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Samenvatting 

In november 2010 heeft HVC voor Noordoostpolder een Energievisie  opgeleverd waarin een beeld is geschetst 

van het energieverbruik en de mogelijkheden voor duurzame energieopwekking. Deze rapportage  geeft  

inzicht in de ontwikkelingen en de situatie ten opzichte van de Energievisie 2010. Het geschetste beeld in de 

Energievisie 2010 heeft nog steeds geldigheid voor wat betreft de genoemde uitgangspunten en het geschetste 

bronpotentieel. 

Het praktisch bronpotentieel is ca. 12 PJ/jaar in 2035. Er hebben zich sinds 2010 geen grote ontwikkelingen 

voorgedaan waardoor het praktisch bronpotentieel zou zijn gewijzigd. Gevolgen van technologische innovatie 

hebben tussen 2010 en 2015 nog geen grote invloed gehad en worden vanaf 2020 verwacht. 

De geografische situatie van de gemeente Noordoostpolder is onveranderd ten opzichte van de situatie ten 

tijde van de Energievisie 2010. De gemeente Noordoostpolder is iets gegroeid naar ruim 46.500 inwoners en 

18.943 woningen. 

De huidige ambitie die de gemeente Noordoostpolder uitspreekt in haar duurzaamheidsplan is dat binnen de 

gemeente in 2030 voldoende duurzame energie wordt opgewekt om daarmee ‘energieneutraal’  te zijn. Indien 

de gemeente de ambitie vanuit het SER-Energie-akkoord invulling wil geven zal de opwek van duurzame 

energie in 2020 op 14% van het gebruik moeten liggen. 

Het totale energiegebruik van de gemeente Noordoostpolder bedraagt in 2013 ca. 9.000 TJ. Er is sprake van 

een  stijging van het totale energiegebruik en daarmee de CO2-uitstoot in 2013 ten opzichte van 2008. De 

stijging is bijna geheel ten gevolge van het energiegebruik in de landbouw. De drie sectoren in 2013 met de 

grootste bijdrage in het energiegebruik zijn landbouw (49%), woningen (16%) en verkeer & vervoer (17%). 

De ontwikkeling van het energiegebruik is in overeenstemming met de geschetste verwachting in de 

Energievisie 2010. Hoewel beleidskeuzes de trend naar verwachting slechts matig beïnvloeden zal bij niets 

doen het energiegebruik extra toenemen. Een inzet van de gemeente op energiebesparende maatregelen blijft 

daarom noodzakelijk. Voor energiebesparing is de ambitie van het energieakkoord 1,5% besparing per jaar. Tot 

aan 2020 is dat 10%. De benodigde besparing is dus ca. 900 TJ. 

De totale duurzame energieproductie binnen de gemeente Noordoostpolder is in 2014 843 TJ. Het grootste 

aandeel in duurzame energieproductie in 2014 heeft wind op land gevolgd door bio-energie. Het aandeel 

zonnestroom is momenteel nog klein ten opzichte van wind op land en bio-energie maar er is een sterk 

stijgende lijn in de hoeveelheid opgewekte zonnestroom. 

Bij de verwerking van het restafval uit de gemeente Noordoostpolder door HVC is 12,1 mln kWh duurzame 

energie geproduceerd (= ca. 43,5 TJ) waarmee 3.450 huishoudens in hun elektriciteitsvraag kunnen voldoen 

Het aandeel duurzaam opgewekte energie in de gemeente is tussen 2010 en 2014 gestegen van bijna 4% naar 

ruim 11%. De gemeente Noordoostpolder is daarmee goed op weg met de invulling van het intensieve scenario 

zoals die is geschetst in de Energievisie 2010. Als we een doorkijk maken naar 2020 dan wordt een aandeel van 

50% gehaald ten opzichte van het gebruik en wordt de SER-doelstelling van 14% dus ruimschoots overtroffen. 

Om de ambitie invulling te geven om in 2030 klimaatneutraal te zijn zullen extra stappen in het verminderen 

van het gebruik en de duurzame productie moeten worden gezet. Dit laatste door o.a. de inzet op zon-PV te 

vergroten en de grote potentie van biomassa te benutten. Als wordt afgezien van de verdere ontwikkeling van 

windturbines is het niet waarschijnlijk dat de gemeente Noordoostpolder deze opgave geheel binnen de eigen 

gemeentegrenzen kan realiseren. Samenwerking met buurgemeenten en/of inzet op deelname in projecten 

buiten de gemeente zullen daarvoor nodig zijn. 
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1 Inleiding 

1.1 Energierapport 2015   

In november 2010 heeft HVC voor Noordoostpolder een Energievisie1 opgeleverd waarin een beeld is geschetst 

van het energiegebruik en de mogelijkheden voor duurzame energieopwekking in de gemeente 

Noordoostpolder. Daarnaast zijn twee ontwikkelingsscenario’s geschetst voor de periode tot en met 2035. Als 

basis voor deze visie zijn CBS-gegevens gebruikt uit 2007 of 2008 en eigen gegevens van HVC en de gemeente.  

Toen de Energievisie 2010 is opgesteld door HVC was er geen ‘tool’ die over de beschikbare CBS-gegevens 

rapporteerde. Inmiddels is er wel een middel beschikbaar dat rapporteert over beschikbare gegevens; de 

Klimaatmonitor van Rijkswaterstaat Leefomgeving. De Klimaatmonitor vormt de basis voor  deze ’update’. 

Voor deze update zijn de meest recente gegevens uit de Klimaatmonitor2 gebruikt. In de praktijk betekent dit 

dat de meeste gegevens over het jaar 2013 en eventueel 2014 gaan. 

Deze rapportage  geeft  inzicht in de ontwikkelingen sindsdien en de situatie waar Noordoostpolder nu staat 

ten opzichte van de Energievisie 2010. Het geschetste beeld in de Energievisie 2010 heeft nog steeds grote 

geldigheid voor wat betreft de genoemde uitgangspunten en het geschetste bronpotentieel. Daar waar in de 

afgelopen jaren wijzigingen zijn opgetreden, invulling is gegeven en/of nieuwe informatie van invloed is wordt 

dat in deze update vermeld. 

1.2 Lokaal Duurzaam, Energievisie en routekaart 

Deze rapportage (update)  van de Energievisie 2010 is de eerste fase van het traject waarmee HVC zich richt 

op ondersteuning van lokaal duurzaam initiatieven (zie bijlage A). Het inzicht in de energiegebruiken en de 

duurzame energieopwekking in de gemeente in combinatie met de ambities op het gebied van verduurzaming 

is de basis voor een routekaart hoe de doelstellingen te bereiken. In samenwerking met gemeente en het 

maatschappelijk veld wil HVC projecten realiseren die daaraan een bijdrage kunnen leveren. 

 

Figuur 1. Lokaal duurzaam met Energievisie en Routekaart (vergrote versie in bijlage A). 

                                                      

1 Energievisie gemeente Noordoostpolder (HVC CQteam, november 2010) 

2 Klimaatmonitor Rijkswaterstaat. www.klimaatmonitor.databank.nl. Geraadpleegd in december 2015. 
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1.3 Algemene gegevens gemeente Noordoostpolder3 

De geografische situatie van de gemeente Noordoostpolder is onveranderd ten opzichte van de situatie ten 

tijde van de Energievisie 2010. Er hebben zich geen gemeentelijke grenswijzigingen voorgedaan en het 

oppervlak is onveranderd 59.620 ha. Daarvan is 77% land en 23% (binnen)water. De onderlinge verhoudingen 

zijn iets gewijzigd; van het land is circa 88% agrarisch terrein (was in de Energievisie 2010 89%), bijna 4% 

bebouwd of semi-bebouwd (was 3%), circa 6% is recreatieterrein of bos en open natuur (was 6%) en circa 1,5% 

is verkeersterrein. 

De Noordoostpolder ligt op het snijpunt van twee belangrijke snelwegen, de A50 en de A6 (de Europese 

hoofdtransportas), halverwege de Randstad en het Noorden. Het snelwegverkeer levert een behoorlijke 

bijdrage aan het energiegebruik en de CO2-uitstoot binnen de gemeente Noordoostpolder. 

De gemeente Noordoostpolder is iets gegroeid naar ruim 46.500 inwoners. Het aantal woningen in de gemeente 

is nog iets harder gegroeid en bedraagt nu circa 18.943. Ook de komende jaren zal de gemeente een groei 

doormaken. De woningbouwplanning in de gemeente is in 2012 omlaag bijgesteld naar de bouw van gemiddeld 

100 woningen per jaar op basis van een groei van 100 huishoudens per jaar tot 2027. Het aantal inwoners 

bereikt dan ca. 48.000 en het aantal woningen ca. 20.0004. 

Wat de werkgelegenheid betreft (in fulltime banen) is de groot- en detailhandel de grootste werkgever samen 

met de gezondheids- en welzijnszorg. Op de voet gevolgd door landbouw en industrie.  

In Noordoostpolder zijn in 2015 ca. 4.530 bedrijven. De categorie ‘industrie’ is behoorlijk gegroeid en kent nu 

255 bedrijven (was 151 bedrijven in 2010). 

1.4 Energie- en duurzaamheidsbeleid 

Klimaatakkoord 

Bij het opstellen van de Energievisie 2010 was het ‘Klimaatakkoord Gemeenten en Rijk 2007-2011’ (12 

november 2007) de basis voor het klimaatbeleid. Door ondertekening van het Klimaatakkoord hebben 

gemeenten zich daaraan verbonden en een rol gekregen in het realiseren van de nationale 

duurzaamheidsdoelstellingen. 

Inmiddels gaat het huidige kabinet in haar klimaatbeleid uit van het realiseren van de Europese doelen voor 

een duurzame energievoorziening. Dit betekent dat in 2020 14% van de energieconsumptie uit duurzame 

bronnen moet zijn geproduceerd en dat de emissie van CO2 met 20% moet zijn gereduceerd ten opzichte van 

1990. In 2050 moet de energievoorziening helemaal duurzaam zijn. 

SER akkoord 

Gefaciliteerd door de SER sloten in september 2013 meer dan veertig organisaties (waaronder de overheid, 

werkgevers, vakbeweging, natuur- en milieuorganisaties, andere maatschappelijke organisaties en financiële 

instellingen) het ‘Energieakkoord voor Duurzame Groei’. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 

tekende dit Energieakkoord namens alle gemeenten. 

Kern van het akkoord zijn breed gedragen afspraken over energiebesparing, schone technologie en 

klimaatbeleid. Uitvoering van de afspraken moet resulteren in een betaalbare en schone energievoorziening, 

                                                      

3 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Regionale kerncijfers. Geraadpleegd in december 2015. 

4 Gemeente Noordoostpolder. Bevolkingsprognose Noordoostpolder 2012 – 2027, augustus 2012. 
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werkgelegenheid en kansen voor Nederland in de schone technologiemarkten. De ondertekenaars zetten zich 

de komende jaren in voor: 

 een besparing van het energiegebruik met gemiddeld 1,5 procent per jaar;  

 een toename van het aandeel hernieuwbare energieopwekking naar 14 procent in 2020 en 16 procent 

in 2023;  

 ten minste 15.000 voltijdbanen extra. 

Om deze doelstellingen te realiseren zijn forse inspanningen nodig van overheden (waaronder gemeenten), 

bedrijven en particulieren. Vanuit deze ambities is het voor gemeenten noodzakelijk gevoel te houden bij de 

ontwikkeling van het energiegebruik, duurzame opwek en beleidsdoelstellingen.  

Gemeentelijk beleid 

Na het verschijnen van de Energievisie 2010 heeft de gemeente Noordoostpolder het ‘duurzaamheidsplan 

2012-2015’ vastgesteld onder het motto ‘Op weg naar een duurzame Noordoostpolder’. Hierin is de keuze 

uitgesproken voor het volgen van het intensieve scenario uit de Energievisie 2010 (zie kader voor toelichting op 

de begrippen autonome en intensieve scenario). 

De ambitie die in dit duurzaamheidsplan wordt uitgesproken is dat binnen de gemeente Noordoostpolder in 

2030 voldoende duurzame energie wordt opgewekt om daarmee ‘energieneutraal’5 te zijn. Woningen in 

Noordoostpolder zijn of worden duurzaam gebouwd, wat betekent dat ze op alle duurzaamheidsaspecten een 

GPR4 score van 10 halen. Uiterlijk in 2015 worden nieuwbouwwoningen in de gemeente Noordoostpolder 

potentieel energieneutraal gebouwd en bestaande bouw is in 2020 vergelijkbaar met nieuwbouw op het gebied 

van energieneutraliteit door energiebesparende maatregelen en toekenning van duurzame energieopwekking 

op gebiedsniveau aan bestaande bouw. 

Jaarlijks (de laatste voor 2015) verschijnt een ‘duurzaamheidsprogramma’ om projectmatig invulling te 

geven aan de doelen in het duurzaamheidsplan. 

In de ‘Nota Duurzame Mobiliteit Noordoostpolder’ geeft de gemeente aan voorstander te zijn van een 

verdere verduurzaming van de mobiliteit in haar gemeente. Uitvoering van thema gerelateerde activiteiten 

moet resulteren in minimaal 100 tot maximaal 2050 ton vermeden CO2 uitstoot per jaar. 

  

                                                      

5 Een gemeente is energieneutraal als het energiegebruik binnen een gemeente (uitgedrukt in PJ) volledig wordt geleverd door energie uit 

duurzame bronnen. 

Autonome scenario en Intensieve scenario.  

Het autonome scenario zoals dat in de Energievisie 2010 wordt beschreven vraagt veel inspanningen van 

de gemeente. In dit scenario wordt er namelijk van uitgegaan dat de gemeente volledige invulling geeft 

aan op landelijk niveau gemaakte afspraken. Op het gebied van technologieontwikkeling wordt geen 

actieve rol van de gemeente gevraagd. 

In het intensieve scenario doet de gemeente, naast de onder het autonome scenario genoemde 

inspanningen, extra inspanningen om de gewenste ontwikkelingen te stimuleren. Hierbij wordt door de 

gemeente aanvullend beleid gevoerd ten aanzien van duurzaam bouwen energiebesparing bij bedrijven. 

Voor de glastuinbouw wordt ingezet op afspraken aansluitend bij de ambitie van de sector om vanaf 2020 

in nieuwe kassen klimaatneutraal te telen.  

Het scenario ‘niets doen’ zal leiden tot lagere duurzame-energie-productie en hogere energieconsumptie 

en is gelet op de gemaakte bestuurlijke afspraken geen reëel alternatief. 
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2 Energiegebruik en -productie  

Dit hoofdstuk geeft een beeld van het huidige energiegebruik, de CO2-emissie en de duurzame 

energieproductie in de gemeente Noordoostpolder en de ontwikkeling over de jaren 2010-2013/2014. Ook 

wordt ingegaan op het energiegebruik van de eigen gemeentelijke organisatie. 

2.1 Energiegebruik 

Totaal energiegebruik 

Het totaal energiegebruik voor de gemeente Noordoostpolder bedraagt in 2013 ongeveer 9.000 TJ. Dit is 

inclusief gebruik van voertuigen op snelwegen. Het energiegebruik exclusief gebruik van voertuigen op 

snelwegen bedraagt in 2013 ca. 7.600 TJ. Het totaal energiegebruik per sector is in figuur 2 weergegeven. 

 

 

Figuur 2. Totaal energiegebruik gemeente Noordoostpolder per sector in 2013 (Zie ook Tabel 4 in bijlage B). 

 

Trend energiegebruik 

Volgens de Energievisie 2010 was in 2008 het totale energiegebruik 6,29 PJ. In de Energievisie 2010 is anders 

met verkeer omgegaan dan in de Klimaatmonitor waardoor de cijfers voor verkeer en vervoer en snelwegen 

niet één-op-één zijn te vergelijken (zie tekst in kader). 

Wanneer voor de vergelijkbaarheid het gebruik door verkeer en vervoer en snelwegen buiten beschouwing 

wordt gelaten dan is het totaal energiegebruik in 2008 4,89 PJ (in de Energievisie 2010) en 6,33 PJ in 2013 (in 

de Klimaatmonitor). Er is dus sprake van een  stijging van het totale energiegebruik in 2013 ten opzichte van 

2008. 
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De stijging van het totale energiegebruik is bijna geheel ten gevolge van stijging van het energiegebruik in de 

landbouw (zie ook Figuur 4). Dit is in lijn met de verwachte ontwikkeling van het energiegebruik zoals 

geschetst in de Energievisie 2010. 

De landbouw is de grootste energiegebruiker en beïnvloedt daardoor het totaal relatief sterk. Het gebruik laat 

een nogal grillig verloop zien over de afgelopen 4 jaar met eerst een stevige stijging over de eerste jaren en in 

het laatste jaar een afbuiging naar beneden. 

De stijging van het energiegebruik in de landbouw is voor een deel te verklaren door de uitbreiding van het 

areaal glastuinbouw tussen 2010 en 2011. De fluctuatie in het energiegebruik in komt vooral door 

schommelingen in het gasgebruik in de agrarische sector. Andere verklaringen kunnen gevonden worden in 

economische effecten, veranderingen in teelt of renovatie van een deel van de kassen. 

Vergelijkbaarheid energiegebruik Klimaatmonitor en Energievisie 2010 

Voor deze update is gebruik gemaakt van gegevens uit de Klimaatmonitor van Rijkswaterstaat. Onderstaande figuur geeft een vergelijking 

van de uitkomsten van de Energievisie 2010 en de Klimaatmonitor. De uitkomsten van de Klimaatmonitor zijn niet helemaal één-op-één te 

vergelijken met de resultaten uit de Energievisie 2010. Er bestaat een aantal methodologische verschillen tussen de Energievisie en de 

Klimaatmonitor. 

 

Figuur 3. Vergelijking uitkomsten Energievisie 2010 en Klimaatmonitor 2013. 

In de Klimaatmonitor wordt voor energiegebruik in de categorie vervoer gekeken naar de verkeersstromen op de verschillende wegen in 

de gemeente. Er wordt onderscheid gemaakt tussen snelwegen en overig vervoer. 

In de Energievisie 2010 is gekeken naar de aantallen geregistreerde voertuigen en is op basis daarvan een schatting gemaakt van de 

hoeveelheid gebruikte brandstoffen. Er werd onderscheid gemaakt tussen zakelijk en huishoudelijk transport. 

Een vergelijking tussen de twee kan dus alleen goed gemaakt worden wanneer alle transport (snelweg en ander verkeer en vervoer) 

buiten beschouwing worden gelaten. 

Voor de Energievisie 2010 waren minder precieze getallen beschikbaar waardoor met name lage verbruiksgetallen door afronding 

moeilijker te vergelijken zijn. Voor een indicatie van de ontwikkelingen in de afgelopen jaren is het daarom beter om te kijken naar de 

trends vanaf 2010 in de Klimaatmonitor dan de vergelijking te maken tussen de Energievisie 2010 en de Klimaatmonitor. 

Om voor de toekomst de vergelijkbaarheid zo groot mogelijk te maken wordt in deze update de methode van de Klimaatmonitor 

aangehouden. 
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Figuur 4. Trend energiegebruik in de gemeente Noordoostpolder belangrijkste sectoren (2010-2013). 

Opmerkelijk is de daling die is ingezet voor verkeer & vervoer (exclusief snelwegen) binnen de gemeente 

tegenover de stijging van het gebruik van snelwegen. Ofwel heeft de invloed van de economische recessie zich 

meer laten gelden op het lokale verkeer binnen de gemeente Noordoostpolder dan op het landelijke 

snelwegverkeer ofwel heeft het gemeentelijk beleid meer invloed gehad op de lokale verkeersbewegingen dan 

het nationale beleid op de snelwegbewegingen. Een andere verklaring kan zijn dat de inwoners van 

Noordoostpolder voor hun verplaatsing binnen de gemeente meer gebruik zijn gaan maken van de snelwegen. 

Absoluut gezien is het huishoudelijk gebruik (woningen exclusief verkeer) de afgelopen jaren nagenoeg gelijk 

gebleven met de neiging naar een lichte daling. 

Verdeling energiegebruik per sector 

De drie sectoren in 2013 met de grootste bijdrage in het energiegebruik zijn landbouw en visserij (49%), 

woningen excl. verkeer (16%) en verkeer & vervoer (17%) excl. snelwegen. 

 

Figuur 5. Verdeling energiegebruik in de gemeente Noordoostpolder per sector (2013). 
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Dit zijn in principe dezelfde sectoren als in de Energievisie 2010; landbouw en visserij (43%), huishoudens incl. 

verkeer (33%) en zakelijk transport (11%).  

2.2 CO2-emissie en trend sinds 2010 

Totale CO2-emissie 

Op basis van het energiegebruik binnen de gemeente Noordoostpolder is een berekening gemaakt van de CO2-

emissie. De totale uitstoot in 2013 is circa 673 kton/jaar inclusief snelwegen, of 555 kton/jaar exclusief 

snelwegen (Zie ook Tabel 5 in de bijlage). Dat is iets hoger dan de 481 kton/jaar in 2008 uit de Energievisie 

2010 en dat is in lijn met het iets hogere energiegebruik. Wanneer ook hier verkeer en vervoer en snelwegen 

buiten beschouwing wordt gelaten is de uitstoot in de gemeente 443 kton/jaar in 2013. In de Energievisie 2010 

was de uitstoot zonder verkeer en vervoer en snelwegen 359 kton.  

 

Figuur 6. CO2-uitstoot in kton per sector in de gemeente Noordoostpolder in 2013. 

Verdeling CO2-emissie per sector 

De verhoudingen tussen de sectoren zijn iets anders dan bij het totale energiegebruik. Elektriciteit veroorzaakt 

namelijk de grootste uitstoot per eenheid energie. Aardgas veroorzaakt relatief lage CO2-uitstoot per eenheid 

energie. Dit beïnvloedt de uitstoot per sector. De belangrijkste bron van CO2-uitstoot is Landbouw (44%) 

gevolgd door verkeer en vervoer (20%) en woningen (16%)6.  

                                                      

6 Deze ranking wijkt af van die in de Energievisie 2010 (huishoudens 34% en transport 12%) o.a. omdat daarin vervoer in het huishoudelijk 

gebruik is opgenomen. 
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Figuur 7. Verdeling CO2-uitstoot over de sectoren in de gemeente Noordoostpolder (2013). 

Trend CO2-emissie 

De trend in CO2-uitstoot per sector houden gelijke tred met de ontwikkeling van het energiegebruik per sector.  

 

Figuur 8. Trends in CO2-uitstoot per sector in de gemeente Noordoostpolder (2010 -2013). 
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2.3 Energiegebruik gemeentelijke organisatie 

Eén van de energiegebruikers binnen de gemeente Noordoostpolder is de gemeente zelf. Het eigen gebruik van 

de gemeente is ongeveer 21.600 GJ per jaar. Dit is 0,25% van het totale energiegebruik binnen de gemeente. 

Dit gebruik betreft de objecten voor zover de gemeente inzicht heeft in het energiegebruik en/of gegevens 

beschikbaar had.  

Eigen energiegebruik gemeente Noordoostpolder (GJ) 2008 2015 

Gymzalen, Sporthallen en buitensport 5853 5255 

Gemeentewerf, milieustraat en opslag 1116 656 

Gemeentehuis en andere gebouwen* 3243 3000 

Muzisch Centrum, Schokland  - 1523 

Brandweer (Veiligheidsregio) 1366 1527 

Scholen (2015 alleen Skagerak 7)** 1921 327 

Wagenpark 3901 2690 

Openbare Verlichting*** 5741 5683 

Pompen/gemalen (riolering) 862 608 

Verkeersregelinstallaties en beweegbare bruggen 366 234 

Evenementen/walaansluitingen 103 91 

Totaal: 24472 21594 

*   Gemeentehuis, Poldertoren, marktkasten en begraafplaatsen 
**  De beschikbare gegevens m.b.t. scholen voor 2015 zijn niet op dezelfde wijze voorhanden als voor 2008. 
*** In de Energievisie 2010 is 4046 GJ gerapporteerd, uit nieuwe gegevens blijkt dat het gebruik  5741GJ  was 

Tabel 1. Energiegebruik eigen gemeentelijke organisatie. 

De Gymzalen en sportvoorzieningen, het gemeentehuis en andere gebouwen, openbare verlichting en het 

wagenpark zijn de grootste energiegebruikers binnen de gemeente (Tabel 1).  

Het aandeel van de verschillende posten t.o.v. 2008 is redelijk gelijk gebleven7. Er is een daling te zien bij de 

post ‘Gemeentehuis en andere gebouwen’, een behoorlijke daling  bij het ‘Wagenpark’ en voor ‘Openbare 

Verlichting’ ondanks een uitbreiding van de hoeveelheid verlichting een lichte daling. Door ontbreken van 

gegevens bij de scholen in 2015 is deze post niet onderling vergelijkbaar t.o.v. 2008. Verder is ten opzichte 

van 2008 het verbruik van het Muzisch Centrum opgenomen in de tabel. 

 

                                                      

7 Na aftrek van de gegevens m.b.t. de scholen. De bron van de aangeleverde gegevens voor scholen in 2010 zijn niet meer te achterhalen. 
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Figuur 9. Verdeling energiegebruik eigen organisatie gemeente Noordoostpolder. 

2.4 Duurzame energieproductie 

De Energievisie 2010 rapporteerde niet over de hoeveelheid duurzaam geproduceerde energie. Hiervoor zijn 

inmiddels wel gegevens beschikbaar, zij het dat een deel van de gegevens voortkomt uit allocatie van 

landelijke productiegegevens naar de gemeenten. 

Totaal duurzame energieproductie 

Figuur 10 geeft de meest recente gegevens over de duurzame energieproductie binnen de gemeente weer. 

Voor 2014 ontbreken op moment van schrijven nog de gegevens voor ‘houtkachels woningen’, ‘warmte uit net 

gemolken melk’ en ‘Verkeer en Vervoer’. 

Wanneer we deze gegevens uit 2013 extrapoleren naar 2014 komt de totale duurzame energieproductie binnen 

de gemeente op 843 TJ/jaar. 

 

 

Figuur 10. Hoeveelheid duurzaam geproduceerde energie in 2014. (Zie ook Tabel 6 in de bijlage). 
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Trend duurzame energieproductie 

Uit de gegevens in Figuur 10 blijkt dat het grootste aandeel duurzame energieproductie in 2014 bestaat uit 

wind op land, gevolgd door Bio-energie. In de Klimaatmonitor wordt ook de energie geleverd door houtkachels 

in woningen meegenomen als duurzame opwek. Daarbij is een aandachtspunt dat op ander (milieutechnische) 

gebieden het stoken van hout op bezwaren kan stuiten (denk o.a. aan de fijnstof problematiek). 

Bij ‘Verkeer en vervoer’ gaat het om de bijgemengde biobrandstoffen in het gebruik van transportbrandstoffen 

op wegen en snelwegen in de gemeente. 

Interessante productie in de landbouw is het gebruik van de warmte uit gemolken melk als bron voor 

verwarming van de woning of bedrijfsgebouwen.  

 

 

Figuur 11. Verdeling duurzame energieproductie in 2014 in de gemeente Noordoostpolder. 

Trends in productie 

Als we de trends in Figuur 12 bekijken van de afgelopen jaren is duidelijk dat de ontwikkeling zit in de 

realisatie van windenergie. In de loop van 2014 is het opgestelde vermogen in de gemeente flink toegenomen ( 

van 17 naar 70 MW). 
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Figuur 12. Trends in duurzame energieproductie in de gemeente Noordoostpolder. 

In de Klimaatmonitor wordt voor het hele jaar 2014 de productie op basis van deze 70 MW geschat. Voor de 

gemeente Noordoostpolder zal door het realiseren van de windparken windenergie het grootste aandeel gaan 

vormen in het klimaatneutraal maken van de gemeente. Het aandeel zonnestroom is momenteel nog klein ten 

opzichte van wind en bio-energie, maar er is een sterk stijgende lijn in de hoeveelheid opgewekte 

zonnestroom. Bijlage C geeft een overzicht van de geografische verdeling van de aangelegde PV-installaties. 

Het merendeel van de installaties is aangelegd buiten de woonkernen van de verschillende plaatsen en dorpen 

binnen de gemeente. 

Tabel 7 in de bijlage geeft aan of er voor de installaties subsidie is verstrekt. Er is tussen 2010 en 2013 geen 

PV-installatie onder de asbestregeling aangelegd. Wel zijn er installaties onder de SDE Zon-PV en de 

‘Subsidieregeling zonnepanelen particulieren vermogen’.  

2.5 Aandeel duurzame energie 

Het aandeel duurzame energie geeft aan in hoeverre het totale energiegebruik binnen de gemeentegrenzen 

afkomstig is uit duurzame bronnen. 

Op basis van bovenomschreven energiegebruik en duurzame energie opwek is het huidige aandeel duurzame 

productie tussen 2010 en 2014 gestegen van bijna 4% naar bijna 10%, inclusief het gebruik op snelwegen. 

Wanneer het gebruik op snelwegen buiten beschouwing wordt gelaten is het percentage in 2014 iets meer dan 

11%. Dit ligt voor 2015 in lijn met het geschetste intensieve scenario uit de Energievisie 2010. 

Door de snelle ontwikkeling van wind op land binnen de gemeente zal dit aandeel in de komende verder 

stijgen. Zie voor meer informatie en het effect van deze ontwikkelingen hoofdstuk 0 en hoofdstuk 4.  
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Figuur 13. Ontwikkeling energiegebruik en ontwikkeling duurzaam energieaanbod. 

  

Duurzame energie opwek in de Energievisie 2010 en de Klimaatmonitor.  

De opwek van duurzame energie wordt in de Klimaatmonitor anders behandeld dan in de Energievisie 

2010. De Klimaatmonitor gaat uit van de hoeveelheid opgewekte energie binnen de gemeente. De locatie 

van opwek is dus van belang, niet de herkomst van de brandstof of het eigendom van de installaties. Niet 

iedere gemeente beschikt bijvoorbeeld over een installatie die bio-energie opwekt. Het kan dus zo zijn 

dat ondanks dat een gemeente een hoeveelheid afvalhout heeft laten verwerken er geen bio-energie in de 

statistieken verschijnt. Andersom wordt bijvoorbeeld bio-ethanol uit Spanje die binnen de gemeente in 

een auto op de snelweg wordt gebruikt als opwek aan de gemeente toegekend. 

Bij de berekening van het bronpotentieel in de Energievisie 2010 werd uitgegaan van de hoeveelheid 

beschikbare biomassa binnen de gemeente. De energie die daarmee wordt geproduceerd werd 

toegeschreven aan de gemeente waar de biomassa vandaan komt, niet waar die wordt verwerkt. 

Ook bijvoorbeeld participatie in projecten buiten de gemeentegrenzen (bijvoorbeeld wind op zee) of het 

inkopen van groene stroom worden in de Klimaatmonitor niet meegeteld. 

HVC rapporteert jaarlijks aan haar aandeelhouders over de energie die HVC namens haar aandeelhouders 

heeft geproduceerd. In bijlage E is hiervan een overzicht opgenomen. Deze gegevens zijn in dit overzicht 

niet meegeteld omdat dit dubbeltellingen zou veroorzaken. 
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3 Ontwikkelingen energieconsumptie en 

praktisch bronpotentieel 

Het geschetste beeld in de Energievisie 2010 heeft nog steeds grote geldigheid voor wat betreft de 

ontwikkeling van de energieconsumptie en het geschetste bronpotentieel. Daar waar in de afgelopen jaren 

wijzigingen zijn opgetreden en/of nieuwe informatie van invloed is wordt dat in dit hoofdstuk vermeld. 

3.1 Ontwikkeling energiegebruik  

De ontwikkeling van het energiegebruik is, zoals beschreven in hoofdstuk 2.1, in overeenstemming met de 

geschetste verwachting in de Energievisie 2010. Onder invloed van de ontwikkeling van de landbouwsector 

(glastuinbouw) zal er eerst een stijging optreden in het gebruik.  Waarna onder invloed van de volgende 

algemene ontwikkelingen een daling zal inzetten:  

 Transportontwikkelingen: Er zullen steeds meer voertuigen geheel of gedeeltelijk elektrisch worden 

aangedreven. Dit bespaart per saldo energie. Het brandstofgebruik zal hierdoor flink verminderen en 

het elektriciteitsgebruik zal licht stijgen. Daarnaast zullen brandstofmotoren steeds efficiënter 

worden en dus minder brandstof gaan gebruiken.  

 Energiezuinig bouwen en renovatie: woningen en bedrijven zullen beter geïsoleerd worden en steeds 

meer gebruik maken van andere energiebronnen dan gas en daardoor gemiddeld minder gas voor 

verwarming en koken gaan gebruiken. Toename elektrische apparatuur en daardoor lichte stijging 

elektriciteitsgebruik.  

In de Energievisie 2010 is geconstateerd is dat de keuze voor de verschillende beleidsscenario’s nauwelijks 

invloed heeft op de ontwikkeling van het energiegebruik. Echter ‘niets doen’ zal leiden tot een hogere 

energieconsumptie en is geen reëel alternatief (zie ook het tekst vak op pagina 9). 

 

Figuur 14: Verwachte ontwikkeling energiegebruik per beleidsscenario (Energievisie november 2010). 
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3.2 Ontwikkeling bronpotentieel  

In de Energievisie 2010 is uitgebreid het praktisch bronpotentieel van de gemeente Noordoostpolder 

beschreven voor de periode 2010 tot en met 2035. Het praktisch bronpotentieel van duurzame energiebronnen 

is het potentieel dat beschikbaar is op basis van het volledig benutten van de aanwezige bronnen op grond van 

praktische mogelijkheden. Het totaal praktisch bronpotentieel is ca. 12 PJ/jaar in  2035. Er hebben zich sinds 

2010 geen grote ontwikkelingen voorgedaan waardoor het praktisch bronpotentieel zou zijn gewijzigd. 

Gevolgen van technologische innovatie hebben tussen 2010 en 2015 nog geen grote invloed gehad en worden 

vanaf 2020 verwacht8. 

De verwachte benutting van het praktisch bronpotentieel is weergegeven in onderstaande figuur. Op dit 

moment loopt de praktijk vooruit op de prognose. Voornaamste reden is de snelle realisatie van het windpark 

en een snellere ontwikkeling van zonpotentieel. De verwachte benutting van een deel van het 

aardwarmtepotentieel  (= geothermie) is niet uitgekomen. Per sector is de achtergrond hieronder beschreven.  

 

Figuur 15. Praktisch bronpotentieel en duurzame energieproductie intensief scenario (Energievisie 2010). 

Wind 

Windenergie is momenteel de belangrijkste bron voor duurzame energie binnen de gemeente Noordoostpolder. 

Op het grondgebied van Noordoostpolder zijn momenteel 76 windturbines opgesteld met een totaal vermogen 

van ca. 260 MW9. 

Er staan 34 solitaire windturbines met een gezamenlijk vermogen van 16,83 MW. De bestaande solitaire 

turbines vallen onder het overgangsrecht. Ze kunnen staan in het gebied dat is uitgesloten voor opschalen en 

saneren volgens het Omgevingsplan Flevoland 2006, de partiële herziening Wind uit 2013 en het binnenkort 

partieel herziene Omgevingsplan Flevoland. Het bestaande windpark van in totaal 50 windturbines aan de 

Westermeerdijk  en 5 solitaire windturbines in de omgeving  van de Zuidermeerdijk worden gesaneerd. 

                                                      

8 Energievisie gemeente Noordoostpolder (HVC CQteam, november 2010) 

9 WindStats van Bosch & Van Rijn, geraadpleegd d.d. 1 december 2015. 
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Het Windpark Noordoostpolder is in aanbouw. Per december 2015 zijn er 42 turbines met een gezamenlijk 

vermogen van 243 MW operationeel van de in totaal 86 turbines. Het uiteindelijk vermogen van dit windpark 

zal 429 MW bedragen. De verwachting is dat alle turbines operationeel zullen zijn 2017.   

Met de realisatie van het Windpark Noordoostpolder en de nog operationele solitaire windturbines heeft 

Noordoostpolder alle mogelijkheden binnen het in 2002 vastgestelde geconcentreerde beleid optimaal benut 

om de energieproductie met windenergie te verduurzamen. In het Regioplan Windenergie van 2015 van 

provincie Flevoland wordt Noordoostpolder daarom uitgesloten van verdere windenergieontwikkeling. 

Zon 

In de Energievisie 2010 is onderstaand ontwikkelingsscenario geschetst tot 2035. Deze figuur 17 laat voor 2015 

een kleine groei zien van opwek van zonne-energie. Deze heeft ook plaats gevonden maar anders dan in 2010 

werd verwacht. 

 

Figuur 16. Ontwikkeling zonne-energie in het intensieve scenario (Energievisie 2010). 

In de praktijk is de ontwikkeling op het gebied van zonneboilers en gebruik van asfaltcollectoren achter 

gebleven bij de verwachting. Asfaltcollectoren blijken nog altijd een dure oplossing en zeker nog niet op grote 

schaal toepasbaar. De aandacht voor zonneboilers is verminderd en de trend in zon is helemaal naar zon- PV 

gegaan. Per saldo is het bronpotentieel zon daarmee naar verwachting ongeveer gelijk gebleven. 

 

Figuur 17. Opgewekte zonnestroom en aantal PV-installaties in Noordoostpolder. 
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Figuur 18 laat zien dat de zon PV-energieproductie de afgelopen jaren sterk is gestegen. In 2014 is het aantal 

PV installaties toegenomen tot  bijna 1.100 volgens het Productie Installatie Register. Dit zijn kleine en grote 

installaties door elkaar. De totale hoeveelheid opgewekte zonnestroom in 2014 is ca. 23 TJ. 

De kosten van zonnepanelen zijn harder gedaald dan in de Energievisie 2010 werd verwacht. Er werden 

daardoor wereldwijd veel meer zonnepanelen geïnstalleerd, voor veel lagere kosten. De kosten van een 

zonnepaneel kunnen jaarlijks tot wel 10 procent dalen tot 2020. Die trend zal de komende jaren doorzetten: 

meer zonnestroom voor minder geld. 

 

Figuur 18. Gemiddelde prijs van 10 zonnepanelen inclusief installatie en omvormer per wattpiek.10 

Er is een duidelijke trend gaande, om braakliggende gronden te ontwikkelen tot een Zonneweide. De gronden 

die hiervoor in aanmerking komen zijn vooral de gronden die in 1e instantie bedoeld zijn voor het realiseren 

van woningbouw. Door de crisis zijn deze plannen veelal afgeblazen en zijn deze gronden momenteel 

verliesgevend. Daarnaast zijn er gronden die niet gebruikt kunnen worden om andere redenen zoals voormalige 

stortplaatsen of reststroken langs wegen en water. De kansen  die zich hierbij voordoen, is vooral het 

ontwikkelen van een grootschalig Zonnepark. 

Om een Zonnepark te realiseren, zijn er wel een aantal randvoorwaarden noodzakelijk, SDE + 2016, en 

partners die zich inzetten om de verkregen zonproductie, bij de gemeenschap onder de aandacht te brengen. 

U kunt hier denken aan een Energie-coöperatie, Burger participatie en/of marktpartijen te interesseren voor 

deelname aan dit soort initiatieven. 

In Nederland is een belangrijke drijvende kracht achter de groei de salderingsregeling, die voorlopig tot 2020 

wordt gegarandeerd. Na die tijd wordt de regeling versoberd of afgeschaft, maar daardoor wordt opslag van 

elektriciteit zoals met een thuisaccu aantrekkelijker. Samen met de verwachte toekomstige flexibilisering van 

de tarieven, ook voor kleinverbruikers, kan ook de innovatie worden gestimuleerd om de opgewekte stroom 

zoveel mogelijk zelf te gebruiken, bijvoorbeeld via opslagsystemen. Op die manier is het mogelijk eventuele 

overbelastingen van het elektriciteitsnet en de bijbehorende investeringen voor netverzwaringen te 

voorkomen. Deze mogelijkheden bevinden zich nu nog in een experimentele fase.  

Met onderzoek kan worden nagegaan wat de haalbaarheid van zon op gemeentelijke panden is. Een vuistregel 

is dat gemiddeld genomen, de helft van het gemeentelijk dakoppervlak geschikt is voor het plaatsen van een 

Zon PV installatie. Voor de “kleine” installatie met een opwekcapaciteit tussen de 10.000 en 20.000 kWh is de 

huidige saldering regeling een goede regeling om de Business Case rond te rekenen, dit zonder SDE. Voor de 

                                                      

10 Bron: Milieu Centraal en Stichting Monitoring Zonnestroom, www.milieucentraal.nl 
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grotere panden, en met minimale netaansluiting van 80 Ampère, is het interessant om SDE + aan te vragen op 

een niveau van ± 12 – 14 cent per kWh, dit afhankelijk hoe de SDE+ 2016 er precies uitgaat zien. 

In dit kader zijn de kansen voor PV-panelen op gebouwen van de eigen organisatie door de gemeente 

Noordoostpolder geïnventariseerd en zijn de mogelijkheden van eigen opwek onderzocht. Dit heeft geleid tot 

de realisatie van PV-panelen op daken van gemeentelijk vastgoed. Op gemeentelijke sportgebouwen zijn in 

2015 zonnepanelen gelegd en in 2016 komen er panelen op het afvalscheidingsstation op de gemeentewerf  en 

het gemeentehuis. Dit is financieel interessant en geeft ook een inspirerend voorbeeld voor burgers en 

bedrijven in de gemeente. Tot nu toe is er 21,9 Mwh (21.900 kWh) opgewekt met de panelen op de 

sportgebouwen11. 

Aardwarmte 

De bron aardwarmte bestaat op hoofdlijnen uit twee varianten. Diepe aardwarmte, die veelal geothermie 

wordt genoemd en ondiepe aardwarmte, die kan worden benut door middel van warmtepompen. 

Diepe aardwarmte 

Diepe aardwarmte omvat het potentieel van warmwaterreservoirs op een diepte van 2 tot 3,5 km in de 

aardkorst. Deze warmte heeft een temperatuur van typisch 80ºC tot 120 ºC en is geschikt (zonder gebruik van 

warmtepompen) voor ruimteverwarming in huizen en kantoorgebouwen. Ook verwarming van kassen behoort 

tot de mogelijkheden. Met de inzet van deze vorm van aardwarmte wordt de inzet van aardgas voor lage 

temperatuur doeleinden verdrongen. Daarvoor is echter wel de aanleg van een (collectief) warmtenet 

noodzakelijk om de warmte van het aardwarmtestation bij de eindgebruiker te kunnen toepassen. Het kunnen 

aansluiten van de eindgebruikers van deze vorm van energie wordt bepaald door de businesscase die 

economische randvoorwaarden stelt aan de exploitatie van een warmtenet en het warmtetarief dat gerekend 

kan worden voor de eindgebruikers (zie ook hoofdstuk 4 in Energievisie 2010). 

In de gemeente Noordoostpolder kan theoretisch een vermogen van ongeveer 50 MWth met diepe geothermie 

worden opgewekt door middel van minimaal 5 aardwarmtestations (5 doubletten). Dit is gelijk aan een 

jaarlijkse opbrengst van ruim 1,6 PJ/jaar wanneer deze stations het gehele jaar door hun warmte kunnen 

afzetten. Met deze hoeveelheid geothermische warmte kan theoretisch de gehele huidige inzet van aardgas 

voor ruimteverwarming in huishoudens en bedrijven (exclusief glastuinbouw) worden verdrongen of een deel 

van het gebruik in de glastuinbouw. Uit onderzoek blijkt dat geothermie een kansrijke optie voor het 

glastuinbouwgebied is. In het gebied rond Luttelgeest liggen vier ‘warmtebellen’. 

Ondiepe aardwarme en warmte- en koude opslag 

Dit betreft warmtewinning uit ondiepere aardlagen en waterreservoirs in de bodem (0-500 m). De temperatuur 

van de bodem en het daarin aanwezige water op deze diepten is typisch 12 - 20 ºC. Met behulp van een 

warmtepomp wordt uit dit water warmte op een hoger temperatuur niveau geproduceerd. Ondiepe warmte 

kan worden benut op het niveau van individuele woningen en gebouwen en in collectieve systemen waarbij 

meerdere afnemers zijn aangesloten. Voor grotere warmte- en koudevragen (kantoorgebouwen of woonwijken) 

is warmte/koude-opslag (WKO) mogelijk. In collectieve systemen is net als bij geothermie de aanleg van een 

warmtenet noodzakelijk.  

Het theoretisch potentieel van ondiepe aardwarmte is zeer groot en overstijgt het energiegebruik voor 

ruimteverwarming. De inzet van deze energievorm (ontsluiting) hangt daarom af van de economische 

haalbaarheid en technische mogelijkheden van warmtepomptoepassingen.  

 

                                                      

11 Opgaaf gemeente Noordoostpolder 
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Aardwarmteprojecten 

In de Energievisie 2010 was voor 2015 de benutting van een klein deel van het aardwarmtepotentieel voorzien. 

De aardwarmte opgenomen in Figuur 15 op pagina 22 betreft diepe aardwarmte (geothermie). Een 

geothermieproject heeft echter nog niet plaats gevonden in Noordoostpolder. Op dit moment is een project in 

voorbereiding waarbij 2 glastuinbouwbedrijven in Luttelgeest gebruik willen maken van warmte uit een 

geothermiebron. Nieuwland en ECL hebben samen een opsporingsvergunning aangevraagd en vergunt gekregen. 

Op basis daarvan is de Aardwarmte Combinatie Luttelgeest is opgericht. ACL, een aparte entiteit, gaat 

geothermiewarmte leveren aan de bedrijven van deze twee glastuinbouwbedrijven. 

Het potentieel van ondiepe aardwarmte is niet meegenomen in de Energievisie 2010 omdat die in potentie als 

oneindig werd aangemerkt. Er zijn waarschijnlijk wel woningbouwprojecten gerealiseerd met warmtepompen 

op basis van bodemwarmte. Het ontbreekt ons op dit moment aan inzicht in de hoeveelheid projecten en/of 

opgewekte energie. 

Biomassa 

Binnen de gemeente Noordoostpolder kan naar verwachting 3,0 PJ/jaar aan biomassastromen ontsloten 

worden. Dit zijn diverse soorten biomassa waarbij het gaat om ongeveer 730.000 ton op duurzame wijze 

oogstbare biomassa. Dit is een zeer grote hoeveelheid ten opzichte van andere gemeenten omdat de 

Noordoostpolder naast het grootste areaal akkerbouw en akkerbouwgroenten, tevens veel veehouderij en 

hiermee dierlijke mest kent12.  

Met betrekking tot het energiesysteem van de gemeente Noordoostpolder is de verwachting dat op basis van 

het gemeente-eigen biomassa bronpotentieel voldoende vergistbare biomassa aanwezig is om 

vergistingsinstallaties te realiseren die op ‘eigen’ biomassa kunnen opereren. 

Voor de ontsluiting van de andere biomassa zal gestreefd moeten worden naar regionale, provinciale of soms 

zelfs landelijke schaal om hieruit op economische wijze energieproducten te genereren. 

Op basis van landelijke gemiddelden is geschat dat energie uit biobrandstoffen, de hoeveelheid biomassa in 

houtkachels en het gebruik van biobrandstoffen in het transport gezamenlijk circa 342 TJ bedraagt. Hierin zit 

ook een kleine hoeveelheid warmte uit net gemolken melk (!). 

Op basis van het aantal aandelen in HVC (62 voor de gemeente Noordoostpolder) kunnen gemeenten voor de 

verwerking van hun afval de duurzaam opgewekte hoeveelheid energie afleiden. Van de ingezamelde 

hoeveelheid afval in de gemeente Noordoostpolder is 55% van het materiaal voor hergebruik ingezet. De 

hoeveelheid huishoudelijk restafval in Noordoostpolder bedroeg in 2014 ongeveer 10 kiloton, de hoeveelheid 

Gft-afval ca. 5 kiloton en de hoeveelheid afvalhout was ongeveer 1,25 kton. Bij de verwerking van het 

restafval is 12,1 mln kWh (= ca. 43,5 TJ) duurzame energie geproduceerd waarmee 3.450 huishoudens in hun 

elektriciteitsvraag kunnen voldoen (zie bijlage E voor de infographic). 

                                                      

12 Inventarisatie van biomassa in Flevoland, Wageningen, ACRRES – Wageningen UR (2011). 
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4 Stappen zetten richting (meer) 

energiebesparing en duurzame energie  

Het aandeel duurzaam opgewekte energie in de gemeente tussen 2010 en 2014 gestegen van bijna 4% naar 

ruim 11%. De gemeente Noordoostpolder is daarmee goed op weg met de invulling van het intensieve scenario 

zoals die is geschetst in de Energievisie 2010. 

De ontwikkeling van het energiegebruik loopt volgens verwachting. Hoewel beleidskeuzes de trend slechts 

matig beïnvloeden zal bij niets doen het energiegebruik extra toenemen. Een inzet van de gemeente op 

energiebesparende maatregelen blijft daarom noodzakelijk en is ook gewenst bij de gemeentelijke organisatie 

zelf om een voorbeeldfunctie te kunnen vervullen. 

De duurzame energieproductie is in eerste instantie invulling gegeven door de ontwikkeling van een 

windturbinepark. De huidige opwek zal daardoor tot 2017 flink toenemen. De ontwikkeling van de zon-pv 

productie volgt landelijke trends. De komende jaren zal inzet op realisatie van meer zonnepanelen (nog 

gesteund door de salderingsregeling) voor extra opwek kunnen zorgen. 

Om meer stappen te zetten zal een keus gemaakt kunnen worden om meer te doen op het gebied van Biomassa 

en aardwarmte. 

4.1 Aanvullende maatregelen voor energiebesparing en duurzame 

energie  

Er is een scala van maatregelen en initiatieven mogelijk om energiebesparing en duurzame energie te 

stimuleren. Zonder volledig te zijn kan daarbij gedacht worden aan: 

 Bestaande bouw 

o Energieprestatieafspraak woningcorporatie  

o Intensiveren communicatie (beïnvloeden gedrag) 

o Ontwikkelen energieloket voor bewoners en bedrijven 

o Gerichte acties in specifieke buurten/bedrijven (Dienstverlenende sector). 

o Samenwerking zoeken en ondersteunen van lokale initiatieven 

 Mobiliteitsbeleid 

o Voorbeeld geven: stimuleren fietsgebruik, elektrisch rijden, cursus nieuwe rijden 

o In gemeente: OV stimuleren, E-Laadpalen, autoluw centrum, Greenwheels 

o Brandstof voor mobiliteit verduurzamen: groen gas, elektrisch 

 Zonne-energie 

o Zelf goede voorbeeld geven: zon op gemeentelijke accommodaties en scholen. 

o Participeren in collectieve acties voor bewoners/bedrijven 

 Duurzame warmte voor nieuwbouw 

o Bijvoorbeeld restwarmte vergistingsinstallatie of houtverbrandingsinstallatie 

o Of collectieve WKO voorziening 

 Windenergie 

o Aandacht blijven houden voor kansen wind wellicht in coöperatie vorm. 
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4.2 Scenario’s invulling van de DE-doelstelling 

Hieronder is geschetst welke inspanningen gemeente Noordoostpolder zou kunnen doen om de geformuleerde 

ambities voor energiebesparing en duurzame energie verder invulling te geven. De gekozen aantallen zijn 

bedoeld ter illustratie en vertegenwoordigen niet de huidige beleidsinzet van de gemeente. De cijfers voor 

opbrengst zijn indicatief en kunnen in de praktijk afwijken. 

Energiebesparing 

Voor energiebesparing is de ambitie van het energieakkoord 1,5% besparing per jaar. Tot aan 2020 is dat 10%. 

De energievraag in Noordoostpolder is ca. 9.000 TJ (inclusief verkeer), de benodigde besparing is dus ca. 900 

TJ. Onderstaande tabel 2 geeft een indruk wat daar ongeveer voor nodig is in de gemeente Noordoostpolder.  

Maatregel Aantal Effect (TJ) 

Huishoudens energiezuiniger gedrag (effect per huish. 5%) 50% 25 

Elektrische auto's  500 11 

Corporatiewoningen 2 labels verbeterd (totaal ca. 5.000) 50% 68 

Particuliere woningen 2 labels verbeterd (totaal ca. 14.000) 50% 182 

Energiebesparing landbouw 15% 566 

Energiebesparing dienstverlening  8% 48 

Totaal  ≈ 900 

Tabel 2. Effect van energiebesparingsmaatregelen in de gemeente Noordoostpolder. 

Een belangrijk deel van deze besparing is onderdeel van de ontwikkelingen in het basisscenario, zoals die 

geschetst zijn in de Energievisie 2010. Dat zijn vooral de ontwikkelingen op het gebied van elektrisch vervoer 

en de besparing in de landbouw. Extra inspanningen van de gemeente zouden zich ook moeten richten op 

besparing in de gebouwde omgeving, zowel bij huishoudens als bij de dienstverlening. 

Momenteel zijn de energiekosten in woningen per jaar 36 miljoen euro (stijgende trend). De geschatte totale 

energiekosten voor de komende 25 jaar zijn daarmee ongeveer een miljard euro. Een besparing van 1,5% per 

jaar levert daarmee over 25 jaar gerekend ongeveer 250 miljoen euro bespaarde energiekosten op voor de 

inwoners van de gemeente. De benodigde investering wordt geschat op ongeveer 80 miljoen, waarmee een 

extra vraag naar 872 mensjaar werk, of structureel 35 FTE, in de regionale werkgelegenheid kan worden 

verwacht13. 

Duurzame energie 

Voor duurzame energie noemt het SER-Energie-akkoord een ambitie om het landelijke gemiddelde te laten 

groeien naar 14% in 2020. Voor de situatie in Noordoostpolder betekent dit bij een geschat gebruik van 8.100 

TJ in 2020 (= huidig gebruik minus doelstelling 2020 uit bovenstaande tabel) ligt er dus een opgave om te 

groeien naar circa 1.100 TJ duurzame energie. Deze doelstelling wordt al ruimschoots gehaald door de 

realisatie van het resterende deel van het Windpark Noordoostpolder (nog 44 windturbines) en de autonome 

ontwikkeling van zon op woningen (nu 1.000 woningen en een groei van 200 woningen per jaar a 10 m2/6 

panelen). Zonder ontwikkeling van andere opwek komt daarmee de totale duurzame energieproductie in 2017 

op circa 3800 TJ, het aandeel duurzame energieproductie ten opzichte van het gebruik is dan bijna 50%.  

                                                      

13 RWS Klimaatmonitor, 2015 
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file:///C:/Users/m.beeldman/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/A69DA0B0.xls%23elektrische_auto!A1
file:///C:/Users/m.beeldman/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/A69DA0B0.xls%23corporatiewoningen!A1
file:///C:/Users/m.beeldman/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/A69DA0B0.xls%23'particuliere%20woningen'!A1
file:///C:/Users/m.beeldman/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/A69DA0B0.xls%23'energiebesparing%20bedrijven'!A1
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Figuur 19. Doorkijk doelstelling energiegebruik en geplande productie tot 2020. 

De ambitie in het Coalitieakkoord 2014-2018 is om in Noordoostpolder in 2030 energieneutraal te zijn. 

Uitgaande van verdere energiebesparing van 1,5% per jaar is het energiegebruik in 2030 ca. 7.000 TJ. Ten 

opzichte van de situatie in 2017 (wanneer de laatste geplande windturbines operationeel zijn) zou om 

energieneutraal te worden een extra opwek van nog ca. 3200 TJ nodig zijn. Dit komt overeen met de 

opbrengst van ca. 135 turbines van 3 MW of 80 van 5 MW.  

In Bijlage D is te zien welke maatregelen overeenkomen met de duurzame energieproductie van één 

windturbine van 5 MW. Als wordt afgezien van de verdere ontwikkeling van windturbines is grootschalige inzet 

van zonneweide noodzakelijk. Om de resterende energievraag met PV panelen in te vullen is ongeveer 800 

hectare zonneweide (ter illustratie: dat is ongeveer 1,7% van de landoppervlakte van de gemeente). Zonder 

inzet van zonneweides is het niet waarschijnlijk dat de gemeente Noordoostpolder deze opgaaf geheel binnen 

de eigen gemeentegrenzen kan realiseren. Samenwerking met buurgemeenten en/of inzet op deelname in 

projecten buiten de gemeente zullen daarvoor nodig zijn.  

In de onderstaande tabel is een voorbeeld gegeven van een mix aan maatregelen ten opzichte van de situatie 

in 2017 om de resterende energievraag duurzaam in te vullen.  

Maatregel Aantal 
Opbrengst 
(TJ/jaar) 

Windturbines op land (5 MW) - - 

Kleine windturbines (2,4 kW) 100 0,8 

MW Wind op zee - - 

Wind op zee via HVC   35 

Zonneweide 775 ha 3105 

PV panelen op gemeentelijke gebouwen 200 m
2
 0,1 

woningen van de 19357 woningen met zonnecellen  10000 40 

Duurzame energie uit snoeihout  650 kton 2 

Duurzame energie uit afvalhout  1543 kton 6 

Vergisting GFT   4900 kton 10 

Totaal:  ≈ 3200 

Tabel 3. Voorbeeld van een mix maatregelen voor verdere verduurzaming energieopwekking voor de gemeente Noordoostpolder.  

file:///C:/Users/m.valkering/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/F9D0CE1D.xls%23'Windturbines%20op%20land'!A1
file:///C:/Users/m.valkering/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/F9D0CE1D.xls%23'Kleine%20windturbines'!A1
file:///C:/Users/m.valkering/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/F9D0CE1D.xls%23'Wind%20op%20Zee'!A1
file:///C:/Users/m.valkering/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/F9D0CE1D.xls%23'Deelneming%20HVC'!A1
file:///C:/Users/m.valkering/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/F9D0CE1D.xls%23Zonneweide!A1
file:///C:/Users/m.valkering/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/F9D0CE1D.xls%23'Gemeentelijke%20gebouwen'!A1
file:///C:/Users/m.valkering/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/F9D0CE1D.xls%23'Zon%20PV%20woningen'!A1
file:///C:/Users/m.valkering/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/F9D0CE1D.xls%23Snoeihout!A1
file:///C:/Users/m.valkering/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/F9D0CE1D.xls%23Afvalhout!A1
file:///C:/Users/m.valkering/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/F9D0CE1D.xls%23gft!A1
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De meest kansrijke maatregelen voor de gemeente Noordoostpolder zijn de inzet op zon-PV middels het 

benutten van het dakoppervlak van de gemeentelijke gebouwen en realisatie van grootschalige zonparken en 

het benutten van de grote biomassa potentie. In de routekaart kunnen deze onderwerpen verder worden 

uitgediept en kunnen projecten worden geformuleerd om de ambities invulling te geven (zie bijlage A). 
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Bijlagen 
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A. Schema Lokaal Duurzaam 
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B. Overzicht energiegebruik en CO2 emissie 

Energiegebruik (TJ) 2010 2011 2012 2013 2014 

Woningen (exclusief verkeer) 1280 1246 1187 1217 1166 

Verkeer en vervoer (exclusief snelwegen) 1645 1674 1610 1342   

Industrie en energie 206 218 206 217   

Landbouw 2828 4025 4438 3775   

Commerciële dienstverlening 519 473 538 568   

Publieke dienstverlening 271 238 261 277   

Warmte (hernieuwbaar) 85 86 301 275   

Snelwegen 1172 1168 1268 1357   

Totaal (inclusief snelwegen) 8006 9128 9809 9028 8977* 

Totaal (exclusief snelwegen) 6834 7960 8541 7671 7620* 

Totaal (exclusief verkeer en vervoer en transport) 5189 6286 6931 6329 
 * Totaal deels gebaseerd op gegevens uit 2013      

Tabel 4. Energiegebruik per sector voor de gemeente Noordoostpolder. (Gegevens uit de Rijkswaterstaat 

Klimaatmonitor 2015). 

CO2 uitstoot (kton) 2010 2011 2012 2013 2014 

Woningen (exclusief verkeer) 89 86 84 86 83 

Verkeer en vervoer (exclusief snelwegen) 135 137 132 112   

Industrie en energie 30 32 28 30   

Landbouw, bosbouw en visserij 190 253 280 246   

Commerciële dienstverlening 51 46 54 58   

Publieke dienstverlening 22 20 22 24   

Snelwegen 102 102 111 118   

Totaal (inclusief snelwegen) 619 676 711 673   

Totaal (exclusief snelwegen) 517 574 600 555   

Totaal (exclusief verkeer en vervoer en transport) 381 436 468 443  

Tabel 5. CO2 uitstoot energiegebruik per sector voor de gemeente Noordoostpolder. (Gegevens uit de 

Rijkswaterstaat Klimaatmonitor 2015). 

 

Duurzame energieproductie (TJ) 2010 2011 2012 2013 2014 

Elektriciteit Bio-energie 68 61 50 45 41 

Wind op land 101 103 101 102 421 

Zonnestroom 2 4 7 15 23 

Houtkachels woningen 83 83 84 75   

Warmte Bio-energie 0 0 214 198 214 

Warmte uit net gemolken melk 1 1 2 2   

Verkeer en vervoer 49 70 75 67  

Totaal 304 322 533 504 843* 

* Totaal deels gebaseerd op gegevens uit 2013      

Tabel 6. Duurzame energieproductie in de gemeente Noordoostpolder. (Gegevens uit de Rijkswaterstaat 

Klimaatmonitor 2015). 

 
  



 

35 

 

C. Aanvullende gegevens PV-installaties 

 

Figuur 20. Geografische verdeling PV-installaties (Eenheid kWpiek) (Gegevens uit de Rijkswaterstaat 

Klimaatmonitor 2015). 

 

  2010 2011 2012 2013 

Vermogen PV-panelen op bekende adressen/locaties 779 1617 3139 6009 

Vermogen PV-installaties in PIR (netbeheerders) 244 890 2478 5565 

Subsidieregeling zonnepanelen particulieren vermogen 
gerealiseerde aanvragen 

0 0 525 868 

Vermogen PV voor asbestregeling   -     

SDE Zon-PV - Gerealiseerd vermogen jaarronde 349 488 0 333 

Tabel 7. Aanvullende gegevens PV-installaties Noordoostpolder. (Gegevens uit de Rijkswaterstaat 

Klimaatmonitor 2015). 
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D. Opbrengst windturbine vergeleken met andere maatregelen 

voor de gemeente Noordoostpolder 
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E. Duurzame energieproductie HVC Noordoostpolder 2014 
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