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Marjan Minnesma 

19 oktober 2018 

Opzij opzij opzij  -  maak plaats, maak plaats, maak plaats.  

Wij hebben ongelofelijke haast…. 
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Zeespiegel stijgt versneld 

• 2,5 mm/jaar in 90’s 

• 3,4 mm/jaar nu 



Huidige zeespiegel 

stijging 





Parijs: geen emissiedoelstelling 

maar temperatuurdoel 





Mensheid niet op weg terug 



CO2-emissie in NL niet gedaald sinds 1990 

Concentratie blijft stijgen -> 410 ppm 



Tipping points 



We koersen nu af op 4◦ in 2100  

  

Prof. J. Schellnhuber  

topwetenschapper; adviseur Merkel, EU, Paus 

 

 ‘the difference between two and four 

degrees is human civilisation’ 





Rapport - ETM 

100% duurzame energie in 2030. Kan? 

• Technisch: ja 

• Financieel: ja 

• Mensen/personeel: ja 

 

Het Kan, als we het Willen. 

 



2030 100% duurzame energie 

• Leveringszeker & betaalbaar 
energiesysteem 

• 150.000 banen & versnelde innovatie 

• Als goedkope gas op is, zijn wij niet 
afhankelijk van andere landen 

• Energievoorziening in 2030 

 is 3 mrd goedkoper dan BAU 

Kost: 1% BNP 

 



Wat te doen in de MRA? 





Woningen Energieneutraal 

35k 



Gas eruit 

• Koken op inductie 

• Warm water: Warmtepomp &Instant heater 

• Verwarming: warmtepomp en/of Infrarood 

• Elektra: gemiddeld 20-22 panelen 

 

• Basis isolatie op orde 

• Vloerverwarming of convectoren 







Aangrijpingspunten 

• 500.000 verhuizingen per jaar 

• E-neutraal maken belonen 

• 400.000 CV-ketels per jaar 

• Wissel CV-ketels 

• Voor 2030 maak je de sprong! 







Verduurzamen 

• OV – elektrische bussen en trein op wind 

• Stimuleren e-fiets voor woon-werkverkeer 

binnen de stad & in nabije omgeving 

• Stimuleren allerlei vormen van deelvervoer 



55% groei in 2016 (‘13 nog 25%) 

In 2030 20% minder auto’s 

https://2.bp.blogspot.com/-JOq7GVuW14w/V-gN668T4JI/AAAAAAAAKFc/KOFeO8pS8F4kjSHvwMnQMEsdO0ORNg5sgCLcB/s1600/vormen+van+autodelen.jpg




“Brandstof”kosten/km 



Laad infra goed gaan regelen 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibje-8v7DZAhVnKcAKHerTAHUQjRwIBw&url=https://www.weblogzwolle.nl/nieuws/42943/75-openbare-laadpalen-voor-elektrische-autos.html&psig=AOvVaw19aHlfhklPR3i4A3QQKNcM&ust=1519078718864334


Zwaarder vervoer 

• Steeds meer elektrisch (bussen, kleine 

vrachtwagens, tractoren, etc.) 

• Onder 1000 km trein ipv vliegen 

• Flettner-rotors-Magnus effect: 

 

 

 

 

 



Randstad railnet: trein, tram, metro; 120k extra 

stoelen, 10 metrostations & 250 deelfietsen/station 





Anders Eten: een meer plantaardige, 

regionale, seizoensgebondenkeuken 

• 30% energiebesparing in de land- en 

tuinbouwsector (vooral in de kassen) 

• Energie voor warmte in de kassen: 95% met 

geothermie en WKO-installaties, de resterende 

5% met bio-WKK’s 

• Vraagstuk als gas eruit is:  

 CO2 voor plant (benut maar 4-5 %) 





Inzet: verduurzamen energie 
Vaak verweven met gebruik als grondstof 



Staal – industriële symbiose 

• 25% koolmonoxide (CO) 

• Perfecte grondstof 

• Mits schoon: wasserette 

• Fossil waste? 

• H2 erbij: wind & water 

 

• Ook warmte -> ipv gas 

papierfabriek 80 mln m3 



Papierindustrie – meer verspreid 

• Papier natuurlijk product -  goed circulair 

• Ultradiepe Geothermie – combi woonwijk 

 voor stoom 180 graden: hout oplossen 

• Papier maken op  

 kamertemperatuur 

 hout oplossen in natuurlijk 

 oplosmiddel: 90% besparing 

 

 

 

 



Beton – cement nu nog 3,7 Mton/jr 

• 10% transport 

• 30% energie 

• 60% cement : bindmiddel. Nu al 30% 

alternatieven bv slakken vd hoogovens van 

staalindustrie 

• SlimBreken van SmartCrusher  

• CO2 kan ook bindmiddel zijn! 



Ook nodig: grote elektrolysers en 

industriële warmtepompen 



Industrie op duurzame energie 

• Kan in 2030: 50% besparen  

• Elektrificatie, deel geothermie, waterstof 

• Extra zon en wind nodig om biomassa 

voor energie te voorkomen. Kan zonder. 







 

Anders energie opwekken 

veel zon en wind 

 • 3500 windturbines @land 

• 4750 windturbines @sea 

• PV: 1,5 x Texel = 9 pp 

• Aardwarmte  

• Opslag & conversie 



Genoeg zon & wind voor 100%! 

 



Rol overheid – 2030 ipv 2050 

• Veel meer dan “faciliteren” 

• Stevige doelen (maar niet morgen) 

• Stevig beleid: steun voor de omslag 

• Verstand van zaken wel fijn 

• 1 – 10 – 100 – 1000 etc  

• Langjarig volhouden: zekerheid geven 

• Draagvlak – salderen – ontzorgen - info 

 



Leiderschap 

• Vereist moed, lef, daadkracht, initiatief 

• Vooral organisatie – openbreken systeem 

• Mentale transitie: andere waarden en 
uiteindelijk ander gedrag 

• Het gaat uiteindelijk niet om techniek, 
maar om ons. Burger, baas, prosument, 
kiezer en koper. Willen wij het? 

• Het is aan ons allen – 15 jaar…. 

 



Nodig omslag binnen 15 jaar 




