zijn systemen die werken met temperaturen van 70/55°C 
of zelfs 90/70°C. LTV heeft tal van energetische en andere voordelen. HR-ketels leveren in 
combinatie met LTV een hoger rendement, er treedt minder warmteverlies op in warmte-
distributienetten (collectieve systemen), en met LTV komt de efficiënte(re) inzet van duurzame 
energiebronnen als zonne-energie en aardwarmte binnen bereik. Om de energiebesparende 
toepassing van warmtepompen mogelijk te maken is LTV zelfs een voorwaarde. De geschatte 
besparing van uitsluitend LTV ligt op 2-10% afhankelijk van het gebruikte systeem. 
 
Een andere belangrijke besparingsmaatregel in de bestaande bouw is het installeren van 
efficiëntere verwarmingsketels. Op de markt is tegenwoordig echter weinig anders meer te koop 
dan HR-ketels waardoor deze maatregel automatisch wordt doorgevoerd wanneer oude ketels 
worden vervangen door nieuwe ketels. Deze maatregel is dan ook al verwerkt in het energie-
scenario dat is gehanteerd. Aandacht voor het onderwerp en stimulering van aanschaf van een 
nieuwe ketel kan er wel voor zorgen dat de besparing eerder in de tijd wordt gerealiseerd. 
 
Voor nieuwbouw zou er steeds moeten worden gestreefd naar de hoogst mogelijke graad van 
isolatie. Een woning die nu wordt gebouwd staat er al gauw voor de komende 50 - 100 jaar. Als 
deze woning slecht is geïsoleerd heb je er gedurende de gehele levensduur van de woning last 
van. Na-isolatie is altijd mogelijk, maar is altijd duurder dan de isolatie direct bij de bouw mee 
te nemen. Naast het neerzetten van een kwalitatief goede, goed geïsoleerde woning kan er bij 
nieuwbouw worden gekozen voor toepassing van een energiezuinige elektrische warmtepomp in 
plaats van een aardgasgestookte verwarmingsketel. Voor nieuwbouw zou door de gemeente een 
ambitieus programma van eisen kunnen worden opgesteld dat wordt gehanteerd bij de uitgifte 
van grond voor bebouwing of het afgeven van bouwvergunningen. 
 

3.1.4 Terugdringen van het brandstofverbruik op Texel 
Het brandstofverbruik in de sector Verkeer en Vervoer wordt bepaald door het aantal gereden 
kilometers en het brandstofverbruik per kilometer, dat op zijn beurt weer wordt bepaald door 
rijgedrag, efficiency van automotoren en het gewicht en de lucht- en rolweerstand van de 
voertuigen. De mogelijkheden voor Texel om hier een eigen beleid te voeren lijken beperkt. De 
meeste mogelijkheden liggen waarschijnlijk op het gebied van het terugdringen van het aantal 
gereden kilometer op het eiland. Dit zou kunnen door het gebruik van openbaar vervoer te 
stimuleren, verkeersbelemmerende maatregelen binnen de bebouwde kom door te voeren 
waardoor gebruik van de auto niet loont, en het gebruik van de fiets door bijvoorbeeld toeristen 
verder te stimuleren. 
 

3.2 Potentieel voor besparing 
In het scenario voor de ontwikkeling van het energiegebruik wordt al rekening gehouden met 
besparing. In het gehanteerde scenario ligt het structurele besparingstempo tot 2020 rond de 1% 
per jaar tot net iets daaronder. Na 2020 zakt het in door het ontbreken van prikkels voor de 
ontwikkeling van nieuwe technologie. Politiek bestaat er de wens om dit besparingstempo te 
verhogen [10]. Dit besparingstempo is het overall resultaat van het feit dat een nieuw product in 
het algemeen zuiniger is dan het oude product dat het vervangt, tenminste wanneer het een 
vergelijkbaar product betreft. Dat het totale energiegebruik blijft toenemen komt door volume 
en structuureffecten [11]. Een nieuw product is vaak groter dan het vorige (bijvoorbeeld een 
grotere koelkast of een stofzuiger met meer vermogen) en ook worden er meerdere eenheden 
van een bepaald product gekocht en gebruikt (bijvoorbeeld meerdere TV’s of computers per 
huishouden). Daarnaast wordt er steeds meer energiegebruikende apparatuur aangeschaft 
(vaatwasmachine, wasdroger, magnetron, decoders voor digitale TV, modems, etc. etc.). 
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De hoogte van het besparingstempo in een scenario wordt vooral bepaald door investeringen in 
R&D voor nieuwe technologie. Een gemeente heeft weinig middelen om dit besparingstempo te 
verhogen. Wel kan een gemeente door het geven van het goede voorbeeld en door goede en 
continue voorlichting aan haar inwoners er voor proberen te zorgen dat bij nieuwe aankopen 
alleen de meest energiezuinige versies worden aangeschaft en onnodig energiegebruik zoveel 
mogelijk wordt beperkt. Wanneer dit potentieel is gerealiseerd zal het specifiek energiegebruik 
per inwoner van Texel uiteindelijk (nog) lager komen te liggen dan het landelijke niveau. Het 
geeft echter slechts een tijdelijke verhoging van het besparingtempo. Naar verloop van tijd valt 
het tempo weer terug naar het trendmatige besparingstempo omdat elk volgend A-label product 
maar weer beperkt zuiniger is dan het voorgaande vergelijkbare product. Bij verslapping van de 
aandacht kan er zelfs makkelijk weer ontsparing optreden.  
 
Het geven van een potentieel voor besparing is lastig. Dit komt enerzijds doordat een deel van 
de maatregelen gedragsverandering vereisen hetgeen lastig te realiseren is. Mogelijk zal dit 
potentieel keer op keer moeten worden gerealiseerd omdat de neiging bestaat steeds terug te 
vallen in oude gewoonten. Daar waar mogelijk kan dit worden ondervangen met technische 
maatregelen zoals een programmeerbare klokthermostaat, tijdklokken en bewegingsmelders. 
Anderzijds is het lastig een inschatting te geven omdat het potentieel sterk afhangt van de 
beginsituatie. Spaarlampen hebben bijvoorbeeld een groot potentieel, maar als al een groot deel 
van de lampen is vervangen door spaarlampen dan kan het potentieel verwaarloosbaar zijn. 
Isolatie lijkt een groot potentieel te hebben voor besparing. Voor het werkelijke potentieel is het 
echter van belang in hoeverre na-isolatie al heeft plaatsgevonden binnen de bestaande 
woningvoorraad en in hoeverre na-isolatie in de bestaande woningen kan worden toegepast. 
 
Ter indicatie zijn in Tabel 7 besparingen gegeven voor een selectie van maatregelen. De 
besparingen zijn indicatief en gebaseerd op een gemiddeld gebruik van 3500 kWh elektriciteit 
en 1965 m3 aardgas in een eensgezinstussenwoning [12]. Een bijzonder uitgebreide en 
informatieve site over energiegebruik in huishoudens en mogelijkheden voor besparingen is die 
van milieucentraal [13]. 
 
Tabel 7 Effecten van besparingsmaatregelen voor een huishouden 

Maatregel Besparing elektriciteit Besparing aardgas 
Nieuwe HR-ketel 
Gevelisolatie 
Dakisolatie 
Glasisolatie 
Vloerisolatie 
Thermostaat lager zetten 
Gewone TV i.p.v. plasma-TV 
Spaarlampen 
Stand-by verbruik 
Apparatuur tijdig uitzetten 

 
 
 
 
 
 

11% 
5% 

3-5% 
1% 

15% 
14% 
9% 
8% 
6% 
5% 

 
 
De tabel geeft aan dat isolatie een enorm potentieel heeft. Wanneer dit projectmatig wordt 
aangepakt en wordt gecombineerd met installatie van lage temperatuur verwarming en nieuwe 
HR-ketels kunnen besparingen worden gerealiseerd van meer dan 50%. Combinatie met 
gasgestookte of elektrische warmtepompen zou zelfs tot nog grotere besparingen kunnen leiden. 
Een dergelijke aanpak is waarschijnlijk eenvoudiger te realiseren bij huurwoningen van 
woningbouwverenigingen dan bij particuliere woningen. Op Texel zijn er op het ogenblik ruim 
1400 huurwoningen. Het potentieel zal niet bij alle woningen hetzelfde zijn. Bij 1000 woningen 
met een gemiddelde besparing van 1000 m3 per woning is de besparing 1 mln m3 aardgas per 
jaar oftewel 8-10% van het totale aardgasverbruik in de huishoudens en 4-5% van het totale 
aardgasgebruik op Texel. 
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4. Inzet van kleinschalige lokale duurzame energie-opties 

Om te kunnen spreken van een duurzame energievoorziening zal de energievraag die wordt 
gegenereerd in de eindgebruiksectoren moeten worden gedekt door energiedragers (elektriciteit, 
gas, vloeibare brandstoffen) die worden geproduceerd uit hernieuwbare energiebronnen. In het 
kader van deze studie wordt onderscheid gemaakt tussen kleinschalige, lokale opties en 
grootschalige, centrale opties. De kleinschalige opties zijn typisch opties die "achter de meter" 
kunnen worden geplaatst. De opties staan dicht bij de particulier en bieden een goede 
mogelijkheid aan de particulier om zelf iets met duurzame energie te doen. Omdat deze opties 
bijdragen aan vermindering van de vraag naar energie(dragers) die centraal moeten worden 
geproduceerd worden deze opties soms ook wel onder besparingsopties geschaard. 
  

4.1 Lokale opties voor duurzame energie 
Gangbare lokale, kleinschalige opties voor duurzame energie zijn zonneboilers, warmtepompen, 
zonnepanelen (PV) en kleine windturbines. Hieronder volgt een korte beschrijving.  
 
Zonneboiler 
Zonneboilersystemen produceren warm water met behulp van zonnewarmte. Een systeem 
bestaat uit een collector en een voorraadvat. De systemen worden meestal gebruikt voor de 
productie van warm tapwater. Met een standaardsysteem, met een collectoroppervlak van bijna 
3 m2, kan een gemiddeld huishoudens ca. 180 m3 aardgas besparen [14]. Dit is ongeveer de helft 
van het aardgas dat in een gemiddeld huishouden wordt gebruikt voor verwarming van tapwater. 
 
Warmtepomp 
Dankzij de zon zit er in de aarde, in het water en in de lucht altijd een grote hoeveelheid warmte 
opgeslagen. Een warmtepomp is een apparaat dat deze omgevingswarmte van relatief lage 
temperatuur naar een hoger en bruikbaar temperatuurniveau kan brengen. Het werkt net als een 
koelkast, alleen is in dit geval de warmte het gewenste product en niet de koude. Afhankelijk 
van het type warmtepomp kan met relatief weinig energie in de vorm van elektriciteit of aardgas 
een vergelijkbare hoeveelheid warmte worden geproduceerd als bijvoorbeeld met een CV-ketel.  
 
Voor ruimteverwarming kan een warmtepomp een gemiddeld rendement van een factor 4 of 
meer bereiken [14]. Dit betekent dat je een kwart van de energie voor productie van de 
gewenste warmte moet inkopen. De rest van de warmte is gratis omgevingswarmte. Dit deel van 
de warmte is sowieso duurzaam. Als de ingekochte energie ook afkomstig is van hernieuwbare 
bronnen, zoals groene stroom, dan is de optie volledig duurzaam. 
 
Zon-PV 
Een zonnepaneel is een paneel waarop fotovoltaïsche cellen zijn gemonteerd die 
stralingsenergie van de zon omzetten in elektriciteit. Zonnepanelen kunnen via een inverter aan 
het elektriciteitnet worden gekoppeld, maar kunnen ook los van het net worden bedreven 
("stand-alone"). In het laatste geval worden ze veelal gecombineerd met accu's voor opslag van 
elektriciteit. Systemen die aan het net zijn gekoppeld sluizen de elektriciteit die niet wordt 
gebruikt door naar het net. In dat geval loopt de elektriciteitsmeter terug en wordt de 
consumentenprijs voor elektriciteit vergoed tot de hoeveelheid die er jaargemiddeld in het 
huishouden wordt verbruikt. Een PV paneel levert in Nederland ca. 80 kWh per jaar per 100 Wp 
(Wp staat voor Watt-piek en is een maat voor het vermogen van panelen onder 
standaardcondities.) [14]. De opbrengst van een paneel kan echter variëren. Bij montage met 
een hellingshoek tussen 20 en 60 graden en oriëntatie op het zuiden is de opbrengst optimaal. 
 
Kleine windturbines 
Naast de grote windturbines zijn er zogenaamde "Urban windturbines" die specifiek zijn 
ontwikkeld om in de gebouwde omgeving geplaatst te worden [15]. Overigens zijn lang niet alle 
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urban turbines vanwege hun grootte geschikt voor plaatsing bij huishoudens. Soms is plaatsing 
boven op een gebouw vereist of op een relatief kleine mast. In het laatste geval is plaatsing bij 
agrarische bedrijven een goede optie. Het vermogen van urban turbines ligt in de orde van 0,5-3 
kW. De opbrengst is sterk afhankelijk van de windcondities, de omgeving en de hoogte waarop 
de turbine is geplaatst. Als ordegrootte kan een opbrengst van 5-15% van het nominaal 
geïnstalleerd vermogen worden gehanteerd. Op Texel zijn de windcondities goed met een hoge 
gemiddelde windsnelheid en een open landschap. Een aardig voorbeeld van een urban turbine 
voor de gebouwde omgeving is de "Energy Ball". In de versie van 0,5 kW met een diameter van 
1 m wordt geclaimd dat hiermee onder gunstige condities 10-15% van het elektriciteitsgebruik 
van een gemiddeld huishouden kan worden gedekt [16]. Bij een gemiddeld gebruik van 3500 
kWh betekent dit een opbrengst van 8-12% van het nominaal geïnstalleerd vermogen (maximale 
opbrengst als de windturbine het hele jaar op volle capaciteit zou produceren). 
 

4.2 Lokale DE-opties op Texel 
In de afgelopen jaren is er op Texel, daartoe gestimuleerd door de gemeente en Stichting 
Duurzaam Texel, bij particulieren en bedrijven de nodige aandacht geweest voor de lokale 
duurzame energie-opties. Er zijn installaties geplaatst bij ongeveer 180 particulieren en 70 
bedrijven, en bij een aantal scholen, gemeentegebouwen, verenigingsgebouwen (bijvoorbeeld de 
voetbalclub), kerken en een zwembad. Tabel 8 geeft een overzicht  van de huidige status van 
implementatie van de verschillende opties, en een schatting van de opbrengst daarvan. 
 

Tabel 8 Implementatie van kleinschalige DE-opties op Texel 
Jaar Optie Hoeveelheid Opbrengst 
2000 Zonneboilers 

Warmtepompen 
PV (netgekoppeld) 
Kleine windturbines 

800 m2 (60 installaties) 
enkele 

2400 m2 (65 projecten) 
- 

0,03 mln m3 aardgas eqv. 
? mln m3 aardgas eqv. 

0,08 mln kWh 
- 

2006 Zonneboilers 
Warmtepompen 
PV (netgekoppeld) 
Kleine windturbines 

1600-4200 m2 (320 installaties) 
25 installaties 

4200 m2 (> 250 projecten) 
- 

0,07-0,18 mln m3 aardgas eqv. 
? mln m3 aardgas eqv. 

0,13-0,34 mln kWh 
- 

  
 
In de tabel zijn cijfers opgenomen voor 2000 en 2006. De cijfers voor 2000 zijn overgenomen 
uit het Ecofys-rapport. De cijfers voor 2006 zijn een schatting van de gemeente [17]. 
Omrekening van de cijfers voor 2000 levert voor de zonneboilers een opbrengst vergelijkbaar 
met 40 m3 aardgas per jaar per m2. Voor de zonnepanelen is de opbrengst 30 kWh per m2 per 
jaar. Deze waarden, en vooral die voor de zonnepanelen, zijn aanzienlijk lager dan de waarden 
die in het algemeen als vuistregel worden gehanteerd. Wat hier de oorzaak van is, is niet 
duidelijk. Daarom is voor 2006 een bandbreedte opgenomen. De ondergrens volgt wanneer de 
specifieke opbrengst voor 2000 wordt gebruikt. De bovengrens volgt wanneer de opbrengsten 
worden gehanteerd die zijn gegeven bij de beschrijving van de opties in paragraaf 4.1. Van de 
warmtepompen is onvoldoende bekend om een schatting van de opbrengst te maken. 
  

4.3 Potentieel voor lokale DE-opties op Texel 
Per 1 januari 2007 zijn er op Texel 5.857 woningen, 404 bijzondere woongebouwen en 3.650 
recreatiewoningen. Voor bepaling van een "potentieel" is verondersteld dat de opties in 2030 
worden toegepast bij 5.000 woningen (huishoudens). Voor zonnepanelen is uitgegaan van 5 m2 
panelen per woning. Voor zonneboilers is toepassing van een standaard systeem voor een 
huishouden verondersteld. Een dergelijk systeem heeft een collector oppervlak van ca. 2,8 m2. 
Voor urban turbines is een totaal geïnstalleerd vermogen verondersteld van 2,5 MW (1.000-
5.000 systemen) waarbij gemiddelden zijn gebruikt van gegevens voor een aantal typen [15]. 
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Alleen voor warmtepompen is een kleiner aantal verondersteld. Dit heeft er mee te maken dat 
warmtepompen alleen kunnen worden toegepast in combinatie met lage temperatuur 
verwarming (LTV). Lage temperatuur verwarming kan echter weer alleen worden toegepast 
indien een huis goed geïsoleerd is. Deze voorwaarden beperken het potentieel. Voor de 
berekening van het potentieel moet ook worden uitgegaan van een goed geïsoleerde woning. 
Voor de berekening is uitgegaan van een woning (huishouden) met een jaarlijks aardgasverbruik 
van 1.050 m3, waarvan 700 m3 voor ruimteverwarming. 
 
 
Tabel 9 Ordegrootte schatting voor Texel van de opbrengst van lokale DE-opties voor de 

productie van elektriciteit 
Eenheid Aantal 

eenheden 
Geïnstalleerd 

vermogen 
Opbrengst Investering 

(eenheden) 
 [-] MWe mln kWh M€ 
5 m2 PV 5.000 2,5          2 16,3 
Urban turbine 1.000-5.000 2,5          3 15,5 
 
Tabel 10 Ordegrootte schatting voor Texel van de opbrengst van lokale DE-opties voor de 

productie van warm tapwater (zonneboiler) en ruimteverwarming (warmtepomp) 
Eenheid Aantal 

eenheden 
Geïnstalleerd 

vermogen 
Opbrengst Investering 

(eenheden) 
 [-] MWth mln m3 eqv M€ 
Zonneboiler (standaard) 5.000 0,94 0,9 13,5 
Warmtepomp gas 500 3 0,08 3,5 
Warmtepomp elektrisch 500 3 0,44 2,5 - 4,5 
 
 
Vergelijking van de opbrengsten met de resultaten voor de energievraag voor 2030 uit Tabel 5 
laat zien dat 25.000 m2 PV ca. 1,8% van de elektriciteitsvraag dekt. De kleine windturbines 
dekken ongeveer 2,8% van de elektriciteitsvraag. Hierbij is geen rekening gehouden dat door 
extra aandacht voor besparing het elektriciteitsgebruik in 2030 lager kan zijn dan volgens het 
gehanteerde scenario. Wordt als ondergrens het elektriciteitsgebruik in 2000 genomen dan volgt 
dat onder de gehanteerde aannamen, de opties samen ca. 5 - 8% van het elektriciteitsgebruik in 
2030 zouden dekken. 
 
Indien 5.000 zonneboilers zouden worden geïnstalleerd met een totaal collectoroppervlak van 
14.000 m2 dan zou dit de vraag naar aardgas op Texel in 2030 reduceren met ca. 4,2%. 
Toepassing van gasgestookte warmtepompen levert onder de gehanteerde aannamen een extra 
reductie op van 0,4%. De opbrengst of reductie in vraag naar aardgas is met de elektrische 
warmtepomp groter. Voor de berekening is aangenomen dat er ook geen aardgas meer wordt 
gebruikt voor tapwater, waarbij er vanuit is gegaan dat de helft van de energievraag voor warm 
tapwater wordt ingevuld door een zonneboiler. Tegenover de afname in vraag naar aardgas door 
inzet van elektrische warmtepompen staat wel een toename in de vraag naar elektriciteit. Onder 
de gehanteerde aannamen zou dit voor de 500 woningen leiden tot een extra elektriciteitsvraag 
van ruim 1,5 mln kWh. Daarnaast is mogelijk de installatie van een elektrische boiler nodig die 
nog een extra investering met zich mee zou brengen. 
   
De cijfers uit Tabel 9 en Tabel 10 geven aan dat ondanks grote inspanningen de bijdrage van de 
beschouwde opties aan verduurzaming van de energievoorziening op Texel als geheel beperkt 
zijn. Toch zijn het belangrijke opties omdat ze gezien de huidige implementatie tot nu toe op 
voldoende draagvlak bij de bevolking kunnen rekenen. Daarnaast bieden ze de mogelijkheid aan 
bewoners om zelf aktief bij te dragen aan de productie van duurzame energie. 
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5. Inzet van grootschalige centrale duurzame energie-opties 

Energievraag die na besparing en invulling met lokale DE-opties resteert, zal moeten worden 
ingevuld met centrale DE-opties. In dit hoofdstuk zal eerst een overzicht van de opties worden 
gegeven en zullen vervolgens verschillende varianten van een duurzame energievoorziening 
voor Texel worden uitgewerkt conform de definities die daarvoor in paragraaf 1.3.1 zijn 
gegeven. Startpunt voor de uitwerking is steeds de energievraag zoals gepresenteerd inTabel 5. 
Naar gelang er ten opzichte van het gehanteerde energiescenario een grotere inzet is op 
energiebesparing en implementatie van lokale DE-opties, kan de energievraag die in 2030 door 
centrale DE-opties dient te worden ingevuld lager uitvallen. In dit verband is overwogen uit te 
gaan van cijfers voor een energiescenario uit de WLO-studie waarin een matige economische en 
grotere aandacht voor milieu en klimaat is verondersteld. Voor dit scenario vallen de 
energievragen ca. 15% lager uit. Gezien het relatief kleine verschil is er uiteindelijk voor 
gekozen om als “ambitieuze ondergrens” voor 2030 de cijfers voor 2000 te nemen. Omdat de 
aardgasvraag in 2000 hoger is dan die in 2030 is hier alleen steeds de vraag voor 2030 gebruikt. 
 

5.1 Centrale opties voor duurzame energie 
In dit hoofdstuk zijn de volgende varianten van een duurzame energievoorziening uitgewerkt: 
A. Een volledig zelfvoorzienende duurzame energievoorziening waarbij de energiedragers die 

nodig zijn (elektriciteit, gas en brandstof) worden geproduceerd uit duurzame bronnen van 
het eiland; 

B. Een quasi volledig zelfvoorzienende duurzame energievoorziening waarbij een deel van de 
benodigde energiedragers op Texel wordt geïmporteerd, maar waarbij de energie-inhoud 
van deze energiedragers wordt gecompenseerd door export van andere energiedragers die 
worden geproduceerd uit duurzame bronnen op het eiland; 

C. Een gedeeltelijk zelfvoorzienende duurzame energievoorziening waarbij een deel van de 
vraag naar energiedragers wordt gedekt vanuit duurzame energiebronnen op het eiland, en 
de resterende vraag wordt gedekt door energiedragers die elders zijn geproduceerd uit 
duurzame bronnen. Dit kan door inkoop van groene energie, zoals groene stroom, of door 
participatie in duurzame energieprojecten waarbij de groencertificaten die deze projecten 
genereren aan Texel kunnen worden toegerekend.  

 
 
Tabel 11 DE-opties voor invulling van varianten voor een DE-voorziening op Texel 

 
 Elektriciteit Aardgas Benzine Diesel 

Windenergie 
op land Vergisting Bio-ethanol PPO of biodiesel Variant A:  

Alle duurzame 
energiedragers uit 
DE-bronnen van 
Texel 

 
Na 2020: 
Synthetisch 
aardgas 

Na 2020: 
FT-brandstof 
(BTL) 

Na 2020:  
FT-brandstof 
(BTL) 

Variant B:  
DE van Texel met 
compensatie van 
DE-import door 
extra productie op 
Texel 

Windenergie 
op land Vergisting   

Windenergie  
op land Vergisting   

Inkoop groene 
stroom 

Inkoop groen 
gas Inkoop bioethanol Inkoop biodiesel 

Variant C:  
Opwekking op 
Texel en import 
van duurzame 
energie Participatie in 

projecten elders 
Participatie in 
projecten elders 

Participatie in 
projecten elders 

Participatie in 
projecten elders 
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Tabel 11 geeft een overzicht van de opties die zijn beschouwd voor de verschillende varianten 
voor de duurzame energievoorzienig. Een inhoudelijke beschrijving van de opties is te vinden in 
de verschillende bijlagen bij dit rapport.  
 
Bij de keuze van de opties is vooral gelet op het potentieel van de duurzame energiebronnen op 
Texel en de huidige status van de technologie voor benutting van die bronnen. Voor opbouw 
van een realistisch beeld heeft het weinig zin DE-opties te beschouwen waarvoor op Texel geen 
of nauwelijks potentieel aanwezig is. Daarnaast zijn er ook geen opties meegenomen die op het 
ogenblik nog voornamelijk in het laboratorium worden ontwikkeld of waarvan slechts eerste 
prototypen beschikbaar zijn. Gezien de lange ontwikkelingstrajecten die in het algemeen nodig 
zijn om nieuwe technologie marktrijp en voldoende concurrerend te maken kan van deze opties 
zeker tot 2020 geen noemenswaardige bijdrage worden verwacht aan verduurzaming van de 
energievoorziening. Mochten deze opties op enig moment richting 2030 wel voldoende zijn 
ontwikkeld dan kunnen ze altijd nog worden opgenomen in de plannen voor een duurzame 
energievoorziening. In die zin is het beeld dat in deze studie wordt ontwikkeld natuurlijk geen 
definitief eindbeeld, maar slechts een zo realistisch mogelijk beeld op basis van de huidige stand 
van de ontwikkelingen en mogelijkheden. Opties die in eerdere studies of in de loop van deze 
studie vanuit Stichting Duurzaam Texel zijn geopperd, maar om deze redenen niet verder zijn 
uitgewerkt, zijn kort beschreven in Bijlage K. Het betreft winning van aardwarmte, winning van 
energie uit golven, winning van energie uit getijdestroming en winning van energie uit het 
verschil in zoutgehalte tussen een zoet- en zoutwaterstroom (Blue Energy).  
 
In de volgende paragrafen is per variant uitgewerkt wat de opties uit Tabel 11 zouden betekenen 
voor Texel. Hierbij zijn kosten en rendementen gehanteerd zoals die op het ogenblik gelden. De 
volgende zaken in beeld gebracht: 
• Het ruimtebeslag van de opties; 
• Aantal en omvang van installaties; 
• Investeringen; 
 

5.2 Variant A: Volledig zelfvoorzienende DE-voorziening 
In Variant A is Texel volledig zelfvoorzienend wat betreft z'n energievoorziening. Dat wil 
zeggen dat de vraag naar energiedragers volledig wordt gedekt vanuit duurzame energiebronnen 
op het eiland. Vanuit oogpunt van werkgelegenheid zou productie van de energiedragers ook bij 
voorkeur op het eiland moeten plaatsvinden. 
 
Voor deze variant is aangenomen dat de vraag naar elektriciteit wordt gedekt door productie van 
elektriciteit met windturbines op land. Aardgas wordt vervangen door een synthetisch aardgas 
uit biogas (bio-SNG) dat wordt geproduceerd door vergisting. Voor de berekeningen is 
vergisting van suikerbieten verondersteld. Verder is aangenomen dat benzine wordt vervangen 
door ethanol dat wordt geproduceerd uit maïs en dat diesel wordt vervangen door biodiesel dat 
wordt geproduceerd uit pure plantenolie (PPO) uit koolzaad. Deze vier duurzame energiedragers 
worden op het ogenblik met huidige technologie op enige schaal commercieel of semi-
commercieel geproduceerd. 
 
De resultaten die worden gepresenteerd moeten worden gezien als indicatief. De opbrengsten 
aan biobrandstoffen kunnen aanzienlijk variëren per hectare. Enerzijds heeft dit te maken met 
variaties in opbrengst van een gewas per hectare en variaties in het productieproces. De 
opbrengst van bio-ethanol uit maïs ligt in de orde van 360-390 liter per ton maïs [18]. De 
opbrengst aan maïs in Nederland varieerde in de periode 2001-2005 tussen 8,4 en 9,6 ton per 
hectare [19]. Anderzijds varieert de opbrengst ook per type gewas. Cijfers uit voorheen de EU-
15 laten een gemiddelde opbrengst aan bio-ethanol zien voor graan, aardappelen en suikerbieten 
van respectievelijk 47, 82 en 145 GJ/ha. [20]. Dit komt overeen met ca. 2.300, 3.900 en 7000 
liter bio-ethanol per hectare. 
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De huidige biobrandstoffen zijn zogenaamde eerste generatie brandstoffen. Het duurzaamheids-
gehalte van deze brandstoffen is niet onomstreden, en in verband daarmee is veel onderzoek 
gericht op de ontwikkeling van de tweede generatie brandstoffen. De verwachting is dat de 
technologie hiervoor rond 2020 beschikbaar komt. Biobrandstoffen kunnen dan uit houtachtige 
gewassen en reststromen worden gemaakt waardoor onder andere het risico van concurrentie 
van energieteelt met voedselproductie kleiner wordt. Startpunt voor productie van de tweede 
generatie brandstoffen is de omzetting van biomassa in z'n kleinste bouwstenen (vergassing). 
Met die bouwstenen, koolmonoxide (CO) en waterstof (H2) kunnen vervolgens brandstoffen 
worden gesynthetiseerd (Fischer-Tropsch proces). Ook kan er synthetisch aardgas worden 
geproduceerd (bio-SNG). Deze ontwikkelingen vormen op termijn een alternatief voor 
biodiesel, bio-ethanol en bio-aardgas uit biogas (vergisting), en vergen andere energieteelten. 
Deze opties zijn ter vergelijking opgenomen in de resultaten. Tabel 12 geeft een overzicht van 
energieproducten uit biomassa met bijbehorende processen en gewassen. 
 
 
Tabel 12 Energieproducten uit biomassa met bijbehorende processen en gewassen 

Puur Plantaardige Olie (PPO) 

Biodiesel 

Koude persing 

+ om-estering met methanol 

Koolzaad 

1e generatie bio-ethanol Fermentatie (alcoholische 
vergisting) gevolgd door 
opwerking tot >98% ethanol 

Granen, suikerbieten, 
maïs, aardappelen 

2e generatie bio-ethanol Enzymatische omzetting ligno-
cellulose waarna productie van 
bio-ethanol 

Houtachtigen (ligno-
cellulose): hennep, 
olifantsgras, stro, … 

Fischer-Tropsch biobrandstoffen Productie van een synthesegas 
via vergassing en gasreiniging 
gevolgd door FT-synthese 

Houtachtigen: 
populier, olifantsgras, 
wilg, hennep, bamboe 
… 

Groen gas Bio-aardgas Anaërobe vergisting gevolgd 
door opwerking tot van het gas 
tot aardgaskwaliteit 

Maïs, suikerbieten, 
gras, klaver, triticale, 
… 

 Bio-SNG Productie van een synthesegas 
via vergassing en gasreininging 
gevolgd door methanering 

Houtachtigen: 
populier, olifantsgras, 
wilg, hennep, bamboe 
… 

Groene stroom via biogas Anaërobe vergisting gevolgd 
door productie van elektriciteit 
m.b.v. een gasmotor 

Maïs, suikerbieten, 
gras, klaver, triticale, 
… 

 via stoom Verbranding met productie van 
elektriciteit via een stoom-
turbine 

Houtachtigen: 
populier, olifantsgras, 
wilg, hennep, bamboe 
… 

 via stookgas Productie van een stookgas via 
vergassing met productie van 
elektriciteit in een gasturbine 

Houtachtigen: 
populier, olifantsgras, 
wilg, hennep, bamboe 
… 
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Resultaten biobrandstoffen 
In Tabel 13 en Tabel 14 staan voor Variant A de resultaten voor de productie van vloeibare 
brandstoffen uit biomassa samengevat voor het jaar 2000 en 2030. Specifieke gegevens over 
biodiesel productie uit koolzaad, ethanol productie uit maïs, en productie van FT-brandstoffen 
uit biomassa (BTL) zijn te vinden in Bijlage D t/m Bijlage F.  
 
 
Tabel 13 Cijfers voor vervanging van vloeibare brandstoffen door alternatieven op basis van 

biomassa gebaseerd op de vraag naar brandstoffen op Texel in 2000. 
Hoeveelheid Oppervlak teelt Vermogen Installaties Investeringen Vloeibare 

Brandstoffen in 2000 mln liter/jaar ha MWth  [-] M € 
Biodiesel uit koolzaad  
voor auto's 3,0 1.880 

Biodiesel uit koolzaad 
voor de veerboot 5,5 3.490 

8,8 1 5 

Ethanol uit maïs voor 
auto's 6,2 2.080 4,1 0,5 18 

FT-brandstoffen uit 
biomassa i.p.v. diesel 
en benzine 

11,8 4.600 12,9 0,02  

 
Tabel 14 Cijfers voor vervanging van vloeibare brandstoffen door alternatieven op basis van 

biomassa gebaseerd op de vraag naar brandstoffen op Texel in 2030. 
Hoeveelheid Oppervlak teelt Vermogen Installaties Investeringen Vloeibare 

Brandstoffen in 2030 mln liter/jaar ha MWth  [-] M € 
Biodiesel uit koolzaad  
voor auto's 7,2 4.600 

Biodiesel uit koolzaad 
voor de veerboot 5,5 3.490 

13,2 1 6 

Ethanol uit maïs voor 
auto's 7,0 2.370 4,6 0,5 19 

FT-brandstoffen uit 
biomassa i.p.v. diesel 
en benzine 

16,2 6.320 17,9 0,03  

 
 
Voor de berekening is uitgegaan van een opbrengst voor koolzaad van 52 GJ/ha of 1.650 liter 
PPO per hectare (1.600 liter biodiesel) [21]. De gemiddelde opbrengst in de EU-15 lag in 2004 
op 45 GJ/ha [20]. Voor de bio-ethanol uit maïs is een opbrengst gehanteerd van 62 GJ/ha, 
hetgeen overeenkomt met bijna 3.000 liter per hectare. Hogere waarden zijn mogelijk, maar in 
verband met de lokale situatie op Texel met betrekking tot bodemgesteldheid en mogelijkheden 
tot beregening van gewassen is er voor gekozen geen cijfers aan de bovengrens te kiezen. 
Overigens zou een keuze voor suikerbieten als grondstof voor de productie van bio-ethanol 
leiden tot grofweg een halvering van het benodigde oppervlak. De oppervlakken die zijn 
berekend moeten worden afgezet tegen een totaal beschikbaar oppervlak voor landbouw op het 
ogenblik van ca. 8.800 ha. en een totaal landoppervlak van ca. 16.500 ha. In Figuur 1 is dit 
gedaan door de oppervlakken op een satellietbeeld van Texel te projecteren. De lichtgroene 
vlakken geven de oppervlakken bij een vraag naar vloeibare brandstoffen zoals in 2000. De 
donkergroene vlakken zijn voor 2030. 
 
Uit de projectie wordt duidelijk dat het alleen al vanuit ruimtebehoefte voor energieteelt lastig 
zal zijn zelfvoorzienend te worden op het gebied van transportbrandstof. In 2030 overstijgt het 
benodigde areaal de huidige beschikbare hoeveelheid landbouwgrond zelfs wanneer niet maïs 
maar suikerbieten worden gebruikt. Verder moet worden bedacht dat de brandstof voor de 
vissersvloot niet is meegenomen (een veelvoud van de vraag door de veerboot!). 
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Figuur 1 Benodigd oppervlakte voor de vervanging van vloeibare brandstoffen door de 

productie van biodiesel uit koolzaad en ethanol uit maïs. 
 
 
Bij de oppervlakken kunnen daarnaast nog twee kanttekeningen worden gemaakt: 
• Mogelijk kan er door uitgekiende gewasrotaties optimalisatie van het benodigde oppervlak 

plaatsvinden. Het oppervlak aan koolzaad lijkt echter sowieso nodig omdat hier reeds is 
uitgegaan van een maximale jaarlijkse opbrengst.  

• De productie van biodiesel en bio-ethanol leveren een restproduct dat kan worden ingezet 
als veevoeder, maar ook kan worden ingezet voor de productie van biogas in een vergister. 
Het restproduct daarvan (het digestaat) kan weer dienen als meststof. De energie-opbrengst 
van de hectares kan dus groter zijn. Anderzijds is in de oppervlakken nog niet verrekend dat 
de productie van bio-ethanol ook veel energie vraagt, vooral voor de zuivering (destillatie). 
Daarnaast is voor de productie van biodiesel uit PPO methanol nodig dat op het ogenblik 
voornamelijk wordt geproduceerd uit aardgas. Het uitvoeren van een gedetailleerde 
energiebalans valt echter buiten de scope van deze studie. Uit een grove schatting op basis 
van mogelijke biogas productie uit de reststromen en energiebehoefte voor productie van 
bio-ethanol blijkt dat er per saldo een extra energieopbrengst aan biogas kan zijn in de orde 
van 10 tot 20% van de aardgasvraag in 2030. 

 
Op dit moment levert koolzaad voor de teler in Nederland minder op dan tarwe of snijmaïs. Om 
koolzaad voor boeren aantrekkelijk te maken zijn een hogere opbrengst per hectare, lagere 
kosten en een hogere prijs nodig [22]. Binnen de Nederlandse landbouw wordt het potentieel 
voor koolzaadteelt geschat op 71.000 ha. In 2004 besloeg het areaal ongeveer 1.600 ha. De teelt 
van suikerbieten voor ethanol is op het ogenblik niet rendabel. Een nadeel voor de teelt van 
suikerbieten voor ethanol is dat de industrie op dit moment nog goedkoop aan reststromen kan 

3.490 (3.490 in 2030) 
ha koolzaad voor  
biodiesel veerboot 

2.080 (2.370 in 2030 ) 
ha maïs voor ethanol 

1.880 (4.600 in 2030) 
ha koolzaad voor  
biodiesel auto's 

10 km 
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komen. Op dit moment is er nog geen markt voor de teelt van aardappelen voor de productie 
van bio-ethanol. Ook hier is voorlopig alleen inzet van reststromen uit de aardappelverwerkende 
industrie. Teelt van energietarwe staat op het ogenblik sterk in de belangstelling. Dit komt 
vooral door de goede prijs die voor tarwe voor energiedoeleinden wordt betaald. De tarwe levert 
per ton ongeveer 90 euro op. Per hectare ligt het saldo nog wel iets lager dan bij gewone tarwe, 
maar in tegenstelling tot veel andere energiegewassen geeft een hectare energietarwe wel een 
positieve opbrengst. Tarwe is daarmee uit financieel oogpunt op het ogenblik een goede optie 
voor het telen van een energiegewas. Het graan wordt geëxporteerd naar Duitsland waar het 
wordt verwerkt tot bio-ethanol. 
 
De schaalgrootte van de installatie die nodig is voor de productie van PPO/biodiesel sluit goed 
aan bij de schaalgrootte van de vraag op Texel. De omvang van de benodigde installatie voor 
productie van bio-ethanol is aan de kleine kant. Productie op de benodigde schaal is mogelijk, 
maar de haalbaarheid wordt groter naarmate de schaalgrootte toeneemt. Een typische fabriek 
voor de productie van bio-ethanol is een orde groter dan de vraag op Texel. Hiermee zal het 
waarschijnlijk niet een volledig lokale optie kunnen zijn. De grondstof, het energiegewas, kan 
wel op Texel worden geproduceerd, maar bio-ethanol zal elders worden geproduceerd. 
 
Een nadeel van PPO en bio-ethanol is dat voertuigen moeten worden aangepast om er op te 
kunnen rijden, of dat je er een andere auto voor moet aanschaffen. Voor biodiesel hoeft dat in 
principe niet, maar veel fabrikanten geven nog geen garantie bij het rijden op pure biodiesel 
[23]. Op het ogenblik zijn er 3 fabrikanten (Saab, Volvo en Ford) die een auto op de markt 
brengen die zowel op benzine als op bijna puur ethanol kan rijden (E-85, 85% ethanol). Het is 
daarom de vraag of het mogelijk is om op Texel volledig over te gaan op deze brandstoffen. De 
inwoners moeten dan namelijk wel allemaal hun voertuigen aanpassen. In Nederland wordt 
ingezet op inpassing van biobrandstoffen via bijmenging. Dit kan tot een bepaald percentage 
zonder aanpassing van motoren. Hoewel zelfvoorziening in de meest strikte zin van het woord 
dan niet mogelijk is, zou in dit geval onder zelfvoorziening kunnen worden verstaan dat op 
Texel voldoende energiegewassen worden geproduceerd voor productie van duurzame 
transportbrandstoffen om het gebruik van transportbrandstoffen op het eiland te compenseren. 
 
Resultaten groen gas 
In Tabel 15 staan de resultaten samengevat voor de productie van groen gas ter vervanging van 
aardgas. De resultaten zijn gebaseerd op de vraag naar aardgas op Texel zoals die wordt 
voorzien in 2030. Specifieke gegevens voor productie van groen gas uit biomassa zijn gegeven 
in Bijlage G en Bijlage H. 
 
 
Tabel 15 Cijfers voor vervanging van aardgas door alternatieven op basis van biomassa 

gebaseerd op de vraag naar aardgas op Texel in 2030. 
Hoeveelheid Oppervlak teelt Vermogen Installaties Investeringen 

Aardgas in 2000 
mln m3/jaar ha MWth á 8MWth M€ 

Productie van biogas 
door vergisting van 
suikerbieten 

21,4 5.120 30-40 4-5 55-90 

Productie van SNG uit 
biomassa2 21,4 6.150 30-40 0,04 - 

 
 
In Figuur 2 is opnieuw het oppervlak aan benodigde teelt weergegeven ten opzicht van het 
totale oppervlak van Texel. In het berekende cijfer is rekening gehouden met het energiegebruik 
van de vergister. Er is geen rekening gehouden met het extra energiegebruik voor de teelt van 
het energiegewas. Ook is nog geen rekening gehouden met het energiegebruik voor opwerking 
                                                 
2 De gegevens voor deze technologie zijn gegeven voor het jaar 2030.  
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van het biogas tot aardgaskwaliteit, zodat het in het aardgasnet kan worden gestopt. De 
volgende bewerkingen zijn nodig [24]: 
• Verwijdering van een groot deel van de CO2 in het biogas; 
• Drogen van het gas; 
• Verwijderen van de verontreinigingen zoals zwavel, chloor en fluor; 
• Op druk brengen van het gas voor injectie in het net. 
 
Het opwerken tot aardgaskwaliteit vergt ca. 10% van de energie-inhoud van het gas. Voor 
productie van de benodigde hoeveelheid gas zou dus een 10% groter oppervlak nodig zijn. De 
hoeveelheid energie die nodig is voor opwerking van het gas komt qua ordegrootte overeen met 
de hoeveelheid energie die kan worden gewonnen uit de reststromen bij de productie van de 
transportbrandstoffen. Het oppervlak in Figuur 2 is daarom verder niet aangepast. 
 

 
Figuur 2 Benodigd oppervlakte voor de vervanging van aardgas door de productie van biogas 

uit vergisting van suikerbieten. 
 
 
Er wordt een zeer bescheiden begin gemaakt met het aanwenden van suiker als energiegewas. In 
de regel echter is de teelt van suikerbieten voor energiedoeleinden nog niet rendabel. Op dit 
moment is energiewinning uit biomassa het beste te realiseren door middel van co-vergisting, 
het vergisten van mest (een restproduct) met producten als maïs, bieten en aardappelen [25]. Het 
systeem is relatief eenvoudig en kan geïntegreerd worden in de huidige agrarische bedrijven. 
Het meevergisten van reststromen (zoals GFT en reststromen uit de voedingsindustrie) naast de 
mest lijkt nog het meest interessant voor agrarische bedrijven, maar ondertussen worden de 
eerste installaties die werken zonder de vergisting van mest ook al gebouwd. In deze installaties 
wordt maïs ingezet. 

5,120 ha suikerbieten 
voor vergisting 

10 km  
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Resultaten groene elektriciteit 
In Tabel 16 en Tabel 17 is uitgewerkt wat de consequenties zijn van verduurzaming van de 
elektriciteitsvraag op Texel door productie van elektriciteit met windturbines op land. Gekozen 
is voor wind op land omdat er binnen de gemeentegrenzen geen mogelijkheden zijn voor wind 
op zee. Het oppervlak dat door de windturbines wordt ingenomen is weergegeven in Figuur 3. 
Anders dan in het geval van biomassateelt is hier het oppervlak echter ook nog voor andere 
doeleinden te benutten. Tussen de windmolens is gewoon ruimte voor landbouw, natuur en 
bebouwing. 
 
 
Tabel 16 Dekking van elektriciteitsvraag zoals voorzien voor Texel in 2000 met behulp van 

wind op land 
Hoeveelheid Oppervlak park Vermogen Eenheden Investeringen 

Elektriciteit  in 2000 
mln kWh/jr Ha MWe [-] M€ 

Onshore wind 63,2 390 27 9 27 
 
Tabel 17 Dekking van elektriciteitsvraag zoals voorzien voor Texel in 2030 met behulp van 

wind op land 
Hoeveelheid Oppervlak park Vermogen Eenheden Investeringen 

Elektriciteit  in 2030 
mln kWh/jr Ha MWe [-] M€ 

Onshore wind 110 680 47 16 47 
 
 

 
Figuur 3 Benodigd oppervlak voor het duurzaam invullen van de elektriciteitsvraag met 

onshore windenergie. 

390 (680 in 2030) ha  
Onshore Wind 

10 km 
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Voor de berekeningen is uitgegaan van windturbines van 3 MW. Specificaties zijn te vinden in 
Bijlage J [26,27]. Het betreft hele grote turbines. Er kan worden gekozen voor kleinere turbines. 
Omdat deze windmolens minder hoog reiken en daarmee de gemiddelde windsnelheid die ze 
zien daalt, zal het aantal iets meer dan omgekeerd evenredig toenemen met de afname in 
vermogen per turbine. Het benodigde oppervlak waarover de windmolens staan opgesteld, zal 
dan toenemen. Voor turbines van 250 kW zijn voor dekking van de elektricteitsvraag in 2000 en 
2030 oppervlakken berekend van 520 ha (ca. 110 turbines) en 900 ha (ca.190 turbines). 
 
Voor invulling van de elektriciteitsvraag met wind blijft een koppeling met het landelijke 
elektriciteitsnet noodzakelijk. Immers, wind is niet stuurbaar waardoor vraag en aanbod lang 
niet altijd zullen samenvallen. Een deel van de “mismatch” kan worden ondervangen door 
sturing van de vraagzijde mogelijk te maken, maar uitwisseling via het net blijft noodzakelijk. 
Om aan het criterium van zelfvoorziening te voldoen gaat het er om dat jaargemiddeld evenveel 
elektriciteit uit wind op het Texel wordt geproduceerd als er elektriciteit wordt gebruikt. Zou die 
koppeling er niet zijn, dan zou er naast wind ook een grote hoeveelheid stuurbaar vermogen in 
de energievoorziening moeten worden opgenomen. Dit zou kunnen in de vorm van biomassa-
centrales. De centrales zouden echter duur zijn, onder andere omdat ze maar een klein deel van 
de tijd zouden worden benut. Daarnaast vereist zelfvoorziening dat de biomassa voor de 
centrales van Texel afkomstig is. De mogelijkheden hiervoor zijn niet aanwezig. 
 
Overall resultaten Variant A 
In Figuur 4 zijn de oppervlakken uit Figuur 1 tot en met Figuur 3 samengebracht.  
 
 

 
Figuur 4 Oppervlak nodig voor teelt en winning van duurzame energie bij volledige 

zelfvoorziening in energiebehoefte op Texel in 2030. 
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De figuur laat zien dat los van technische en economische redenen het door een gebrek aan 
ruimte niet mogelijk zal zijn op Texel in 2030 een volledig zelfvoorzienende energievoorziening 
te realiseren waarbij alle benodigde energiedragers worden geproduceerd uit duurzame 
energiebronnen van het eiland. 
 
Onder de volgende voorwaarden zou kunnen worden volstaan met een oppervlak dat 
overeenkomt met het oppervlak dat nu voor landbouw wordt gebruikt (ca. 8.800 ha): 
• De vraag naar transportbrandstoffen in 2030 komt uit op het niveau van 2000 en bio-ethanol 

wordt geproduceerd uit suikerbieten. Dit vergt in ieder geval een vergaand terugdringen van 
de groei in het autogebruik op Texel. Hier kan de gemeente een rol spelen. Daarnaast zal er 
moeten worden gerekend op een bijdrage van reductie van het brandstofverbruik van 
voertuigen.  

• De warmtevraag en daarmee de vraag naar aardgas halveert ten opzichte van de huidige 
prognose. Dit vergt grootschalige en grondige isolatie van de bestaande bouw. Verder moet 
nieuwe vraag naar ruimteverwarming in de nieuwbouw zo veel mogelijk worden 
voorkomen, bij voorkeur helemaal. Hierbij wordt gedacht aan zogenaamde "nul-energie 
woningen" en "passiefhuizen". De gemeente zou zich moeten oriënteren op de mogelijkheid 
om deze concepten voor nieuwbouw als standaard aan te houden. 

 
Maar zelfs als dit kan worden gerealiseerd dan zal het aanzien van het eiland naar verwachting 
aanzienlijk wijzigen. Zo zal bijvoorbeeld het huidige areaal aan grasland (ca. 4.000 ha) ingezet 
moeten worden voor energieteelt. Dit betekent dat er geen grasland meer zal zijn voor de koeien 
en schapen die er nu zijn, tenzij een deel van het natuurareaal beschikbaar wordt gemaakt voor 
landbouw. 
 
Als de reducties voor 2030 worden gerealiseerd en richting 2030 biodiesel en bio-ethanol 
worden vervangen door FT-brandstoffen, dan zou mogelijk zelfs kunnen worden volstaan met 
een kleiner oppervlak voor energieteelt (ca. 7.200 ha3) dan het huidige landbouwareaal. Voor de 
brandstoffen zal dan moeten worden overgeschakeld op teelt van houtachtige energiegewassen. 
Dit zijn veelal meerjarige gewassen die door hun grotere hoogte in ieder geval het deel van het 
eiland waar de teelt plaatsvindt een ander, minder open, aanzien kunnen geven. 
 
Het weten te beperken van de hoeveelheid elektriciteit die in 2030 centraal moet worden 
ingevuld levert geen grote winst voor benodigd oppervlak. De “footprint” van een windturbine 
is immers beperkt. Het betekent echter wel dat er minder windmolens nodig zijn. Dit vergroot 
de kans op realisatie van zelfvoorziening op het gebied van elektriciteit. Een beperking van de 
vraag naar centrale elektriciteit tot het niveau van 2000 impliceert het realiseren van enorme 
besparingen en de implementatie van een grote hoeveelheid lokale duurzame energie.  
 

5.3 Variant B: Quasi volledig zelfvoorzienende DE-voorziening 
In Variant B is een quasi volledig zelfvoorzienende duurzame energievoorziening verondersteld 
voor Texel. Hierbij wordt er van uitgegaan dat niet alle op Texel benodigde energiedragers 
kunnen worden geproduceerd vanuit duurzame bronnen op Texel. De energie-inhoud van alle 
energiedragers die moeten worden geïmporteerd wordt echter gecompenseerd door export van 
andere energiedragers die wel worden geproduceerd uit duurzame bronnen op het eiland. Per 
saldo is Texel energieneutraal. 
 
Binnen deze variant zijn vergisting en wind op land beschouwd. Dit zijn vooralsnog de meest 
realistische vormen van duurzame energie voor Texel. De decentrale opties zijn in deze analyse 
buiten beschouwing gelaten, maar hebben dezelfde impact zoals geschetst in Hoofdstuk 4. 
 

                                                 
3 4600 ha teelt voor FT-brandstof en 50% van 5120 ha suikerbietenteelt voor bio-aardgas. 
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Vergisting 
Op dit moment zijn er vergevorderde plannen voor een vergistingsinstallatie op Texel. Deze 
installatie is gedimensioneerd op vergisting van 25.000 ton materiaal per jaar. Naar verwachting 
zullen de volgende stromen in de installatie worden ingezet [17]:  
− 8.000 ton maïs 
− 2.000 ton stro  
− 2.000 ton gras 
− 4.000 ton rundermest 
− 5.000 ton varkensmest 
− 6.000 ton kippenmest. 
 
De opbrengst wordt geschat op 1,2 miljoen Nm3 aan aardgas equivalent [17,28]. Hiervoor is de 
opbrengst van ca. 175 - 200 hectare maïs nodig en 60 - 70 hectare grasland. Stro is een 
bijproduct. Een hectare graan levert ca. 3 ton stro. De rundermest is afkomstig van ca. 200 stuks 
melkvee. Er worden geen varkens en kippen gehouden op Texel. Varkensmest en kippenmest 
worden geïmporteerd voor bemesting en bodemverbetering. Momenteel wordt de mest direct 
over het land uitgereden. Door inzet via de vergister levert de mest ook een energetische 
waarde. Daarnaast verbetert de kwaliteit van de mest. 
 
Tabel 18 geeft een overzicht van aard en omvang van de land- en tuinbouwactiviteiten op Texel. 
De cijfers kunnen van jaar tot jaar wijzigen, maar geven een goede indicatie. Uit de cijfers 
wordt duidelijk dat in de geplande vergistingsinstallatie slechts een klein deel van het gras en de 
mest wordt ingezet die op Texel wordt geproduceerd. De totale hoeveelheid rundveemest die 
wordt geproduceerd bedraagt naar schatting meer dan 100.000 ton mest. Het aandeel maïs dat 
wordt ingezet is echter aanzienlijk. De hoeveelheid materiaal die kan worden ingezet voor co-
vergisting in de mestvergister bepaalt het potentieel van mestvergisting. Vooralsnog is 
conventionele teelt rendabeler dan de teelt van energiegewassen. Als gevolg daarvan wordt 
ingeschat dat er thans ruimte is voor 2, maximaal 3 mestvergistingsinstallaties. Op basis van 
mest zou er ruimte zijn voor meer installaties. 
 
Naast akkerbouwgewassen kunnen ook organische reststromen worden ingezet voor co-
vergisting. Naar schatting is er op Texel een potentieel van 2000 ton GFT van huishoudens en 
3000 - 4000 ton organische reststromen uit vooral de horeca [17]. Waarschijnlijk zou dit niet 
leiden tot een extra vergister maar zal de hoeveelheid worden ingezet in de 2 á 3 installaties die 
thans haalbaar worden geacht. Met deze installaties zou ongeveer 10 - 15% van de totale 
aardgasvraag op Texel gedekt kunnen worden. 
 
 
Tabel 18 Cijfers voor de Texelse land en tuinbouw  in 2003 
Cultuurgrond [ha] Akkerbouw 

Grasland 
Tuinbouw 
Braak 

  3.938 
  4.121 
     694 
       38 

Gewassen [ha] Granen 
Peulvruchten 
Pootaardappelen 
Consumptie aardappelen 
Suikerbiet 
Snijmaïs 

  1.116 
       38 
     966 
     168 
     580 
     490 

Veeteelt [aantal] Melk- en fokvee 
Vlees- en weidevee 
Vleeskalveren 
Schapen en lammeren 

  5.384 
  1.913 
     865 
27.707 
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Wind op land 
De vooralsnog enige vorm van duurzame energie die grootschaligop het eiland zelf kan worden 
geproduceerd is elektriciteit uit windenergie. Voor de berekening van de hoeveelheid 
windenergie die nodig is om Texel quasi volledig zelfvoorzienend te kunnen noemen is 
rekening gehouden met twee vergistingsinstallaties die samen 2,4 mln m3 aardgasequivalent 
produceren. Er is geen rekening gehouden met effecten van besparing en lokale duurzame 
energie. Dit zou alleen een significant effect hebben op het eindresultaat als bijvoorbeeld door 
grootschalige isolatie van de bestaande bouw de aardgasvraag voor ruimteverwarming in 2030 
zou halveren, en er veel meer lokale duurzame energie zou worden ingezet dan is aangenomen 
in paragraaf 4.3. In Tabel 19 en Tabel 20 staan de resultaten voor de benodigde hoeveelheid 
wind om de energie-inhoud van de energievraag op Texel te compenseren. 
 
Tabel 19 Wind op land voor compensatie van de energie-inhoud van de energievraag in 2000 

Hoeveelheid Oppervlak park Vermogen Eenheden Investeringen Compensatie 
energievraag 2000: mln kWh/jr ha MWe [-] M€ 

Onshore wind 362 2230 153 51 153 
 
Tabel 20 Wind op land voor compensatie van de energie-inhoud van de energievraag in 2030 

Hoeveelheid Oppervlak park Vermogen Eenheden Investeringen Compensatie 
energievraag 2030: mln kWh/jr ha MWe [-] M€ 

Onshore wind 435 2680 184 61 184 
 
 

 
Figuur 5 Benodigd oppervlakte bij compensatie van energiegebruik op Texel door productie 

van elektriciteit uit windenergie. 

 2,230 (2,680 in 2030) ha  
Onshore wind 

10 km  
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In de cijfers die gegeven staan in Tabel 19 en Tabel 20 is gebruik gemaakt van 3MW wind 
turbines. Deze turbines hebben een masthoogte van 80 - 100 meter en een rotordiameter van 
ongeveer 90 meter. Er kan ook voor kleinere turbines worden gekozen, bijvoorbeeld voor 
turbines van 250 kW. De masthoogte is dan ongeveer 30 - 35 meter en de rotordiameter ligt 
rond de 30 meter. Vanwege de kleinere afmetingen kunnen deze turbines dichter bij elkaar 
worden geplaatst. Echter, door het lagere vermogen van de turbine is er een groter aantal nodig 
om dezelfde hoeveelheid elektriciteit te produceren. Met 250 kW turbines worden de cijfers 
gebaseerd op energievraag 2000 en 2030 respectievelijk bijna 3.000 hectare met ongeveer 610 
windturbines en ca. 3600 ha met 730 windturbines.  
 
Wat opvalt is dat het totale oppervlak dat nodig is in deze 
variant veel kleiner is dan in Variant A (Figuur 4). Wind lijkt 
in die zin effectiever dan biomassa. Dit komt onder andere 
doordat biomassa nog moet worden omgezet naar bruikbare 
producten. Dit gaat gepaard met verliezen. In deze variant, 
Variant B, is met windenergie alleen de energie-inhoud 
gecompenseerd van de energiedragers die op Texel worden 
verbruikt. Zou daarnaast ook worden gecompenseerd voor de 
oorspronkelijke hoeveelheid primaire energie die is gebruikt 
voor productie van de energiedragers dan zou het benodigde 
windpark minimaal 10 - 20% groter zijn. 
 
Zoals eerder opgemerkt kunnen de benodigde oppervlakken 
tot verwarring leiden. Anders dan bij bijvoorbeeld een 
oppervlak dat nodig is voor biomassateelt betreft het hier 
geen oppervlak dat verder niet bruikbaar is. Het is slechts het 
oppervlak waarover verspreid de windturbines staan 
geplaatst. De "footprint" van een turbine is beperkt en ligt in 
de orde van 50 - 100 m2. Tussen de turbines is ruimte voor 
andere activiteiten zoals landbouw.  
 
Het windpark hoeft ook niet uit een groot park te bestaan. Het kan worden onderverdeeld in 
kleinere parken zodat er verschillende clusters van windturbines over het eiland ontstaan. Ook 
kunnen ze voor een deel in een lijn langs de kust worden geplaatst. Ter illustratie is in Figuur 5 
een eenvoudige visualisatie gemaakt van een windpark dat bestaat uit 5 windturbines van 3MW.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 6 Visualisatie van een windpark op Texel met 5 turbines van 3 MW 
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Een aandachtpunt voor deze variant is het elektriciteitsnet. De huidige elektriciteitsvraag 
bedraagt gemiddeld ongeveer 8 MW. Met de gehanteerde cijfers zou dit in 2030 zijn 
toegenomen tot 12,6 MW. Deze energie wordt getransporteerd door kabels. Grofweg kan 
worden gesteld dat hoe meer energie er moet worden getransporteerd, hoe "dikker" de kabels 
moeten worden. Berekend is dat er afhankelijk van de gehanteerde energievragen 153 - 184 
MW windvermogen nodig is. Dit is meer dan 10x het gemiddelde vermogen dat nu wordt 
gevraagd. Dit zal niet door het huidige net passen. Het voert hier te ver de noodzakelijke 
aanpassingen te bespreken, maar duidelijk is dat er aanzienlijke aanpassingen en extra 
investeringen nodig zijn om de hoeveelheid energie uit wind af te voeren en in te passen in het 
landelijke net. De vraag is of Texel in dit opzicht de meest voor de hand liggende locatie is. 
 

5.4 Variant C: Gedeeltelijk zelfvoorzienende DE-voorziening 
Variant A en Variant B laten de consequenties zien van de doelstelling 'een volledig 
zelfvoorzienende energievoorziening op Texel in 2030' en een iets minder ambitieuze variant 
daarvan. De resultaten tonen dat realisatie daarvan op grote praktische bezwaren zal stuiten. 
Hoewel technologie-ontwikkeling niet stil staat en om die reden in de toekomst mogelijk 
getijdenenergie aan het rijtje opties kan worden toegevoegd, lijkt het nastreven van 
zelfvoorziening op korte termijn te hoog gegrepen. Zelfvoorziening betekent namelijk dat de 
benodigde energie afkomstig is van duurzame bronnen binnen de gemeentegrens. Gebleken is 
dat de energievraag op Texel hiervoor te hoog is, of dat Texel te klein is.  
 
Wordt zelfvoorziening uit de doelstelling weggelaten, dan blijft over 'een volledig duurzame 
energievoorziening op Texel in 2030'. Gezien de oorspronkelijke ambitieuzere doelstelling zou 
hierbinnen wel moeten worden gestreefd naar een zo groot mogelijke invulling van de 
energievoorziening met duurzame energie van het eiland. Hieronder wordt in dit verband ook 
besparing gerekend. Wat zou er nu mogelijk zijn op Texel, en wat moet ergens anders vandaan 
gehaald worden? Hierbij kan Texel op twee manieren haar energievoorziening verduurzamen 
met duurzame energie van elders; import van duurzame energie en participatie in duurzame 
energieprojecten waarbij de "groene opbrengsten" aan Texel kunnen worden toegerekend. 
Participeren in duurzame energieprojecten zou kunnen plaatsvinden via de Texelse Duurzame 
Energie Maatschappij die in oprichting is [29]. 
 
In Tabel 21 is een inschatting gegeven van de hoeveelheid duurzame energie die nog ergens 
anders vandaan gehaald moet worden in 2030. Hiertoe is verondersteld dat op Texel de 
volgende doelstellingen worden gerealiseerd ten opzichte van het gehanteerde energiescenario: 
• Een 10% besparing op alle energievragen door “good housekeeping”, behalve voor de 

veerboten. Hier lijken de mogelijkheden beperkt. Voor het niet onnodig aan laten staan van 
apparatuur of het nemen van de fiets in plaats van de auto is voor de veerboot geen 
vergelijkbare besparingsmaatregel. 

• Een 10% besparing op elektriciteit en op transportbrandstoffen door bewuste keuzes voor de 
meest efficiënte uitvoeringen. Deze besparing is wel toegepast op de veerboten. 

• Een 15% besparing4 op de totale aardgasvraag door extra besparingmaatregelen voor 
woningen en vakantiewoningen. 

• Inzet van lokale duurzame energie zoals aangenomen in paragraaf 4.3. Dit veronderstelt ten 
opzichte van de huidige situatie een vervijfvoudiging van het geïnstalleerd oppervlak aan 
zonnecollectoren, een verzesvoudiging van het oppervlak aan zonnepanelen en de installatie 
van in totaal 2,5 MW aan “urban turbines” die bijvoorbeeld kunnen worden geplaatst bij 
agrarische bedrijven en op gebouwen en woningen. 

                                                 
4 Terugbrengen aardgasvraag voor ruimteverwarming voor 1450 woningen (25% van het totaal) met gemiddeld 850 
m3 tot gemiddeld 700 m3 en voor 2750 van de vakantiewoningen (75% van het totaal) met gemiddeld 700 m3 tot 
gemiddeld 500 m3. 
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• Installatie van 4 vergistingsinstallaties vergelijkbaar met de installatie waarvoor op het 
ogenblik plannen zijn. Opwerking van biogas tot aardgas is mogelijk, maar veel lastiger dan 
het ter plekke produceren van elektriciteit uit het biogas met een gasmotor. Bij integratie 
van de vergistingsinstallaties bij agrarische bedrijven ligt deze optie meer voor de hand.  

• Installatie van 14 MW windturbines. Op het ogenblik staat er 1,35 MW opgesteld met 4 
turbines van 250 kW en 1 turbine van 350 kW. 14 MW betekent dus een vertienvoudiging 
van het huidige geïnstalleerde vermogen.  

 

Tabel 21 Overzicht van voorstelbaar geachte bijdragen van opties voor verduurzaming van de 
energievoorziening op Texel in 2030 

 Elektriciteit Aardgas Benzine Diesel 
 mln kWh/jaar mln m3/jaar mln liter/jaar mln liter/jaar 
Energievraag 2030 110   21,4 4,6 11,6 
Besparing: gedrag  11    2,1 0,4   0,6 
Besparing: technisch  11    3,2 0,4   1,2 
Lokaal duurzaam    5    0,9 - - 
Centraal duurzaam  48  - - - 
“Elders” duurzaam  35 15,2 3,8   9,8 

 
 
Uit Tabel 21 wordt duidelijk dat er waarschijnlijk nog een groot deel van de duurzame energie 
van elders gehaald of elders gerealiseerd moet worden. Vooral verduurzaming van de 
transportbrandstoffen op Texel is moeilijk. Ook voor aardgas blijft er echter nog een 
aanzienlijke opgave. Aardgas en transportbrandstoffen die volgens de aannamen in 2030 nog 
"elders" moeten worden verduurzaamd vertegenwoordigen een hoeveelheid energie van 
respectievelijk 134 miljoen kWh (134 GWh) en 131 miljoen kWh (131 GWh). Er zijn 
verschillende mogelijkheden voor invulling van de hoeveelheid "elders" duurzaam. 
 
Elektriciteit 
Voor elektriciteit zijn er de volgende mogelijkheden voor verdere verduurzaming met duurzame 
energie van elders: 
• Inkoop van groene elektriciteit. Alle energieleverancier kunnen groene elektriciteit of 

groene stroom leveren. In vrijwel alle gevallen is dat niet duurder dan gewone "grijze" 
elektriciteit. In principe zouden alle huishoudens en bedrijven op Texel over kunnen gaan 
op groene elektriciteit. Het is een kwestie van "gewoon doen". Mensen moeten er echter wel 
toe worden aangezet. Dit zou onderdeel kunnen zijn van een voorlichtingscampagne rond de 
ambitie van Texel, waarbij de bewoners worden opgeroepen om over te stappen. Een deel 
van de huishoudens heeft waarschijnlijk al groene stroom. Het percentage huishoudens met 
groene stroom bedroeg in 2004 ongeveer 40% [30]. Met dit aandeel zou er in 2030 al circa 
8 tot 10 miljoen kWh van de elektriciteit volgens "elders" duurzaam zijn ingevuld.  

• Een tussenvorm van inkoop van groene stroom en participatie in duurzame energie 
projecten is het aandeelhouderschap van de gemeente in de huisvuilcentrale (HVC) in 
Alkmaar. Het huisvuil van Texel wordt verwerkt in de HVC, waar elektriciteit en warmte 
worden geproduceerd uit afval. Bijna de helft van het afval waarmee HVC elektriciteit 
produceert bestaat uit organisch afval. Dit geldt als groene stroom. Als aandeelhouder is het 
voor de gemeente mogelijk om groene stroom door de HVC geleverd te krijgen. Hiervoor is 
een overeenkomst gesloten. In Nederland wordt ca. 550-600 kilo huishoudelijk afval per 
inwoner geproduceerd [31]. Bijna de helft hiervan, ongeveer 250 kilo, is huishoudelijk 
restafval dat wordt afgevoerd via de grijze bak [32]. Vooral dit restafval gaat richting de 
HVC's. Texel heeft ongeveer 14.000 inwoners. Dit betekent ca. 3.500 ton huishoudelijk 
restafval. In de centrale wordt ongeveer 630 kWh elektriciteit per ton afval geproduceerd. In 
totaal levert dit een schatting van 2,2 GWh elektriciteit uit huishoudelijk afval van Texel 
waarvan dan ca. 1,1 GWh groen is. Het elektriciteitgebruik van de gemeente bedroeg in 
2005 in totaal bijna 1,6 GWh voor gebouwen, openbare verlichting en pompstations [33]. 
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• Naast inkoop van duurzame energie, kan Texel ook participeren in duurzame energie-
projecten buiten de gemeentegrenzen. De duurzame energie die door de participatie van 
Texel in het project wordt geproduceerd kan worden ingezet voor compensatie van het nog 
niet duurzame deel van de energievoorziening binnen de gemeentegrenzen. Wat betreft 
elektriciteit zou kunnen worden overwogen om te participeren in offshore wind-projecten. 
Een voorbeeld hiervan is het Q7 offshore windproject voor de kust bij IJmuiden dat op het 
ogenblik wordt ontwikkeld. Het park komt 23 kilometer uit de kust en wordt 120 MW 
groot. Naar verwachting zal het park ongeveer 435 GWh aan elektriciteit per jaar 
produceren. Deze hoeveelheid komt overeen met ca. 4x de elektriciteitsvraag of 1x de 
energie-inhoud van de totale energievraag die is voorzien voor Texel in 2030. De totale 
investering voor het park is geraamd op 383 M€ [34]. Dit betekent bijna 3.200 €/kW. Naar 
verwachting zal dit bedrag dalen bij realisatie van de volgende parken. 

 
Aardgas 
Voor aardgas zijn er de volgende mogelijkheden voor verdere verduurzaming met duurzame 
energie van elders: 
• Inkoop van groen gas. Er zijn verschillende aanbieders van groen gas, zoals Essent en Echte 

Energie. Er wordt echter nog geen groen gas geproduceerd waarbij naast het gas ook 
groencertificaten worden geproduceerd die verhandelbaar zijn zoals bij groene elektriciteit. 
Groen gas werkt tot nu toe met "klimaat gecompenseerd aardgas". Hierbij worden de 
emissies die vrijkomen bij het gebruik van aardgas gecompenseerd door aanplant van bos. 

• Participatie in groen gas of biogas projecten waarbij gas van aardgaskwaliteit wordt 
geproduceerd en ingezet voor de energievoorziening. Op een 5-tal locaties in Nederland 
wordt stortgas na opwerking gedistribueerd als groen gas via het aardgasnet (Collendorn, 
Gorredijk, Nuenen, Tilburg, Wijster) [24]. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor opwerking 
van biogas naar aardgaskwaliteit bij grotere waterzuiveringsinstallaties [35]. De site 
www.energietech.info/groengas [36] geeft een goed overzicht van groen gas projecten. Een 
andere mogelijkheid is de site www.senternovem.nl/duurzameenergie/projecten [37] waar 
een helder en recent overzicht is te vinden van projecten op het gebied van duurzame 
energie in Nederland. Veel van de projecten die hier staan vermeld bevinden zich nog in een 
vroege fase. Vaak betreft het onderzoeks- of demo-projecten. Toch kan het overzicht een 
goede basis vormen voor Texel om zich te oriënteren op projecten die goed bij het eiland 
zouden passen.  

 
Benzine/Diesel 
Voor de transportbrandstoffen benzine en diesel zijn er de volgende mogelijkheden voor verdere 
verduurzaming met duurzame energie van elders: 
• Inkoop van groene brandstoffen. 

- Biodiesel is een commodity die op de internationale markt gekocht kan worden. ADM 
Conneman (www.biodiesel.de) is 's werelds grootste producent van biodiesel. In 
Duitsland, waar dit bedrijf gevestigd is, heeft het een marktaandeel van 3% op de 
dieselmarkt. Opslagstations bevinden zich in Hamburg, Leer en Mainz, waar vandaan 
biodiesel per schip, tankwagen of trein wordt getransporteerd. Zonder vrijstelling van 
accijns zal biodiesel wel duurder zijn dan gewone diesel. De productiekosten voor 
biodiesel zijn ongeveer 0,76 €/liter, terwijl die voor diesel op het ogenblik rond 0,35 
€/liter liggen. Aan de pomp komt daar de BTW over dit verschil nog bovenop. Auto's 
kunnen probleemloos op diesel met daarin tot ca. 20% biodiesel rijden. In principe kan 
elke auto of vrachtwagen ook op puur biodiesel rijden, maar niet elke fabrikant geeft 
goedkeuring en garantie op het gebruik van biodiesel.  

- Net als biodiesel kan ook bio-ethanol op de internationale markt worden gekocht. 
Ethanol wordt als pure brandstof vrijwel niet gebruikt in auto's; het wordt voornamelijk 
bijgemengd in benzine. Een veelgebruikt mengsel is bijvoorbeeld E85, wat 15% 
benzine en 85% ethanol bevat. E85 vergt kleine aanpassingen aan een automotor. De 
kosten liggen in de orde van € 500-800. Een aantal fabrikanten brengt zogenaamde 
Flexible Fuel Vehicles (FFV's) op de markt die zowel op E85 als benzine rijden. 
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Zonder accijnsvrijstelling zal bio-ethanol als brandstof duurder zijn dan gewone 
benzine. De huidige prijs voor ethanol die uit Brazilië wordt aangevoerd in de haven 
van Rotterdam is 0,65 €/liter. Met een kale brandstofprijs voor benzine van rond de 
0,35 €/liter komt de prijs voor E85 uit op ongeveer 0,60 €/liter. Op het ogenblik moet 
daar in Nederland evenveel accijns op worden geheven als op een liter benzine. De 
energie-inhoud van een liter E85 is echter 30% lager dan van een liter benzine.  

- Door aanpassing van voertuigen en hogere brandstofprijzen zou overstappen op 
biodiesel en bio-ethanol tot hoge meerkosten leiden voor Texel. Daarnaast zou voor de 
toeristen ook de conventionele brandstoffen nog geleverd moeten worden. 

- In de biobrandstoffenrichtlijn van de EU is bepaald dat het aandeel biobrandstoffen in 
lidstaten 5,75% moet bedragen in 2010. Voor 2020 geldt een doelstelling van 10%. In 
Nederland wil men dit bereiken door het bijmengen van biobrandstoffen in de 
conventionele brandstoffen. Op deze manier kunnen de kosten beperkt blijven. Bij 
realisatie van de doelstelling zou in 2030 dus in ieder geval 10% van de 
voertuigbrandstoffen duurzaam zijn. Dit betekent voor Texel in 2030 bijna 0,4 miljoen 
liter benzine-equivalent en ruim 0,5 miljoen liter diesel-equivalent. 

- Hoewel het voor Texel moeilijk is om op het gebied van voertuigbrandstoffen een 
geheel ander beleid te voeren dan in de rest van Nederland, kan het wel mogelijk zijn 
om te bekijken of de veerboten niet op biodiesel of PPO zouden kunnen overschakelen. 
Hier kan de hogere prijs beperkt blijven en zijn er mogelijkheden om de hogere prijs 
voor de brandstof te verwerken in de kosten voor een overtocht. De optie zou een grote 
bijdrage leveren aan invulling van de post "elders" duurzaam, te weten 4,5 miljoen liter 
diesel-equivalent. 

- Naast de financiële en praktische bezwaren is er tot slot ook nog de discussie rond het 
duurzaamheidsgehalte van de huidige biobrandstoffen die een terughoudende opstelling 
met betrekking tot die biobrandstoffen zou kunnen rechtvaardigen. 'Sterke toename van 
gebruik biobrandstoffen zet voedingsindustrie onder druk door hoge prijzen', 
'biobrandstof niet geschikt voor auto's' en 'biobrandstof uit koolzaad helpt niet tegen het 
broeikaseffect' zijn enkele krantenkoppen van de afgelopen maanden [38]. Strekking 
van het laatstgenoemde artikel is dat bij de productie van een liter biodiesel uit 
koolzaad zoveel fossiele brandstof wordt verbruikt en zoveel van een ander sterker 
broeikasgas wordt geproduceerd dat dit de opname van CO2 door planten vrijwel teniet 
doet. Bij productie van bio-ethanol uit bieten of tarwe kan de broeikas-balans gunstiger 
zijn, al is ook daarover discussie. 

• Naast import van duurzame brandstoffen kan ook hier worden gekeken naar mogelijkheden 
om te investeren en betrokken te zijn bij de exploitatie van installatie voor productie van 
duurzame transportbrandstoffen. 

 
Overig 
Andere manieren om het resterende niet duurzame energiegebruik te compenseren zijn: 
• Compensatie op energie-inhoud zoals in Variant B. Het lijkt vooral lastig om de vraag naar 

aardgas en transportbrandstoffen te verduurzamen. Uitgaande van 15,2 miljoen m3 aardgas 
en respectievelijk 3,4 en 9,3 miljoen liter benzine en diesel (na correctie voor 10% 
bijmengen biobrandstoffen) zou nog bijna 260 GWh aan energie-inhoud van energiedragers 
moeten worden gecompenseerd. Compensatie op primaire energie valt 10 - 20% hoger uit. 
Dit komt vooral door het omzettingsverlies dat optreedt bij productie van benzine en diesel 
uit ruwe olie. Deze hoeveelheden energie zijn gelijk aan de opbrengst van een windpark op 
zee van 70 - 80 MW. Het park bij Egmond voor de kust is 108 MW. Het in aanbouw zijnde 
park Q7 wordt 120 MW. 

• Het aanplanten van bos op Texel of elders. Op de website www.co2-meter.nl kan aan de 
hand van het energieverbruik berekend worden hoeveel CO2 er jaarlijks wordt uitgestoten 
en hoeveel bos er nodig is op dit te compenseren. Uitgaande van dezelfde cijfers als 
hierboven is berekend dat er zeker 5550 hectare groeiend bos nodig is om de CO2 uitstoot 
hiervan te compenseren. Dit oppervlak komt overeen met 33% van het landoppervlak van 
Texel. 
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6. Evaluatie van een DE-voorziening voor Texel 

Uit de uitwerking van de varianten voor een duurzame energievoorziening blijkt dat het 
nastreven van zelfvoorziening voor Texel bij de huidige en voorziene niveau's van de energie-
vraag en de huidige technische mogelijkheden, niet haalbaar is. Zelfvoorziening betekent dat de 
benodigde energie afkomstig is van duurzame bronnen binnen de gemeentegrens. Gebleken is 
dat de energievraag op Texel hiervoor te hoog is, of dat Texel te klein is. Om een duurzame 
energievoorziening te realiseren zal er voor een deel duurzame energie moeten worden 
geïmporteerd, fysiek of virtueel. De ambitie moet zijn om dit deel zo klein mogelijk te houden. 
In Variant C is daartoe een pakket maatregelen voorgesteld dat de volgende elementen bevat5: 
• Een besparing op elektriciteitsgebruik van 20% in 2030. 
• Een besparing op aardgasgebruik van 35% in 2030. 
• Een besparing op brandstofverbruik voor voertuigen van 20%. 
• Een vervijfvoudiging van het oppervlak aan zonnecollectoren. 
• Een verzesvoudiging van het oppervlak aan PV-panelen. 
• Realisatie van 2,5 MW aan “urban turbines” (of equivalent vermogen aan extra PV). 
• Realisatie van 4 vergistingsinstallaties van 25.000 ton. 
• Een vertienvoudiging van het opgesteld vermogen aan wind. 
• Iedereen heeft groene elektriciteit op Texel (en “echt” groen gas als dit beschikbaar komt). 
• Compensatie van resterend fossiel energiegebruik door participatie in offshore wind en 

andere duurzame energieprojecten buiten de gemeentegrens van Texel 
 
Dit pakket moet worden gezien als richtinggevend en niet als een star pakket. Wanneer meer 
lokaal gerealiseerd blijkt te kunnen worden moet dat natuurlijk niet worden nagelaten. Hierbij 
wordt vooral gedacht aan wind op land wat een kosteneffectieve DE-optie is. Ook kan op basis 
van kosteneffectiviteit besloten worden opties tegen elkaar uit te wisselen. Investeringen voor 
“urban turbines” bedragen per kW op het ogenblik bijvoorbeeld een veelvoud van die voor wind 
op land (800 - 1.200 €/kW). Als dit zo blijft en het klimaat voor wind op land is verbeterd dan 
kan worden besloten de doelstelling voor “urban turbines” in te vullen met extra wind op land. 
 
In dit hoofdstuk zal voor het pakket uit Variant C nader worden gekeken naar investeringen, de 
kansen en bedreigingen voor het toerisme en de landbouw, mogelijke werkgelegenheids-
effecten, en aandachtspunten bij de realisatie van de diverse opties. 
 

6.1 Indicatie van benodigde investeringen 
 
Tabel 22 Overzicht van investeringen voor Variant C op basis van huidige prijzen 
 Omvang optie i Investering Investering Prijs per 

eenheid ii 
Kosten per ton 
vermeden CO2  

  M€ €/kWe  €/ton CO2
 iii 

Besparing door 
isolatie en 
renovatie iv 

1450 woningen 
2750 vak. woningen 27,6 - 0,44   €/m3 240 

Zonneboilers v 12.600 m2 collector 12,2 - 0,75   €/m3 420 
PV-panelen vi 20.800 m2 panelen 13,5 6500 0,41   €/kWh 810 
Urban turbines 2,5 MW vii 15,5 6200 0,25   €/kWh 500 
Wind viii  14 MW 14,0 1000 0,021 €/kWh   40 
Vergister/WKK 4 x 25.000 ton ix 12 5500 0,039 €/kWh    80 

Totaal  95    

                                                 
5 Besparingen ten opzichte van het gehanteerde energiescenario voor Texel en DE-opties ten opzichte van 2006 
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i. Installaties uit Tabel 8 zijn niet meegnomen. Aangenomen is dat huidige windturbines worden vervangen. 
ii. Investeringen gedeeld door energetische opbrengst over 20 jaar. Een vergelijking met de huidige consumenten-

prijzen voor aardgas (0,67 €/m3) en elektriciteit (0,22 €/kWh) en prijs voor elektricteit op de markt (20-50 
€/MWh, www.apx.nl) geeft een idee van de rentabiliteit van de opties. 

iii. Investeringen gedeeld door vermeden CO2 uitstoot over 20 jaar, uitgaand van 1,8 kg CO2/m3 aardgas en 0,5 kg 
CO2/kWh geproduceerde elektriciteit in Nederland. 

iv. Besparing: Voor  2005 is berekend 11,2 mln m3 verbruik voor 5.830 woningen en 5,6 mln m3 verbruik voor 
3.660 vakantiewoningen. Verbruik voor warmwater in een woning is 350 m3 en in een vakantiewoning naar rato.  
Na isolatie is een verbruik verondersteld  van 700 m3 voor een woning en 500 m3 voor een vakantiewoning. 
Besparing per woning 850 m3/jr en vakantiewoning 700 m3/jr. Kosten € 12.000 per woning en € 8.000 per 
vakantiewoning met 30% projectkorting. 

v. Zonneboiler: Standaardsysteem met 2,8 m2 collectoroppervlak met besparing van 180 m3 aardgas per jaar. 
Investering (incl. installatie) ca. 960 €/m2 (€ 2.700 voor een systeem). 

vi. PV-panelen: 600-700 m2, met een opbrengst van 80 kWh/m2/jaar. 
vii. Urban turbines: Turbines van 0,5-3 kW. Investering gemiddeld 6.200 €/kW met spreiding tussen verschillende 

type turbines van 3.300-9.100 €/kW. Gemiddelde opbrengst is 1.250 kWh/kW met spreiding van 550-2.150 
kWh/kW 

viii. Wind: 1000 €/kW. Een load factor van 27% is aangenomen. 
ix. Vergister/WKK: 1,2 mln m3 aardgas equivalent per installatie en 35% elektrisch rendement van de gasmotor. 

Naast elektriciteit zal ook warmte voor een deel nuttig worden gebruikt. 
 
 
Tabel 22 bevat een indicatie van de omvang van de investeringen voor Variant C op Texel en de 
kosteneffectiviteit van de opties. Het is een orde van grootte. Voor elk van de opties bestaat een 
aanzienlijke bandbreedte. Er is geen rekening gehouden met kosten voor bedrijf en onderhoud 
(O&M) en financieringskosten. Verder zijn de cijfers gebaseerd op huidige prijzen en de 
huidige stand van de technologie. Op weg naar 2030 zullen naar verwachting de prijzen dalen 
en de opbrengsten toenemen. Ook is de verwachting dat de prijs van “fossiele”energie toeneemt 
waardoor besparing en duurzame energie sneller rendabel zullen worden. 
 
De omstandigheden voor duurzame energie verschillen per situatie. Investeringen zullen van 
geval tot geval in beeld moeten worden gebracht en beoordeeld. Uit de indicaties wordt wel 
duidelijk dat wind, vergisting en besparing kostentechnisch de meest interessante opties zijn. 
 

6.2 Werkgelegenheid 
De impact van een duurzame energiehuishouding op de werkgelegenheid is niet eenvoudig te 
kwantificeren. Net als het "toerisme-argument" is scheppen van kansen voor (hoogwaardige) 
lokale werkgelegenheid een veel gebruikt argument voor lokale en regionale ontwikkeling van 
duurzame energie. Maar ook hier geldt dat er weinig tot geen concrete gegevens zijn over het 
daadwerkelijke effect. 
 
De realisatie van duurzame energieprojecten gaat net als elke andere activiteit gepaard met 
investeringen. Een deel van die investeringen is voor materiaal en apparatuur, en een ander deel 
is arbeidskosten. Die arbeidskosten vertegenwoordigen een zekere werkgelegenheid tijdens de 
realisatie van het project. De verhouding tussen materiële kosten en arbeidskosten zal per type 
project verschillen. Een standaard installatie die ter plekke slechts hoeft te worden aangesloten 
zal een kleiner deel arbeidsloon hebben dan een speciaal ontworpen installatie die ter plekke in 
elkaar moet worden gezet. Daarnaast hoeven de investeringen niet altijd te leiden tot lokale 
werkgelegenheid. Of dit het geval is hangt vooral af van hoe gespecialiseerd het werk is en wat 
het potentieel voor herhaling is. Als het benodigde specialisme lokaal niet beschikbaar is dan zal 
het ergens anders vandaan worden gehaald. Als er lokaal weinig herhalingspotentieel is, zal de 
kans ook klein zijn dat het specialisme lokaal wordt ontwikkeld. Het aanvoeren van specialisten 
van elders kan bij een verblijf op het eiland gedurende de realisatie en het opstarten van 
installaties wel enige indirecte werkgelegenheid opleveren in de dienstensector. 
 
Naast werkgelegenheid die samenhangt met investeringen in duurzame energie-opties is er ook 
werkgelegenheid die samenhangt met het bedrijven en onderhouden van bijbehorende 
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installaties. Deze werkgelegenheid is meer structureel van karakter omdat het plaatsvindt 
gedurende de hele levensduur van de installatie. De jaarlijkse Operation & Maintenance (O&M) 
kosten voor een installatie worden meestal uitgedrukt in percentage van de initiële investering. 
Door de O&M kosten te delen door de kosten voor een modaal salaris (€ 45.0006) kan een idee 
worden gekregen van de werkgelegenheid. O&M kosten bevat echter niet alleen arbeidsloon, 
maar ook kosten voor materialen en nieuwe onderdelen. Gemiddeld liggen de jaarlijkse O&M 
kosten rond 4% van de totale investering. Stel dat de arbeidsloon 50%7 is van de O&M, dan 
levert een investering van 2,25 miljoen euro bij een modaal salaris 1fte op. 
 
Hieronder volgt een voornamelijk kwalitatieve beschouwing van de werkgelegenheid die 
samenhangt met de DE-opties uit Variant C. 
 
Besparing 
Voor de besparingsopties die vooral te maken hebben met gedragsverandering (“good 
housekeeping”; aanschaf van alleen de meest zuinige apparatuur; spaarzaam gebruik) wordt 
weinig effect op de werkgelegenheid verwacht. Voor deze optie is continu goede voorlichting 
en informatie van essentieel belang. Dit biedt ruimte voor communicatiedeskundigen. Ook zal 
veel informatie moeten worden verzameld en geanalyseerd om de voortgang in realisatie van de 
optie te monitoren. Dit geldt eigenlijk voor alle opties en het gehele verduurzamingsproject. 
Monitoring van de ontwikkeling in de realisatie van de duurzame energiehuishouding vergt 
waarschijnlijk een aantal structurele arbeidsplaatsen. Gedacht kan worden aan het maken van 
een monitoring-plan, het ontwikkelen van een methodiek, het doen van een nul-meting, het 
structureel verzamelen en analyseren van gegevens, het ontwikkelen van ICT-hulpmiddelen 
voor databases en de analyse van gegevens, en het rapporteren van resultaten. 
 
Besparing door na-isolatie kan een aanzienlijk invloed hebben op de werkgelegenheid. Hierbij 
kan worden gedacht aan werk voor lokale aannemers. Eerder is gesteld dat de kosten voor 
volledige isolatie van een woning ca. € 12.000 bedragen. Wanneer het projectmatig wordt 
aangepakt is de verwachting dat de kosten per woning met 30% kunnen dalen. Als wordt 
uitgegaan van 1000 woningen, 50% arbeidsloon, en een modaal salaris, dan resulteert dit in ca. 
100 volledige arbeidsplaatsen. Wordt het over 20 jaar uitgesmeerd dan zijn dat 5 arbeidsplaatsen 
per jaar. Wordt het aantal woningen groter dan neemt ook de werkgelegenheid toe. Vanwege de 
investering zijn particulieren wellicht minder gemakkelijk over te halen om tot isolatie over te 
gaan dan gemeente en woningbouwverenigingen. Er zijn op Texel op het ogenblik bijna 1.450 
huurwoningen. Bij een grootschalige projectmatige aanpak zal het project nationaal of zelfs 
internationaal moeten worden aangeboden. Mogelijk komt de opdracht dan niet op Texel 
terecht. Er zullen daarom vooraf garanties moeten worden ingebouwd dat in ieder geval een 
deel van het werk moet worden uitgevoerd door lokale onderaannemers. 
 
Opties voor lokale duurzame energie 
Implementatie van lokale DE-opties zal vooral werkgelegenheid met zich meebrengen in de 
installatiebranche. Bij grootschalige implementatie kan door het grote herhalingspotentieel 
specifieke expertise worden opgebouwd. In paragraaf 4.3 is gesproken over 15.000 systemen 
Mogelijk zullen die in de praktijk worden gecombineerd tot grotere systemen waardoor het 
aantal afneemt. Maar zelfs wanneer het aantal systemen daardoor zou teruglopen tot 5000, dan 
zal gedurende 20 jaar elke werkdag een systeem moeten worden gerealiseerd. Naast installatie 
vergen systemen als zonneboilers en zonnepanelen onderhoud. Dit is vergelijkbaar met het 
onderhoud aan een CV-ketel, en zal daarmee in de praktijk gecombineerd kunnen worden. 
Grootschalige implementatie zal naar verwachting structureel een aantal arbeidsplaatsen 
opleveren voor onderhoudsmonteurs. Voor een goede inschatting zal moeten worden nagegaan 
hoeveel monteurs er thans zijn voor onderhoud van CV-ketels en hoeveel onderhoud panelen 
zonneboilers en kleine windturbines extra zouden vergen. 

                                                 
6 Een modaal salaris is ongeveer € 30.000. De werkgeverskosten bedragen echter ca.  € 45.000 
7 Dit getal hangt sterk af van het type investering  
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Vergistingsinstallaties 
Een vergistingsinstallatie wordt vanwege de omvang voor een groot deel ter plekke opgebouwd. 
Het is relatief eenvoudige technologie die kansen biedt voor lokale aannemers en bedrijven voor 
installatietechniek. De werkgelegenheid is er echter alleen tijdens de bouw van een installatie. 
Het herhalingspotentieel is waarschijnlijk niet erg groot waardoor de kans klein is dat er rond de 
optie een gespecialiseerde bedrijfstak ontstaat met veel extra werkgelegenheid. Naar 
verwachting worden de vergisters geïntegreerd in bestaande agrarische bedrijven. Bedrijf en 
onderhoud van een vergister is niet arbeidsintensief. De bedrijfsvoering is relatief eenvoudig en 
vergt geen speciaal geschoold personeel. Het is waarschijnlijk dat in de praktijk de agrariër het 
onderhoud en bedrijf zelf gaat uitvoeren naast zijn reguliere activiteiten als agrariër. Mogelijk 
dat een deel van het onderhoud van de installaties, bijvoorbeeld het gedeelte rond de gasmotor 
en het elektrotechnische gedeelte, wel leidt tot enige extra werkgelegenheid. 
 
Wind op land 
Windenergie biedt zeker kansen voor lokale werkgelegenheid. Deze kansen zitten niet zozeer in 
het installeren van windturbines, als wel in de operationele fase van de turbines. De operationele 
kosten voor grootschalige windturbines op land liggen in de orde van 40 €/kW. Naar verloop 
van tijd gaan de kosten wat omhoog als gevolg van noodzakelijke vervanging van onderdelen. 
Bij de voorgestelde vertienvoudiging van het windvermogen op land liggen de jaarlijkse 
operationele kosten op 0,56 M€. Bijna 50% hiervan zijn arbeidskosten voor management en 
service en onderhoud. Bij gemiddeld een modaal salaris betekent dit ongeveer 6 fte, hoewel het 
aantal fte waarschijnlijk afneemt naarmate er grotere turbines worden geplaatst. Voor dit werk 
kunnen ook mensen speciaal opgeleid worden. Om de kans te vergroten dat de werkgelegenheid 
in de operationele fase lokaal kan worden ingevuld verdient het aanbeveling dit aspect reeds in 
de programma's van eisen in de aanbestedingsfase mee te nemen. 
 
Inkoop van duurzame energie 
De inkoop van duurzame energie heeft geen effect op de werkgelegenheid op Texel. 
Overstappen van "grijze" energie naar "groene" energie vergt slechts de verandering van een 
vinkje in de administratie van de energieleverancier. Bij geleidelijke ingroei van meer duurzame 
transportbrandstoffen via bijmenging is ook geen effect op de werkgelegenheid te verwachten. 
 
Participatie in duurzame energieprojecten 
Deelname in duurzame energieprojecten om zodoende het resterende fossiele energiegebruik te 
compenseren zal wel leiden tot extra werkgelegenheid en mogelijk ook gespecialiseerde 
werkgelegenheid. Participatie vereist dat Texel als een interessante partij kan worden gezien 
voor samenwerking. Naar verwachting biedt de Texelse Duurzame Energie Maatschappij 
(TDEM) in oprichting mogelijkheden om dit vorm te geven. Via deze maatschappij zouden 
bewoners, bedrijven en gemeente gezamenlijk kunnen investeren in duurzame energie, niet 
alleen op het eiland, maar ook daarbuiten. Indien bewoners hierdoor kunnen meebeslissen en 
kunnen meedelen in de opbrengsten van duurzame energie, dan zal dit naar verwachting het 
draagvlak voor en de acceptatie van duurzame energie sterk vergroten [2]. De informatie-
voorziening aan beleggers (vooral bewoners) die via dit kanaal op gang komt kan daarnaast 
bijdragen aan grotere bewustwording rond de mogelijkheden en onmogelijkheden van duurzame 
energie en bewustwording van het eigen energiegebruik. De omvang van de werkgelegenheid is 
lastig in te schatten, maar er zal een (voorzitter van het) bestuur, een secretariaat en een 
administratie nodig zijn. Kansen voor investeringen moeten worden beoordeeld en projecten 
moeten worden ontwikkeld en beheerd. Dit biedt kansen voor specialisten op het gebied van 
duurzame energie, financial engineering, beleggingen en projectontwikkeling. 
 

6.3 Kansen en bedreigingen voor het toerisme 
Het verbeteren van de aantrekkelijkheid van het toerisme is een veelgebruikt argument voor de 
implementatie van duurzame energie. Er zijn echter geen gegevens bekend over de concrete 
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effecten van implementatie van duurzame energie op het toerisme. De opties die in de 3e variant 
voor een duurzame energiehuishouding op Texel worden geschetst lijken geen bedreiging te 
vormen voor het toerisme. Deze variant biedt wel een kans voor het toerisme in de vorm van 
"thema- en congres-toerisme" (toerisme met een kort verblijf). Hierbij wordt gedacht aan 
specifieke groepen geïnteresseerden die de duurzame energiehuishouding met eigen ogen willen 
zien en willen leren hoe Texel de duurzame energie uitdaging heeft aangepakt en wat de 
resultaten zijn. Gebleken is dat de duurzame eilanden, zeker wanneer ze hier op inspelen 
middels kenniscentra, onderwijs en recreatieve duurzame energie routes, aantrekkelijker worden 
voor excursies [2] 
 

6.4 Kansen en bedreigingen voor de landbouw 
In Nederland en zeker op Texel is het in vergelijking met andere landen en gebieden moeilijk 
om rendabel energieteelt te bedrijven. Redenen hiervoor zijn: 
• De focus op aardgas. De aanwezigheid van relatief goedkoop aardgas werkt tot nu toe 

remmend op de mogelijkheden voor het ontwikkelen van bio-energieteelten. De voorraad 
gas is naar verwachting nog voldoende voor de komende decennia. Wel is er nu een 
duidelijke stijgende trend in de gasprijzen. 

• Het vinden van grond voor energieteelt is problematisch. De grond in Nederland wordt al 
intensief gebruikt en er zijn diverse andere activiteiten die in de komende tijd nog extra 
ruimte nodig hebben, zoals woningbouw, infrastructuur, recreatie en natuur. 

• De teelt van gewassen voor biobrandstoffen kan veel goedkoper in landen als bijvoorbeeld 
Brazilië. Opbrengst per hectare is essentieel om te kunnen concurreren. De matige 
bodemgesteldheid en het gebrek aan mogelijkheden voor beregening vormen hier een 
nadeel voor Texel. 

 
Momenteel werkt ongeveer 10% van de inwoners op Texel in de landbouw [39]. Een duurzame 
energiehuishouding waarin een aanzienlijk deel van de energiedragers uit landbouw producten 
wordt verkregen zal geen sterke groei van de landbouw tot gevolg hebben. Texel krijgt niet 
meer landoppervlak dan het nu heeft, en daarbinnen is er weinig tot geen ruimte voor 
uitbreiding van de landbouw. Er zal vooral een verschuiving binnen de landbouw optreden van 
voedselproductie naar energieteelt. Eerder is geschetst dat voor de productie van duurzame 
transportbrandstoffen en duurzaam gas grote hoeveelheden nodig zijn van gewassen als 
koolzaad, suikerbieten, graan en maïs. De meeste van deze gewassen worden nu ook al 
verbouwd. De omvang van de landbouw en de werkgelegenheid daarbinnen zullen dus naar 
verwachting niet wijzigen ten opzichte van de ontwikkelingen die sowieso al plaatsvinden. Ook 
het type gewassen zal gelijk blijven. Als de omvang waarin de gewassen worden verbouwd 
sterk toeneemt, dan zal dit ten koste gaan van de hoeveelheid grasland. Dit kan wel 
consequenties hebben voor de veehouderij. 
 

6.5 Aandachtspunten met betrekking tot implementatie en draagvlak  
Draagvlak voor duurzame energie is niet vanzelfsprekend. Zo bestaat er nog steeds een 
aanzienlijke maatschappelijke weerstand tegen bijvoorbeeld windmolens. Nog steeds zien veel 
mensen ze liever bij de buren in de achtertuin staan dan bij hun zelf. Er dient dus rekening te 
worden gehouden met negatieve sentimenten tegen vormen van duurzame energie. Het vanaf 
het allereerste begin creëren van draagvlak voor duurzame energieprojecten is daarom van 
essentieel belang om in een vervolg op de eerste projecten uiteindelijk de ambitie voor een 
duurzame energievoorziening te kunnen realiseren. Analyse van mogelijkheden en "best 
practices" voor draagvlakbevordering is onderdeel geweest van een aparte studie. Hieronder 
staan de voornaamste bevindingen [2]. 
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Essentieel in het creëren van draagvlak is vroegtijdige en transparante informatievoorziening. 
Omdat een overheid zoals de gemeente bij veel mensen bij voorbaat geen goed kan doen, zou 
deze taak kunnen worden uitgevoerd door Stichting Duurzaam Texel. Door vroegtijdige en 
transparante informatievoorziening kan in een vroegtijdig stadium rekening worden gehouden 
met de bezwaren en wensen van bewoners. De bewoners kunnen zo in feite meebeslissen over 
de projecten. Dit zal de betrokkenheid van de bewoners aanzienlijk vergroten in vergelijking 
met een situatie waarin zij pas in een laat stadium met vergevorderde plannen worden 
geconfronteerd. Gebleken is dat naarmate er meer participatie en betrokkenheid van de 
bevolking wordt gezocht door de projectontwikkelaars (zij het gemeente of een derde), de 
schaalgrootte van het succes toeneemt (hoeveelheid projecten, percentage duurzaamheid, aantal 
betrokkenen). Voorbeelden daarvan zijn gevonden op de eilanden Kreta, Gotland en Samsø en 
de gemeenschappen Vep (Hongarije) en Jühnde (Duitsland). 
 
Uit analyse van "best practices" blijkt dat draagvlak voor duurzame energie-opties die in de 
directe leefomgeving van mensen ingrijpen sterk afhankelijk is van de balans in lasten en baten 
voor die mensen. Onder lasten valt vooral de als hinderlijk ervaren fysieke aanwezigheid van 
installaties. Onder baten kan worden gedacht aan werkgelegenheid. Nog belangrijker blijkt 
echter of men er ook zelf iets aan kan verdienen. Het kunnen meedelen in opbrengsten van 
duurzame energieprojecten heeft een sterke positieve invloed op het draagvlak voor die 
projecten. Meedelen kan via deelname aan coöperaties, en partnerschap in projecten via 
aandelen. Het bieden van die mogelijkheden aan de bewoners is dan ook van essentieel belang. 
 
Uit de eilanden "best practices" blijkt verder dat geleidelijke invoering van duurzame energie-
projecten van groot belang is. Hierdoor kan gewenning plaatsvinden. Geleidelijke invoering laat 
bovendien ruimte voor al doende leren, en gaandeweg bepalen wat de meest acceptabele 
oplossingen zijn. Door een combinatie van gewenning en de daarmee samenhangende acceptatie 
kan het resultaat zijn dat uiteindelijk meer wordt gerealiseerd dan oorspronkelijk voor mogelijk 
werd gehouden. 
 
In de praktijk blijkt dat bij verduurzamingstrajecten in het begin over het algemeen de nadruk 
wordt gelegd op een enkele technologie. Dit kan voortkomen uit beperking van financiële 
middelen of andere praktische overwegingen. Het wil dus niet zeggen dat deze strategie ook 
voor Texel zou moeten gelden. Focus op een beperkt aantal opties technologie in eerste instantie 
biedt wel de mogelijkheid tot verdieping van informatievoorziening, en is overzichtelijker. Dit 
kan bijdragen tot het verkrijgen van een groter draagvlak. 
 
Ondanks de noodzaak van het creëren van draagvlak, is het hebben van draagvlak nog geen 
garantie voor succes. Op zowel eilanden als in kleine gemeenschappen als Vep in Hongarije en 
Flevoland, blijkt dat zelfs een maximaal aanwezig draagvlak slechts heeft geleid tot beperkte 
realisatie van duurzame energie. Uitzondering hierop vormt het Deense eiland Samsoe (4.200 
inwoners en 114 km2), waar een breed draagvlak onder de bevolking in korte tijd heeft geleid 
tot realisatie van een duurzame energievoorziening op het eiland. Door installatie van 11 MW 
op land is het eiland zelfvoorzienend in elektriciteit. Zonnecollectoren en inzet van biomassa in 
het centrale verwarmingssysteem voorziet in ca. 70-75% van de warmtebehoefte. Een deel van 
het vervoer rijd op PPO uit eigen oogst. De resterende CO2-emissies uit vooral het vervoer 
worden gecompenseerd door een offshore park met 10 turbines van 2,3 MW dat elektriciteit aan 
de rest van Denemarken levert. Het eiland is hiermee koolstofneutraal geworden. 
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7. Conclusies en aanbevelingen 

De gemeente Texel steekt haar nek uit met het stellen van ambitieuze doelstellingen voor 
verduurzaming van haar energievoorziening. In deze studie is een aantal varianten van een 
dergelijke energievoorziening nader uitgewerkt. In dit hoofdstuk worden de conclusies van de 
analyse gepresenteerd en worden aanbevelingen gedaan voor het vervolgtraject..  
 

7.1 Conclusies 
Analyse van de energiehuishouding op Texel laat zien dat realisatie van een duurzame 
energievoorziening voor Texel mogelijk is. Een zelfvoorzienende duurzame energievoorziening 
voor Texel lijkt echter te hoog gegrepen. Zelfvoorziening betekent namelijk dat de benodigde 
energie afkomstig is van duurzame bronnen binnen de gemeentegrens. In essentie blijkt dat de 
energievraag op Texel hiervoor te groot is, of dat Texel te klein is, om daar met de huidige op 
de markt beschikbare technieken in te voorzien. Voor realisatie van een duurzame 
energievoorziening zal er voor een deel duurzame energie moeten worden geïmporteerd, fysiek 
of virtueel. 
 
Er is geen duurzame energievoorziening nodig voor energievraag die er niet is. Energie-
besparing is daarom een belangrijk onderdeel in de realisatie van een duurzame 
energievoorziening. De mogelijkheden voor besparing zijn divers en vormen tezamen een 
potentieel van enkele tientallen procenten. De besparingen moeten voor een deel worden 
gerealiseerd door gedrag-gerelateerde veranderingen zoals voorkomen van onnodig gebruik, 
spaarzaam gebruik en bewuste aanschaf van energiezuinige apparatuur. Een groot potentieel 
voor besparing vormt de isolatie van de bestaande bouw in combinatie met toepassing van lage 
temperatuur verwarming en HR-ketels of warmtepompen, en het alleen realiseren van zeer 
energiezuinige nieuwbouw vanaf nu. 
 
Texel beschikt over een ruim potentieel aan duurzame energie. Windenergie is de optie met het 
grootste potentieel. Windenergie is tevens op het ogenblik de meest rendabele vorm van 
duurzame energie. Daarnaast is er op Texel potentieel aanwezig voor mestvergisting met co-
vergisting van energiegewassen en reststromen zoals GFT uit huishoudens en horeca.  
 
Op het ogenblik is er al een aanzienlijk aantal zonneboiler-systemen en PV-systemen 
geïnstalleerd op Texel. Kennelijk kunnen deze kleinschalige lokale duurzame energie opties op 
een relatief groot draagvlak rekenen op het eiland. Verdere invulling van het potentieel en 
eventuele uitbreiding van de opties met kleine windturbines, speciaal ontworpen voor de 
gebouwde omgeving ligt daarom voor de hand. Deze opties kunnen echter slechts een beperkte 
bijdrage leveren aan de realisatie van een duurzame energievoorziening. 
 
Het deel van de duurzame energievoorziening dat uiteindelijk niet op Texel kan worden 
gerealiseerd kan op de volgende manieren worden aangevuld: 
• Inkoop van duurzame energie, zoals groene elektriciteit en groen gas. 
• Compensatie van resterend fossiel energiegebruik door het mede mogelijk maken van 

duurzame energieprojecten elders, waarbij eventueel uitruil plaatsvindt tussen verschillende 
vormen van energie. Het blijkt vooral lastig de vraag naar aardgas en transportbandstoffen 
duurzaam in te vullen. Er kan voor worden gekozen deze energievragen uit te ruilen tegen 
duurzaam geproduceerde elektriciteit. 

 
Naar verwachting leidt de verduurzaming van de energievoorziening op Texel tot extra 
werkgelegenheid. De effecten lijken echter bescheiden en eerder in 10-tallen arbeidsplaatsen te 
liggen dan in 100-tallen. De extra werkgelegenheid hangt vooral samen met: 
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• Managen van het project "Duurzame Energievoorziening Texel 2030"; 
• Regelmatige voorlichting over duurzame energie en de mogelijkheden voor besparing; 
• De isolatie van de bestaande bouw en bijbehorende vervanging van verwarmingssystemen 
• Management, service en onderhoud in de operationele fase van windturbines op land; 
• Onderhoud van vergistingsinstallaties; 
• Installatie en onderhoud van lokale DE-opties zoals zonneboilers en PV-panelen; 
• Activiteiten die voortvloeien uit een organisatie voor ontwikkeling en exploitatie van 

duurzame energieprojecten op Texel, en deelname van Texel aan DE-projecten elders;   
• Monitoring, analyse, beheer en communicatie van de ontwikkelingen in de verduurzaming 

van de energievoorziening voor Texel. 
 
De duurzame energievoorziening zoals geschetst in Variant C vormt naar verwachting geen 
bedreiging voor toerisme en landbouw op het eiland. Anderzijds lijken ook de kansen beperkt. 
Telen van energiegewassen indien rendabel zal slechts leiden tot verschuivingen binnen de 
sector. De omvang van de sector als geheel zal er niet door wijzigen. Voor het toerisme kunnen 
er kansen bestaan voor "thema- en congres-toerisme"; toerisme met een kort verblijf op Texel, 
dat speciaal komt voor informatie en bijeenkomsten over de duurzame energie-voorziening. 
 
Het creëren van draagvlak bij de bevolking voor duurzame energie vergroot de kans op 
realisatie van het uiteindelijke doel, de volledig duurzame energievoorziening, en kan realisatie 
van dit doel ook bespoedigen. Het is een randvoorwaarde maar geen garantie voor succes. 
Enkele belangrijke randvoorwaarden voor het creëren van draagvlak zijn: 
• Vroegtijdige en transparante informatievoorziening over plannen en voornemens; 
• Ruimte bieden voor het meenemen van wensen en bezwaren van bewoners; 
• Bewoners de mogelijkheid bieden om mee te delen in de baten van DE-projecten; 
• Geleidelijke implementatie van ontwikkelingen.  
 

7.2 Aanbevelingen 
Op Texel wordt actief werk gemaakt van verduurzaming van de energiehuishouding. Dit valt op 
in de buitenwereld en oogst waardering. Onlangs ontving de gemeente Texel nog een prijs op 
het gebied van duurzame energie uit handen van minister Maria van der Hoeven. Een greep uit 
de initiatieven is: 
• Vele educatieve acties van Stichting Duurzaam Texel (SDT) op de scholen; 
• Lezingencyclus over duurzame energie door SDT; 
• Huis-aan-huis brochure “Wijzer klussen op Texel” met tal van energiebesparende tips; 
• Energie Prestatie Advies voor 1000 woningen door Stichting Wonen Texel en de 

EPA/Isolatie actie van de gemeente in samenwerking met SDT; 
• Ontwikkeling van een duurzame voorbeeldwoning door SDT samen met bouwbedrijven; 
• Ontwikkeling van een concept voor duurzame renovatie van vakantiewoningen door SDT; 
• Het geven van het goede voorbeeld door de gemeente door plaatsing van een warmtepomp, 

en plaatsing van zonnecollectoren bij het zwembad; 
• De actie van SDT en gemeente om elke school en elk buurthuis te voorzien van PV-panelen 

met een info-display; 
• De initiatieven van agrariërs om een vergistingsinstallatie te plaatsen; 
• Oprichting van een Texelse Duurzame Energie Maatschappij. 
 
Er gebeurt dus al veel en het is zaak deze initiatieven voort te zetten en uit te breiden. In dit 
verband worden de volgende aanbevelingen gedaan: 
 
1. Monitor de energievraag en de voortgang in ontwikkelingen. Het realiseren van een 

duurzame energievoorziening vereist een goed inzicht in de opgave waar men voor staat. 
Hiertoe dient er in meer detail dan nu, inzicht te zijn in (de ontwikkeling van) het 
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energiegebruik in de verschillende sectoren en de karakteristieken van die sectoren. 
Aanbeveling daarom is kentallen te ontwikkelen die de energiehuishouding op Texel 
eenduidig karakteriseren en een goede nul-meting te doen voor bepaling van de kentallen. 
Aan de hand van de ontwikkeling van de kentallen door de jaren heen kan dan de voortgang 
in verduurzaming van de energiehuishouding worden gevolgd. Deze kentallen kunnen ook 
dienen als communicatiemiddel. 

 
2. Continue aandacht voor besparing. Er is geen duurzame energievoorziening nodig voor 

energievraag die er niet is. Hoe beperkter het energiegebruik hoe eenvoudiger een duurzame 
energievoorziening kan worden gerealiseerd. Vanuit de gemeente en SDT zal er daarom 
steeds veel aandacht moeten zijn voor besparing. Mogelijkheden hiervoor zijn: 
- De bevolking en bedrijfsleven regelmatig informeren over energiegebruik van 

apparaten en mogelijkheden voor besparingen; 
- Als gemeente en SDT blijvend het goede voorbeeld geven en de succesverhalen 

communiceren; 
- Voor nieuwbouw en renovatie alleen genoegen nemen met de hoogste efficiency-

standaard (passiefhuizen en nul-energiewoningen tenzij …); 
- Terugdringen van autogebruik op het eiland door alternatieven aantrekkelijker te maken 

(OV, fiets) en autogebruik te ontmoedigen 
  
3. Ontwikkel meer mogelijkheden voor windenergie op Texel. Windenergie is de belangrijkste 

optie voor de productie van duurzame elektriciteit op Texel. Zonder deze optie zal slechts 
een zeer beperkt deel van de duurzame energievoorziening op Texel zelf gerealiseerd 
kunnen worden. 

 
4. Stimuleer verdere ontwikkeling van het potentieel van mestvergisting. Na wind ligt hier het 

grootste potentieel voor duurzame energie op Texel. Mestvergisting is vooral rendabel in 
co-vergisting met energiegewassen en organische reststromen. Omdat de mogelijkheden 
voor teelt van energiegewassen vanuit economisch oogpunt vooralsnog beperkt lijkt moet 
hierbij nadrukkelijk de inzet van lokale organische reststromen worden overwogen, als GFT 
uit huishoudens en horeca, en slib van rioolwaterzuivering. 

 
5. Handhaaf aandacht voor kleinschalige lokale duurzame energie-opties. Deze opties zijn 

belangrijk omdat ze de mogelijkheid bieden aan de bevolking om actief bij te dragen aan de 
productie van duurzame energie. Om de mogelijkheden te vergroten kan een proefproject 
met één of meedere “urban turbines” worden overwogen. De bijdrage van deze opties aan 
verduurzaming van de energievoorziening is echter beperkt, zeker bij de huidige hoge 
niveau's in energievraag. Daarnaast zijn het (nog) relatief dure opties. Dit is van belang 
wanneer het budget voor investering in verduurzaming van de energiehuishouding beperkt 
is. Dit geldt zowel voor de gemeente als voor de particulier en het bedrijfsleven. Het 
verdient daarom aanbeveling de mate van stimulering van de opties af te stemmen op het 
potentieel van de bijdrage van de opties aan realisatie van de doelstelling.  

 
6. Volg het landelijk beleid voor verduurzaming van de transportbrandstoffen. Er zijn 

vooralsnog onvoldoende mogelijkheden op Texel voor energieteelt voor biobrandstoffen. 
De brandstoffen zouden moeten worden geïmporteerd. Daarnaast kleeft er een aantal 
praktische bezwaren aan een overgang op puur gebruik van de huidige generatie 
biobrandstoffen zoals de noodzakelijke aanpassing van in ieder geval benzine-auto’s. Tot 
slot is het duurzaamheidsgehalte van de huidige generatie brandstoffen niet boven elke 
twijfel verheven. Mocht toch een proefproject worden overwogen dan zou hierbij de 
aandacht in eerste instantie kunnen uitgaan naar landbouwvoertuigen, voertuigen van 
gemeentewerken of vervanging van een deel van de brandstof voor de veerboot. Mogelijk 
kan een beperkte productie van koolzaad voor PPO of biodiesel lokaal worden ingepast. 
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7. Stimuleer inkoop van groene elektriciteit, maar voorkom dat dit als excuus wordt gebruikt 
om verder niets te doen. Zelfs als iedereen groene elektriciteit heeft zijn daarnaast alle 
mogelijkheden voor besparing en duurzame energie op Texel nodig om een duurzame 
energievoorziening te realiseren. 

 
8. Zorg in een vroegtijdig stadium voor voldoende draagvlak bij de bevolking. Aanvullende 

aanbevelingen in dit verband zijn: 
- Zorg voor vroegtijdige en transparante informatievoorziening; 
- Biedt ruimte voor het meenemen van wensen en bezwaren van de bevolking; 
- Biedt mensen de mogelijkheid om mee te delen in de baten van DE-projecten; 
- Zorg voor geleidelijke invoering van ontwikkelingen zodat er gewenning kan optreden 

en er ruimte is voor al doende leren. 
 
9. Blijf oog houden voor nieuwe ontwikkelingen en benut de unieke positie van Texel. 

Doordat Texel geografisch duidelijk is afgebakend en tegelijkertijd een relatief complete 
samenleving is die een aardige afspiegeling vormt van Nederland, biedt Texel een 
interessante omgeving om nieuwe methoden en technieken in de praktijk te brengen en de 
transitie naar een duurzame energiehuishouding te volgen. Technologie-ontwikkeling gaat 
voort waardoor in de toekomst mogelijk getijde-energie aan het rijtje opties voor duurzame 
energie op Texel kan worden toegevoegd. Daarnaast wordt verwacht dat in de periode tot 
2030 waterstof z’n intrede zal doen als transportbrandstof. Dit vergroot de kans op realisatie 
van een duurzame energievoorziening op Texel omdat waterstof met behulp van elektriciteit 
kan worden geproduceerd. Het potentieel voor productie van duurzame elektriciteit op 
Texel is veel groter dan het potentieel voor productie van vloeibare transportbrandstoffen 
uit Texel. Om ervaring op te doen met waterstof kan op korte termijn  worden gedacht aan 
een proefproject met waterstoffietsen als onderdeel van beleid gericht op stimulering van 
alternatieven voor de auto. Wanneer watertsofauto's en bussen in grotere aantallen 
beschikbaar komen kan ook worden gedacht aan projecten met openbaar vervoer en taxi's. 
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Bijlage A Gegevens Zonneboiler 

 
Zonneboiler  Eenheid Bronnen 
Collector oppervlak     2,8 m2 
Gemiddelde 
aardgasbesparing 

180 Nm3 

Gemiddelde systeemprijs 960 €/m2 
Levensduur >20 jaar 
Kosten uitgespaard gas     0,75 €/Nm3 

www.milieucentraal.nl 
www.bouwtreftpunt.nl/zonneboiler.htm 
www.zondirect.com/indexboiler.html 
www.mysolar.nl/mysolar/heat/solarheat.asp

 
 
In Figuur 7 staat weergeven wat de gemiddelde opbrengst van een zonneboiler systeem is per 
maand is (groene lijn). Een zonneboiler kan alleen een deel van de vraag naar warm tapwater 
invullen, niet de vraag naar ruimteverwarming. Het aardgas dat nodig is voor ruimteverwarming 
heeft veruit het grootste aandeel in de aardgasvraag van een woning. De blauwe lijn in Figuur 7 
geeft de vraag naar tapwater gedurende het jaar weer en de rode lijn geeft aan hoeveel aardgas 
nog nodig is nadat rekening is gehouden met de besparing die wordt verkregen met de 
zonneboiler.  
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Figuur 7 Effect van een zonneboiler op de aardgasvraag in een gemiddelde woning op Texel 
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Bijlage B Gegevens PV 

PV Panelen  Eenheid Bron 
Opbrengst   80 kWh/m2/jr
Vermogen 100 Wp/m2 

Systeemprijs 600-700 €/m2 
Levensduur 20-30 jaar 
Elektriciteitsprijs 0,38-0,44 €/kWh 

www.milieucentraal 
www.bouwtreftpunt.nl/zonnepanelen.htm 
www.mysolar.nl/mysolar/pv/solarelectricity.asp 

 
In Figuur 8 staat de opbrengst van 5 m2 zonnepanelen (PV) weergegeven. De opbrengst wordt 
in deze figuur (groene lijn) afgetrokken van het elektriciteitsverbruik (blauwe lijn) en levert de 
overgebleven elektriciteitsvraag van het huishouden op (rode lijn). 
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Figuur 8 Effect van 5m2 zonnepanelen op het elektriciteitsverbruik van een gemiddeld 

huishouden op Texel. 
 
De sterke groei van PV in de afgelopen jaren en het verwachte doorzetten daarvan brengt 
ervaring, inzichten en daarmee gepaard gaande leereffecten met zich mee. Het is de verwachting 
dat de kosten van PV-systemen verder zullen dalen in de toekomst. Figuur 9 geeft de 
ontwikkeling van de investeringskosten weer bij verschillende learning rates (LR, kostendaling 
bij verdubbeling cumulatieve wereldproductie) en verschillende groeisnelheden (jaarlijkse groei 
wereldwijde productie). De kosten van PV zonnepanelen in termen van € per Wp staan uitgezet 
tegen de tijd. Voor deze studie is uitgegaan van ongeveer €6 per Wp. 
 

 
Figuur 9 Kostendaling van PV zonnepanelen volgens verschillende scenario's. 
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Bijlage C Gegevens Urban Wind Turbines 

 
 Fortis 

Montana 
WES5 
Tulipo 

Energy Ball Turby Ropatec 
WRE030 

Nominaal vermogen        (kW) 2,7 2,5 0,5 1,9 3 
Rotor diameter                  (m) 5 5 1,1 2 3,3 
Rotor oppervlak               (m2) 19,6 19,6 1 5,3 7,3 
Mast hoogte                      (m) Variabel  

≥ 12 
12 Variabel 

op mast 11 
Variabel Variabel 

      
Jaarlijkse productie (kWh/kW) 2000 2150 550 770 800 
      
Kosten                          (€/kW) 4900 5400 9100 7500 3300 
 
De specifieke opbrengsten bedragen 150-440 kWh/m2 rotoroppervlak/jaar: Voor berekening van 
de jaarlijkse productie is gerekend met een gemiddelde van 275 kWh/m2/jaar. De specifieke 
opbrengsten en jaarlijkse productie gelden bij een gemiddelde windsnelheid van 5,5 m/s. 
 
De windturbines uit de tabel vormt een deel van het aanbod. Een overzicht van fabrikanten en 
aanbieders is te vinden in onderstaande referentie (Cace, 2003). 
 
 
Geraadpleegde bronnen: 
− J. Cace en E . ter Horst: Urban Wind Turbines; leidraad voor kleine windturbines in de 

bebouwde omgeving, IE Europe, WINEUR project, februari 2007. 
− www.fortiswindenergy.com 
− www.windenergysolutions.nl 
− www.turby.nl 
− www.homeenergy.nl 
− www.ropatec.com 
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Bijlage D Gegevens Biodiesel productie 

 
Biodiesel productie   Eenheid Bron 
Opbrengst koolzaadteelt         4,5 ton/ha  
1 ton koolzaad levert         0,33 ton PPO  
Opbrengst PPO uit koolzaad         1,50 ton/ha/jaar www.ppo.be 
Opbrengst PPO uit koolzaad    1.650 liter PPO  
Koolzaadschroot output         2,4 ton/ha/jaar  
Opbrengst koolzaad 210-250 €/ton www.kennisakker.nl 
   www.boerderij.nl 
Oliepers (20ft container, turn key)    
Grootte    5.000 ton/jaar www.bioking.nl 
Investering      191 k€  
    
Processing plant (verestering)   
Grootte   8.000 ton/jaar www.bioking.nl 
Investering     249 k€  
Grootte 12.000 ton/jaar  
     299   
Grootte 20.000 ton/jaar  
Investering     490 k€  
Methanol voor verestering         0,10 ltr/ltr PPO  
Productie Glycerine bijproduct         0,54 €cent/liter  
Kosten methanol     420 €/ton www.methanex.com 
      
Biodiesel fabriek    
Capaciteit       80 mln liter/jr www.biovalue.eu 
Totale investering       35 M€  
    
Opbouw koolzaad prijs    
PPO uit koolzaad (marktprijs)         0,49 €/liter  
Raffinage          0,04 €/liter  
Verestering         0,07 €/liter  
Logistiek         0,08 €/liter  
Opslag Technische kosten motor         0,03 €/liter  
Hoger verbruik         0,05 €/liter  
Kosten biodiesel ex belasting         0,76 €/liter  
 
 
Overige geraadpleegde bronnen: 
- J-L. Lamont en Y. Lambrechts: Koolzaad, het nieuwe goud?, Ministerie van de 

Vlaamse Gemeenschap, juni 2005 
- M.P.J. van der Voort: Biobrandstoffen; een alternatief voor de Nederlandse 

Landbouw?, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, PPO publicatie 319, november 2003 
- Deustcher Bundestag - 15 Wahlperiode 15, Drucksache 15/5816: Bericht zur 

Steuerbegünstigung für Biokraft- und Bioheizstoffe, 21.6.2005 
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Bijlage E Gegevens ethanol productie uit maïs 

 

Ethanol productie  Eenheid 
Opbrengst maïsteelt; korrelmaïs (droge stof, ds)         8,5 ton/ha/jaar 
Ethanol uit maïs 360-390 liter/ton 
Ethanol opbrengst 3000 liter/ha/jaar 
Productiekosten kleine fabriek voor 20 mln liter/jaar            0,76 €/liter 
Investeringen kleine fabriek voor 20 mln liter/jr     32 M€ 
Geschatte investeringen fabriek 7 mln liter/jaar     19 M€ 
Opbouw ethanol prijs   
Ruw materiaal 50-70%  
Investeringen 30-35%  
 
 
Geraadpleegde bronnen: 
− CBS, Statline databank, Oogstraming maïs 2001-2005. 
− IEA: Biofuels for Transport; an international perspective, Parijs, April 2004. 
− N. Schmitz: Bioethanol in Deutschland: Verwendung von Ethanol und Methanol aus 

nachwachsenden Rohstoffen im chemisch-technischen und im Kraftstoffsektor unter 
besonderer Berücksichtigung von Agraralkohol, Schriftenreihe 'Nachwachsende Rohstoffe' 
Band 21, Landwirtschaftsverlag GmbH, Münster, 2003. 

 
Figuur 10 en Figuur 11 geven twee voorbeelden van ethanol fabrieken. 
 

 
Figuur 10 Fabriek van Verasun in Aurora (US) voor 454 mln liter ethanol per jaar 

  

 
Figuur 11 Centrale van Agroetanol in Norköpping (Zweden) voor 50 miljoen liter per jaar 
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Bijlage F Gegevens FT diesel productie 

 
FT diesel productie  Eenheid  
Opbrengst plantage (wilgen) 10  ton/ha/jaar  
 89 GJ/ha/jaar  
Omzettingsrendement biomassa naar syngas 79%   
Omzettingsrendement syngas naar FT-diesel 75%   
Opbouw FT diesel kosten (grootschalige productie)   [] 
Productie kosten 0,064 €/liter  
Opslag/vervoer/overhead 0,07 €/liter  
Winst diesel producent 0,02 €/liter  
Kosten verkoper 0,04 €/liter  
Winst retailer 0,01 €/liter  
Totaal 0,20 €/liter  
 
 
Graadpleegde bronnen: 
− ECN Colloqiuim, L.P.L.M. Rabou, Green Natural Gas, keep warm, keep moving, februari 

2007 
− ECN, R. van Ree, Advanced biofuels for transportation, ECN-RX--04-055, juni, 2004. 
− ECN, R. van Ree, B. van der Drift, R.W.R. Zwart en H. Boerrigter, Market competitive 

Fischer-Tropsch diesel production, ECN-RX--05-132  
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Bijlage G Gegevens Vergisting 

 
Vergisting (cijfers voor Tabel 15)  Eenheid 
Opbrengst suikerbieten 60-70 ton/ha 
Opbrengst suikerbieten (droge stof)         11,5 Ton (ds)/ha 
Energetische opbrengst per ton droge stof         11,5 GJ/ton (ds) 
Energetische opbrengstGas productie     132 GJ/ha 
Opbrengst aardgas (Groningen aardgas: 31,7 MJ/Nm3) 4.180 Nm3/ha 
Geschat benodigde capaciteit voor 21,4 mln Nm3 aardgas eqv. 30-40 MWth 
Geschatte investering voor 4-5 eenheden van 8MWth 55-90 M€ 
   
Co-vergisting mest in installatie van 25.000 ton met WKK   
Investering (schatting op basis van vergelijkbare installaties)       3 M€ 
 
Bij productie van “alle” aardgas op het eiland kan niet worden gedimensioneerd op de 
jaargemiddelde gasvraag. Immers in de winter is de vraag veel hoger dan in de zomer. Bij 
dimensionering op de gemiddelde vraag is gasopslag nodig, of moet het gas worden ingevoed in 
het net van Noord-Holland, dus terugstromen. Met alle plaatje hangen extra investeringen 
samen. Voor een schatting is gekozen om de vergisters iets groter te maken zodat ze voor een 
deel van het jaar in deellast worden bedreven. Voor de berekening is gekozen voor een 
vermogen gelijk aan ongeveer 1,4 - 2x het vermogen van de jaargemiddelde vraag (21,5 MWth)  
Daarnaast hangt de hoogte sterk af van het te vergisten materiaal, vooral de mate van 
voorbewerking die nodig is. Voor de schatting is uitgegaan van investeringskosten met GFT 
voorbehandeling. Aangenomen is dat deze kosten van dezelfde orde zijn als de benodigde 
kosten voor opwerking van het gas waarvoor geen kostenschatting beschikbaar is. 
 
Geraapleegde bronnen: 
- Cropgen project: Biogas from Biomass, Renewable energy from crops and agrowastes,  

Presentation, Funded under the EU 6th Framework Programme 
- K.Hemmes, R.W.R. Zwart, A.B.J. Oudhuis, H. van Hest, Inzet van biomassa-afvalstromen 

in het droogproces van GIBO, ECN-C--05-080, september 2005. 
- A.C. van Boven: Kansen voor Mestvergisting, DLV Plant bv, SenterNovem rapport 

4700011733, oktober 2006. 
- VROM: Haalbaarheidsstudie Duurzaam Texel – Landbouw, door Witteveen+Bos, concept 

02 d.d. 30 maart 2007. 
 

 
Figuur 12 Vergistingsinstallatie in Hamburg (D) voor jaarlijks ongeveer 2,5 mln Nm3 biogas 

uit 200.000 ton afval.  
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Figuur 13 Mestvergistingsinstallatie in Makkinga (Friesland) voor 0,5 mln Nm3/jaar biogas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage H Gegevens Synthetisch Aardgas (SNG) 

 
SNG Productie  Eenheid 
Opbrengst plantage      10 ton/ha/jaar 
Typische grootte SNG plant 1.000 MWth 
Vollast uren 7.884 uren/jaar 
Biomassa input       2 Mton/jaar 
Efficiëntie indirecte vergasser: biomassa naar SNG     73%  
Kosten SNG (fabriek 2030)       0,35 €/Nm3 
 
Geraadpleegde bronnen 
− L.P.L.M. Rabou: Green Natural Gas, keep warm, keep moving, ECN Colloquium, februari 

2007 
− M. Mozaffarian, R.W.R. Zwart, Feasibility of biomass / waste-related SNG production 

technologies, ECN-C--03-066, juli 2003 
− aanvullend intern overleg L.P.L.M. Rabou en R.W.R Zwart. 
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Bijlage I Gegevens Onshore Windenergie  

 
Gegevens onshore windturbine   Eenheid 
Vermogen windturbine       3 MWe 
Diameter rotorbladen      90 meter 
Minimaal oppervlak 1 turbine      44 ha 
Vermogensdichtheid (land)             6,86 MW/km2 
Specifiek vermogen     472 W/m2 
Loadfactor           27% [-] 
    
Investeringen    
Turbine    79% 2.475 k€ 
Netaansluiting     7%    230 k€ 
Fundering     5%    142 k€ 
Ontsluiting     2%      54 k€ 
Planning     3%      85 k€ 
Overig     5%    167 k€ 
Totaal 100% 3.160 k€ 
    
Specifieke investeringskosten  1.050 €/kW 
    
Onderhoudskosten (0-10 jaar)     120 k€/jaar 
Onderhoudskosten (11-20 jaar)     164 k€/jaar 
 
Geraadpleegde bronnen: 
- Intern overleg S.A. Herman en www.windpower.org/en/tour/wres/pow/index.htm 
- H.J.T. Kooijman, E.J.W. van Sambeek: Kosten Duurzame Elektriciteit, Windenergie op 

Land, ECN, ECN-C--03-074/A, augustus 2003 
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Bijlage J Gegevens Offshore Windenergie  

 
Gegevens offshore windturbine   Eenheid 
Vermogen windturbine     3 MWe 
Diameter rotorbladen    90 meter 
Diepte  20 - 30 meter 
Afstand uit de kust  <22 km 
Minimale oppervlak 1 turbine    44 ha 
Vermogensdichtheid (land)           6,86 MW/km2 
Specifiek vermogen    472 W/m2 
Loadfactor   34%  
    
Investeringen    
Turbine    32% 1.608 k€ 
Toren en Fundering    21% 1.055 k€ 
Transport en Installatie    20% 1.055 k€ 
Voorbereiding    13%    653 k€ 
Net aansluiting     9%    452 k€ 
Net infra     3%    151 k€ 
Overig     2%    101 k€ 
Totaal 100% 5.025 k€ 
    
Specifieke investeringskosten  1.675 €/kW 
    
Onderhoud en operationele kosten      216 k€/jaar 
 
De specifieke investeringskosten hangen af van de afstand van het windpark tot de kust en de 
waterdiepte. De kosten in de tabel hebben betrekking op een afstand tot 22 km uit de kust en een 
waterdiepte van 20-30 meter. Bij 40-80 km uit de kust en een waterdiepte van 30-40 meter 
worden de kosten geschat op ruim 1.850 €/kW. Overigens zijn de totale investeringskosten voor 
het nieuw Q7 windpark voor de kust bij IJmuiden geschat op 383 M€. Het park is 120 MW. Dit 
leidt tot een specifieke investering van 3200 €/kW 
 
 
Geraadpleegde  bronnen: 
- Intern overleg S.A. Herman en www.windpower.org/en/tour/wres/pow/index.htm 
- H.J.T. Kooijman, E.J.W. van Sambeek, Kosten Duurzame Elektriciteit, Windenergie op Zee, 

ECN, ECN-C--03-074/B, augustus 2003 
- www.q7wind.nl/nl/nieuwsarchief01.htm: 379 miljoen euro aan kredietfaciliteiten voor de 

constructie en exploitatie van een offshore windpark, 25 oktober 2006. 
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Bijlage K  Toekomstige DE-opties voor Texel? 

 
Getijdenenergie 
In september zullen in een spuisluis van de Afsluitdijk 3 vrijestromingsturbines, of Tocardo-
turbines worden geplaatst. Het zijn een soort “windmolens onder water”. Aan de plaatsing is een 
proefperiode met een demo-turbine voorafgegaan waarbij onderzoek is gedaan naar de krachten 
die op de turbine werken en de beste regelstand voor een optimale opbrengst. Ook is gekeken 
naar zaken als slijtage onder water, roestvorming, afdichtingen en vuil in de turbine. De turbines 
die zullen worden geplaatst hebben twee bladen die draaien dankzij de stroom-snelheid in de 
sluis. De turbine met bladen hebben een diameter van 2,8 meter. De turbines hebben een 
nominaal vermogen van 16 kW en leveren naar verwachting 35.000 kWh per jaar. Dit betekent 
een load factor van 25%. De geproduceerde elektriciteit komt overeen met het huidige 
gemiddelde verbruik van 10 huishoudens. 
 
De Tocardo-turbines worden in verband gebracht met getijdenenergie. Met plaatsing van de 
turbines in een afwateringskanaal van het IJsselmeer is daar echter geen sprake van. Het is een 
vorm van waterkracht, maar dan met een andere turbine dan op andere plaatsen in Nederland 
wordt toegepast. De Tocardo-turbine kan ook werken onder invloed van getijdenstroming, maar 
als de turbine vrij in het Marsdiep wordt gehangen in plaats van een in een koker van een 
spuisluis, dan is dat een andere situatie. Daar is nog geen ervaring mee opgedaan. Een 
belangrijk verschil bij winning van energie uit eb en vloed bij getijdenstroming ten opzichte van 
de spuisluis is dat bij eb en vloed niet continu stroom wordt opgewekt. Wel volgens een vast 
patroon, dus voorspelbaar. Maar rond hoog- en laagwater is er weinig stroming waardoor de 
turbines naar verwachting een beperkter deel van de tijd werken. Er is een ander bedrijf, Marine 
Current Turbines dat op haar website aangeeft later dit jaar een 1,2 MW testinstallatie in zee bij 
Noord-Ierland te plaatsen. Er is echter nog niet veel informatie beschikbaar 
(www.marineturbines.com/news.htm). Men spreekt van "MCT's first commercial prototype". 
 
Voorlopig is de technologie nog alleen getest in kanalen en nog niet op "open zee". Voor het 
Marsdiep geldt daarbij dat het PKB-gebied is. De regels voor plaatsing van constructies zou hier 
moeten worden aangepast. Anders moet worden gekeken naar drijvende installaties. Die 
brengen extra complicaties met zich mee rond bevestiging en verankering. Plaatsing moet bij 
voorkeur daar waar de stroming het grootst is. Dit is niet aan de kant. Hoe zorg je dat de 
installaties als gevolg van stroming en golfbewegingen "goed" blijven liggen en wat hebben 
variaties in positie ten opzichte van de stroming voor effect op de opbrengst? Verder zal het 
storm-"proof" maken van de installatie een belangrijk punt zijn. Het zal niet onoverkomelijk 
zijn, want technisch kan veel, maar makkelijk zal het niet zijn en dat betekent in het algemeen 
extra kosten. De scheepvaart in het Marsdiep zal mogelijk ook een issue zijn. Voor bescherming 
van fauna (vissen, zeehonden, ...) of bescherming tegen ronddrijvend afval zullen de installaties 
waarschijnlijk moeten worden voorzien van een afrastering. Een raster met openingen van 10 x 
10 centimeter en een diameter van het gebruikte rastermateriaal van 1 centimeter levert naar 
schatting een verlies van vermogen in de orde van 5-10%. Dit gaat ten koste van de opbrengst. 
In verband met algengroei zal er mogelijk regelmatig onderhoud nodig zijn. 
  
Ter vergelijking zijn van de turbines die geplaatst gaan worden in de Afsluitdijk meer dan 200 
tot 250 stuks nodig om 1 onshore of 1 offshore windturbine van 3 MW te vervangen. Een 
drijvende uitvoering van de huidige versie turbine zou een "spanwijdte" hebben van ca. 7 meter. 
Turbines achter elkaar plaatsen kan maar dan niet te dicht achter elkaar wat dat gaat ten koste 
van de opbrengts. Overigens is dit ook bij windturbines het geval. Er wordt aan gedacht om de 
huidige turbine een factor 3 op te schalen. Het aantal turbines zal dan dalen, maar de totale 
afmeting zal van dezelfde orde blijven. 
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Eerder is in meer detail gekeken naar mogelijkheden voor winning van energie uit stroming in 
de Oosterschelde en Westerschelde. In het rapport voor de Westerschelde staat ook de MCT 
turbine met verwachte elektriciteitsprijs van 0,02 euro/kWh (2006) en 0,04 euro/kWh (2010). 
Op zich mooie en concurrerende cijfers, maar het is helaas nog allemaal papier. Bovendien 
blijkt de Westerschelde niet diep genoeg. Wel in het midden, maar daar moeten de schepen 
doorheen. Voor de optie die voor Westerschelde geschikt zou zijn concludeert het rapport: 
  
"Het gemiddelde vermogen van de 3 lokaties is 6,4 MW. De jaarlijkse opbrengst is 19,5 GWh. 
Aangezien dit afkomstig is van meer dan 4000 onderwaterturbines mag worden aangenomen 
dat 3 grote offshore windturbines, die een vergelijkbare opbrengst leveren, vele malen 
goedkoper zijn te realiseren. ...."  
  
Met de huidge versie van de Tocardo turbine zou het niet gaan om 4000 maar om 400 turbines. 
De conclusie zal er naar verwachting (voorlopig) echter niet door veranderen. 
 
Geraadpleegde bronnen: 
- P.C. Scheijgrond, A. Schaap en E.A. Sjerps-Koomen: Kansen voor energiewinning 

uit getijden in de Oosterschelde, Ecofys, E 45074.1, mei 2000 
- B. Ledeboer: Potentieel voor energieopwekking uit getijden in de Westerschelde, 

Altran Technologies (i.o.v. Delta Energy BV), augustus 2004 
 
 
Blauwe Energie (Blue Energy) 
Blauwe energie is een term die wordt gebruikt voor de energie die kan worden gewonnen uit het 
verschil in zoutconcentratie tussen zoet water (rivierwater) en zout water (zeewater). Het 
verschil in concentratie kan worden gebruikt voor de productie van elektriciteit via osmose of 
omgekeerde elektrodialyse. 
 
Bij osmose wordt gebruik gemaakt van de osmotische druk voor aandrijving van turbines. 
Hiervoor zijn semi-doorlaatbare membranen nodig. Bij osmose is de drijvende kracht voor het 
proces het streven naar het opheffen van het concentratieverschil. Door gebruik te maken van 
semi-doorlaatbare membranen zal er via het membraan water “stromen” van de zoete naar de 
zoute kant waarbij aan de zoute kant een grotere waterkolom ontstaat. De druk die dit genereert 
kan worden gebruikt om een turbine aan te drijven. 
 
Bij omgekeerde elektrodialyse wordt gebruikt gemaakt van het elektrisch potentiaalverschil dat 
onstaat door positieve en negatieve ionen te scheiden met behulp van ion specifieke 
membranen.. Zout water bevat onder andere meer opgelost keukenzout dan zoet water. 
Keukenzout bestaat uit moleculen natriumchloride (NaCl). Een cel bestaat uit twee type 
membranen, een anion-membraan dat alleen de chloride ionen doorlaat en een kation membraan 
dat alleen de natriumionen geleidt. Vanuit het zoute water emigreert een netto stroom positieve 
deeltjes door het kationmembraan en een netto stroom negatieve deeltjes door het anion-
membraan. Per cel is de spanning laag, maar door cellen te stapelen (in serie) wordt er een 
bruikbare spanning verkregen. In het zoete water komen de tegengestelde deeltjes weer bij 
elkaar (hoewel ze nog steeds opgelost blijven). Het zoute water wordt zo steeds zoeter, en het 
zoete water steeds zouter. Hoe groter het oorspronkelijke verschil in zoutgehalte tussen het 
zoete en het zoute water, hoe groter de elektrische stroom. Uiteindelijk is het de warmte-energie 
van het water die gedeeltelijk wordt omgezet in elektrische energie. Hierdoor daalt de 
temperatuur van het gebruikte water ongeveer een halve graad Celsius. 
 
Het produceren van elektriciteit uit het mengen van zoet en zout water op deze geavanceerde 
manier heeft grote voordelen. Er zijn (net als bij bijvoorbeeld windenergie, zonne-energie en 
waterkracht) geen brandstofkosten, en behalve een stroom brak water zijn er geen emissies. 
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Tot nu toe waren de membranen erg duur, maar nu is bij KEMA een methode ontwikkeld die 
uitzicht biedt op goedkope membranen waardoor een energiecentrale die gebruikt maakt van dit 
principe haalbaar wordt. De kwaliteit van de membranen wordt nu nog vooral getest in een 
kleine proefopstelling in het laboratorium. Daarnaast wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van 
een demonstratie-installatie. Deze installatie moet onder andere inzicht bieden in het effect van 
“biofouling”en hoe dit te voorkomen, de prestaties van de membranen in de praktijk en opties 
voor verbetering van het procesontwerp. Ter indicatie wordt gesteld dat bij de afvoer van 1 m3 
zoet water per seconde een vermogen van 1 MW kan worden gegenereerd. 
 
Met een zoewaterafvoer van gemiddeld 3300 m3/s via de rivieren levert de optie voor Nederland 
een interessant potentieel. Kenmerkend voor Texel is echter de beperkte hoeveelheid zoet water 
die jaarlijks beschikbaar is. Zoetwaterbellen onder de duinen en de Hooge Berg zorgen voor een 
permanente zoete kwelstroom in de binnenduinrand en rond de Hooge Berg. Echter, het 
grondwater in de meest recent ingepolderde gebieden is brak tot zout. Het enige zoete water dat 
in deze gebieden aanwezig is, is een kleine ondiepe zoetwaterbel van ca 30cm, die ter plaatse 
van de percelen wordt gevormd door neerslag. Naar verwachting zal de zoetwaterbel ter plaatse 
van de duinen en de Hooge Berg groeien, maar de kleine zoetwaterbel ter plaatse van de 
agrarische percelen zal juist minder worden. 
 
De gemiddelde hoeveelheid neerslag op Texel bedraagt 750-800 mm/jaar. Voor een centrale 
van 1 MW zou de geconcentreerde afvoer bijna 200 mm van die neerslag nodig zijn over het 
gehele landoppervlak van Texel. Deze centrale zou bij 100% beschikbaarheid op vol vermogen 
8-14% van de elektriciteitvraag dekken. Op basis van het beeld dat deze cijfers oproept kan 
worden geconcludeerd dat als er al potentieel is op Texel voor de optie Blauwe Energie dit 
potentieel zeer beperkt zal zijn.  
 
Geraadpleegde bronnen: 
- http://en.wikipedia.org/wiki/Blue_energy 
- www. kema.com, zoekterm “blue energy”. 
- www.wetsus.nl, Wetsus, Centre for sustainable Water Technology  
- Wateratlas Texel (www.arcadis.nl/Service+Types/Infrastructure/Watermanagement/-

Projects/-Wateratlas+Texel.htm) 
 
 
Aardwarmte 
Uit onderzoek blijkt dat in Nederland theoretisch een potentiële energiebron van 90.000 PJ 
(PetaJoule) beschikbaar is. Toch wordt aardwarmte in Nederland op dit moment nog niet 
gebruikt. Het grootste struikelblok is de bodemopbouw die op diepten die voor aardwarmte 
interessant zijn regionaal en lokaal zeer sterk kunnen verschillen. Daarom moet er altijd eerst 
een dure proefboring plaatsvinden om de technische haalbaarheid te bepalen. Ook de kosten 
voor aanleg van het systeem zelf zijn hoog. De investeringskosten voor een aardwarmtesysteem 
liggen daardoor tot tien keer hoger dan de kosten voor een gangbaar systeem dat gebruik maakt 
van fossiele brandstoffen. Toepassing lijkt vanuit economisch oogpunt voorlopig alleen 
rendabel op locaties waar veel warmteafnemers geconcentreerd zijn, bijvoorbeeld bij 
grootschalige woningbouwprojecten. 
 
In het buitenland is de situatie vaak gunstiger. Vooral in vulkanische gebieden, waar de 
aardwarmte zich dicht onder het oppervlak bevindt, is een groot aantal geothermische projecten 
uitgevoerd. Het bekendst is waarschijnlijk IJsland, waar ruim tachtig procent van de 
warmtevraag wordt geleverd door aardwarmte. Momenteel wordt aardwarmte in bijna zestig 
landen toegepast. 
 
Geraadpleegde bronnen: 
- www.miliecentraal.nl 
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Bijlage L Gegevens energiedragers 

 
Energie inhoud  Eenheid 
Benzine 31,7 MJ/l 
Diesel 36,0 MJ/l 
LPG 24,4 MJ/l 
PPO 31,5 MJ/l 
Biodiesel 32,5 MJ/l 
Ethanol 20,8 MJ/l 
Aardgas (Groningen) 31,7 MJ/Nm3 
Dichtheid   
Benzine 0,73 kg/l 
Diesel 0,82 kg/l 
LPG 0,54 kg/l 
PPO 0,92 kg/l 
Biodiesel 0,83 kg/l 
Ethanol 0,79 kg/l 
Aardgas (Groningen) 0,83 kg/Nm3 
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