
Advies van de Stichting GEZEN

Aan: Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLi)
Betreffende: Open consultatie ten behoeve van het Energieadvies 2050.
Groningen, 31 mei 2015

Geachte dames en heren,

De Stichting ter bevordering van Grootschalige Exploitatie van Zonne-ENergie (GEZEN) 
verzoekt u om in het Energieadvies 2050 aandacht te schenken aan de volgende vier 
onderwerpen.

1. De nieuwe kolencentrales en hun consequenties op het klimaatbeleid.

Op 3 november 2009 heeft de Tweede Kamer de motie Vendrik c.s aangenomen   met het 
doel een CO2-norm in te stellen voor elektriciteitscentrales van 350 gram CO2 per 
geproduceerde kilowattuur elektriciteit. Deze norm komt overeen met de uitstoot van een 
moderne  gasgestookte centrale.

Sinds die tijd is er in Nederland een reeks van besluiten genomen die hebben geleid tot de 
totstandkoming van drie nieuwe kolencentrales met een gezamenlijke capaciteit van 3,5 
GigaWatt zonder enige vorm van reductie van de hoeveelheid  CO2 die door deze 
centrales zal worden  uitgestoten.

Hiermee is doelbewust, en bij voortduring, gehandeld  tegen letter en geest van het 
besluit van de volksvertegenwoordiging, zowel nationaal als lokaal (Rotterdam).

Aangezien deze kolencentrales waarschijnlijk in 2050 nog zullen  functioneren en beslag 
zullen leggen op het steeds krappere CO2-budget zullen andere sectoren in Nederland en 
Europa waarvoor de vervanging van fossiele brandstoffen moeilijk, zo niet onmogelijk is, 
zoals de staalindustrie, ernstig worden gehinderd.

Er bestaat in principe een methode om de CO2-uitstoot van fossiele centrales aanzienlijk 
te reduceren, nl. door middel van koolstofafvang en -opslag (CCS). In het 
Energieakkoord heeft de rijksoverheid zich  verplicht om met een visie op CCS te komen.  
De Stichting GEZEN  is van mening dat het kabinet zijn verplichting dient na te komen 
door in het Energierapport 2015 een uitgebreide, heldere visie op CCS voor verlaging van 
de netto CO2-uitstoot te geven. In deze visie dienen ook alternatieven voor CCS te 
worden behandeld, zoals het delven  en verspreiden van olivijn, de grootschalige extra 
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aanplant van bossen  waar ook ter wereld, maar wel door Nederland gefinancierd, 
oceaanbemesting met ijzer, en mogelijk nog andere technieken.

De Stichting GEZEN verzoekt u om in uw Energieadvies 2050  op te nemen dat het 
kabinet reeds in het volgende Energierapport  een visie op CCS en de alternatieven geeft, 
met een redelijke schatting van:

 de kwantitatieve beschikbaarheid op de schaal van Nederland, Europa en de 
wereld (beschikbaar opslagvolume voor CO2, winbare hoeveelheid olivijn, 
beschikbaar grondoppervlak herbebossing, enz.)

 de huidige kosten (energetisch en financieel)
 de toekomstige kosten na het doorlopen van een leercurve op mondiale schaal.

2. Grootschalige zonne-energie in Griekenland, het Helios-Project.

Het Helios-Project, zie http://www.gezen.nl/wordpress/wp-
content/uploads/2015/04/Helios-Project-Presentation_nov2011_European-Parliament.pdf 
behelst de bouw van 10 GW aan PV (zonnepanelen) op 200 km2 overheidsterrein in 
Griekenland, en export van deze zonnestroom naar centraal-Europa. Dit nieuwe 
exportproduct van Griekenland zal de economie van dit geplaagde land versterken. Een 
snelle start van het Helios-Project kan ertoe bijdragen dat Griekenland deel blijft 
uitmaken van de Eurozone en de Europese Unie. Deze start kan minister Kamp 
teweegbrengen met een intentieverklaring dat hij SDE+ subsidie ter beschikking wil 
stellen voor bv. 100 MW aan grootschalige PV in Griekenland. De Stichting GEZEN 
heeft op 8 mei 2015 een open brief aan minister Kamp gestuurd over dit onderwerp, zie 
zie http://www.gezen.nl/wordpress/wp-
content/uploads/2015/05/BriefaanMinisterKamp8mei2015.pdf

Het Helios-Project zal bijdragen aan de totale hoeveelheid zonne-energie die ter 
beschikking zal komen voor Europa. De Stichting GEZEN verzoekt u om aandacht te 
geven aan dit specifieke, actuele onderwerp, en meer in het algemeen de stimulering van 
duurzame energieopwekking ten behoeve van Nederland in een meer internationale 
context te plaatsen, zoals o.a. bepleit is in het recente rapport van de Algemene 
Rekenkamer, zie http://www.rekenkamer.nl/dsresource?objectid=21812&type=org

3. Grootschalige zonne-energie uit Zuid-Europa en Noord-Afrika voor Europa 
en Nederland.

In alle scenario's voor de toekomstige energievoorziening, zoals die van het 
Internationaal Energie Agentschap IEA,  is er een stevige bijdrage van elektriciteit die 
wordt opgewekt in zonnecentrales die functioneren in landen met een zonnig klimaat, 
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waarbij de zonnestroom naar het Noorden wordt getransporteerd met HVDC-leidingen 
(HVDC = High Voltage Direct Current, hoogspannings gelijkstroom). Volgens de 
economische wet van Ricardo, zie http://www.gezen.nl/wordpress/2015/05/ levert deze 
vorm van zonne-energie de grootste bijdrage. 

Er zijn twee technologieën beschikbaar: PV en CSP (CSP = Concentrating  Solar Power, 
zonnespiegelcentrale, zie http://www.gezen.nl/wordpress/wp-
content/uploads/2014/05/fact-sheet-CSP-Nederlands-5.pdf ). Beide technologieën zijn 
technisch bewezen en worden op grote schaal toegepast, maar  CSP heeft een groter 
perspectief op verdere kostendaling door middel van de leercurve.

CSP-centrales worden meestal uitgerust met thermische energieopslag, waardoor deze 
centrales dag en nacht, vraagvolgend stroom kunnen leveren. Een Europees 
elektriciteitssysteem met voldoende Noord-Zuid HVDC capaciteit en voldoende 
zonnespiegelcentrales met opslagcapaciteit in de zonnige landen rondom de 
Middellandse Zee is in staat om dag en nacht betrouwbaar stroom te leveren, waarbij 
slechts in beperkte mate een beroep hoeft te worden gedaan op thermische centrales.

De Stichting GEZEN  verzoekt u om in uw Energieadvies 2050 realistische scenario's te 
hanteren die compatibel zijn met de tweegradendoelstelling en met de energiebehoeften 
van andere landen, en als blijkt  dat grootschalige zonne-energie uit het Middellandse Zee 
gebied in die scenario's een onmisbaar element is, dit feit duidelijk in het advies te 
melden. 

4. Het grootste probleem: energieopslag op lange termijn.

In paragraaf 3 melden wij dat het dag/nacht probleem van duurzame energieopwekking 
opgelost kan worden door middel van CSP met thermische opslag en een HVDC-net. 
Daarnaast bestaat er een seizoensprobleem. De opbrengst van zonne-energie uit het 
Middellandse Zee gebied is in december een factor 3 tot 4 lager dan in juli. Ook levert 
(duurzaam opgewekte) elektriciteit geen oplossing voor de scheepvaart en de luchtvaart. 
De oplossing is chemische opslag, d.w.z. het produceren van brandstoffen met overtollige 
zonne-energie gedurende de zomer. Er bestaan diverse mogelijkheden om zonne-energie 
en windenergie om te zetten in een brandstof, maar die zijn tot dusver alleen nog maar op 
laboratoriumschaal gerealiseerd. 

Het IEA roept  al vele jaren de overheden op om het wetenschappelijk onderzoek naar 
methoden om zonnebrandstoffen te produceren sterk op te voeren. Het ligt voor de hand 
dat Shell en andere oliemaatschappijen hier ook in gaan investeren. Op de laatste 
aandeelhoudersvergadering hebben wij dit geadviseerd, voorlopig zonder veel resultaat, 
zie http://www.gezen.nl/wordpress/2015/05/.

De Stichting GEZEN verzoekt u om in het  Energieadvies 2050 veel aandacht te geven 
aan de noodzaak om hernieuwbare energie langdurig op te slaan, en de noodzaak om het 
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wetenschappelijk onderzoek inclusief de bouw van kleine demo-projecten van 
overheidswege te stimuleren en te financieren. Mocht u advisering aan het bedrijfsleven 
ook tot uw taak rekenen, dan verzoeken wij u om ook Royal Dutch Shell van advies te 
voorzien. 

Met vriendelijke groet,

Evert van Voorthuysen

Dr. E.H. du Marchie van Voorthuysen
Directeur Stichting GEZEN
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