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1

Voorwoord

Energietransitie en klimaatverandering zijn belangrijke en tevens actuele
maatschappelijke thema’s. Overheden en bedrijven steken nog steeds veel geld
in fossiele brandstoffen en investeren te weinig in hernieuwbare energie, terwijl
mondiale instanties wijzen op het risico van een wereldwijde economische
ontwrichting indien op dezelfde voet wordt doorgaan. Het staat namelijk vast dat de
mondiale voorraad aan fossiele grondstoffen eindig is en in hoog tempo gekozen moet
worden voor hernieuwbare en schone energie. Niet alleen om de negatieve effecten
van de klimaatverandering beheersbaar te houden, maar ook om onze kwaliteit van
leven te behouden en potentiële kansen voor onze economie te benutten. Ook voor
een duurzaam Nederland is een grondige herziening van ons denken, handelen en
stelsel nodig. We moeten af van de gasverslaving en de economische kansen gaan
benutten, het systeem moet om. Ook in Parkstad Limburg.
Dat er iets moet gebeuren, daar zijn vriend en vijand het over eens. De mate waarin
en het tempo waarop lopen echter uiteen. Via het SER Energieakkoord hoopt het
Rijk de noodzakelijke transitie van de grond te krijgen. Maar dat heeft pas echt kans
van slagen als daar op regionaal niveau concrete invulling aan wordt gegeven. In
het voorliggende document spreekt Parkstad Limburg een heldere, onderbouwde en
bovenal ruimtelijk realistische ambitie uit over haar toekomstige energievoorziening.
Die moet vooral betrouwbaar, schoon en betaalbaar zijn. Het voornemen om te
komen tot die ambitie is op 13 september 2013 door stakeholders onderschreven
tijdens een bestuursconferentie over energietransitie.
Vóór die tijd hadden de portefeuillehouders Ruimte reeds geconstateerd dat het
energievraagstuk een groot effect zal hebben op onze toekomstige ruimtelijke
inrichting. In de komende decennia zal tempo moeten worden gemaakt met de
integratie van de energietransitie in de ruimtelijke ordening, onder andere via de
verduurzaming van het vastgoed, waarbij korte termijn acties gekoppeld worden aan
lange termijn perspectief. In het ambitiedocument wordt de noodzaak onderbouwd
dat er ruimtelijke afstemming moet plaatsvinden tussen energie-initiatieven. Het
vormt bovendien de basis om te komen tot een gefundeerde verdeling van de
opgave, zodat ieder zijn eigen bijdrage kan leveren aan de regionale ambitie.
Om te komen tot een gefundeerde regionale ambitie, heeft het Parkstadbestuur
opdracht verleend aan de universiteit van Wageningen, Zuyd Hogeschool / Centre
of Expertise Neber en H+N+S Landschapsarchitecten. Onder regie van Parkstad en
in samenspraak met de acht gemeenten is voorliggend regionaal ambitiedocument
‘Parkstad Limburg Energietransitie’ (PALET) opgesteld. Het ambitiedocument zet op
basis van gefundeerd onderzoek uiteen hoeveel energie momenteel in de diverse
sectoren wordt gebruikt, hoeveel daarop in de toekomst bespaard kan worden
en hoeveel hernieuwbare energie in de diverse vormen acceptabel en ruimtelijk
inpasbaar in de regio kan worden opgewekt.
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Het ambitiedocument biedt het inzicht dat het ruimtelijk realistisch is om in
2040 een hernieuwbaar energieneutrale regio te zijn. We weten nu waar de
grootste energiebesparingsopgaven liggen en welke vormen van hernieuwbare
energieopwekking in deze regio het meest kansrijk zijn en welke minder. In Parkstad
betalen we elk jaar circa 500 - 550 miljoen euro aan energiekosten, waarvan op
dit moment 98% uit de regio verdwijnt. Hiervan wordt 200 miljoen euro alleen al
door onze huishoudens opgebracht. Een fors deel van dit geld kan voor de regio
worden behouden indien we inzetten op energiebesparing en hernieuwbare
energieopwekking. Het ambitiedocument laat ook vooral zien dat de transitie naar
een hernieuwbaar energiesysteem voordelen oplevert voor de regionale economie,
het bedrijfsleven en de portemonnee van onze inwoners. Bovenal biedt het zoveel
flexibiliteit dat er op elk moment ruimte is om keuzes die vandaag de dag gangbaar
zijn, in de (nabije) toekomst om uiteenlopende redenen te herzien waar dat nodig of
gewenst is. Daarover gaan en blijven wij op regionaal niveau met elkaar in gesprek.
Het Parkstadbestuur is er van overtuigd dat met dit gezamenlijk tot stand gekomen
ambitiedocument een eerste, en zeer belangrijke stap is gezet om de breed
onderschreven noodzaak om te zetten in het gericht benutten van de potentiële
kansen die energietransitie biedt voor onze regionale economie, onze inwoners,
en daarmee onze kwaliteit van leven. Dit document vormt de basis om met onze
maatschappelijke partners te komen tot concrete afspraken en prestaties. Het
biedt ons bovendien de kans de energietransitie op basis van een goede ruimtelijke
afstemming in onze regio van de grond te laten komen.
Voor u ligt daarom wellicht een van de belangrijkste documenten voor de toekomst
van onze regio, een echt duurzame vitale regio.
Namens het Parkstadbestuur,
Drs. Andy Dritty
Portefeuillehouder Ruimte
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1. Energietransitie als regionale opgave

In voorliggend ambitiedocument ‘Parkstad Limburg Energietransitie’ (PALET)
formuleert Parkstad Limburg op basis van integraal onderzoek haar ambitie
met betrekking tot de regionale energiehuishouding tot 2040. In dit inleidende
hoofdstuk wordt eerst het belang van de opgave geschetst, waarna in hoofdstuk
2 de gevolgde methodiek wordt toegelicht. Vervolgens worden aan de hand van
de onderzoeksresultaten de huidige situatie (hoofdstuk 3), de mogelijkheden
voor energiebesparing (hoofdstuk 4) en de mogelijkheden voor hernieuwbare
energieopwekking (hoofdstuk 5) in beeld gebracht. Op basis daarvan is een stip
op de horizon en de bijbehorende regionale opgave voor energiebesparing
en hernieuwbare energieopwekking geformuleerd (hoofdstuk 6). Ook wordt
inzichtelijk hoe die opgave aangepakt kan worden en welke stappen op de korte
termijn moeten worden genomen (hoofdstuk 7 en 8). Aan het einde van dit
document zijn een verklarende begrippenlijst en een literatuurlijst toegevoegd.

1.1 Motivatie

Onze energievoorziening is in wezen de machinekamer en bedrading van onze
samenleving, en is als zodanig grotendeels aan het zicht onttrokken. De discussies en
doelstellingen op het gebied van energie worden dan ook gekenmerkt door een hoge
mate van abstractie. Hoewel we momenteel een steeds bredere maatschappelijke
belangstelling voor verduurzaming van de energiehuishouding zien, lijkt deze nog
nauwelijks te landen in onze fysieke leefomgeving. De mondiale urgentie om vanuit de
klimaatverandering en de afnemende beschikbaarheid van fossiele energiebronnen
de energiehuishouding te veranderen wordt nu vaak top down omgezet in ambitieuze
doelen. Doelen die niet altijd aansluiten bij de bottom up groeiende behoefte van
steeds meer mensen die vanwege stijgende energieprijzen op veel kortere termijn
hun energievoorziening naar eigen inzicht willen regelen.
Op het regionale schaalniveau komen top down doelen en bottom up behoeften
samen. In de regio worden de effecten van beleid en initiatieven immers tastbaar.
Door samen te werken kunnen ze worden ingebed in het landschap en in de regionale
identiteit. Hernieuwbare energievoorziening biedt kansen om met een lager
energiegebruik en het opwekken van schone, betrouwbare en betaalbare energie
de sociaaleconomische positie van de regio te versterken. Energie is bij uitstek een
gemeentegrens overstijgend thema. De mogelijkheden om de energievoorziening
te verduurzamen zijn niet in alle gemeenten gelijk en de (ruimtelijke) effecten van
hernieuwbare energie trekken zich niet veel aan van gemeentegrenzen.

1.2 Identiteit

Al sinds het begin van de twintigste eeuw wordt de identiteit van het huidige Parkstad
Limburg mede gekleurd door het thema energie. Het zwarte werklandschap tijdens
de mijnperiode heeft plaatsgemaakt voor een groene leefomgeving. Het lijkt daarom
paradoxaal dat onze regio nu grip moet krijgen op de eigen energiehuishouding.
Het is echter van groot belang. De energietransitie heeft namelijk grote potentiële
effecten op onze kwaliteit van leven. Niet alleen ruimtelijke effecten van bijvoorbeeld
hernieuwbare energieopwekking, maar vooral ook sociaaleconomische effecten.
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Energieopwekking en energiebesparing geven een impuls aan koopkracht en
werkgelegenheid. In Parkstad Limburg betalen alleen al de huishoudens per jaar
meer dan 200 miljoen euro aan energiekosten. Geld dat uit de regio verdwijnt. En
die huishoudens vertegenwoordigen nog maar 37% van het energiegebruik van onze
regio. De kosten voor verkeer en vervoer zijn nog eens 163 miljoen euro per jaar
(16% van totale energiegebruik). De totale energiekosten in Parkstad bedragen circa
500 - 550 miljoen euro per jaar*. De prijs van energie is de afgelopen vijftien jaar
ruim driemaal zo snel gestegen als de consumentenprijsindex (CPI). En deze zal nog
verder stijgen.
Technisch is het mogelijk om vrijwel elk gebouw, zelfs monumenten en flats uit de
jaren vijftig, energieneutraal te maken. Vaak zal het echter efficiënter zijn om een
combinatie toe te passen van maatregelen op zowel gebouw- als gebiedsniveau.
De energiekosten die nu jaarlijks betaald worden, kunnen ook worden geïnvesteerd
in het energiezuiniger maken van de sectoren gebouwde omgeving, verkeer en
vervoer, en industrie. Door te proberen dat geld in de regio te houden, wordt lokale
werkgelegenheid gecreëerd, zullen de woonlasten dalen en ontstaat een schonere
en gezondere leefomgeving. Daarnaast kunnen deze energiekosten ook geïnvesteerd
worden in het lokaal opwekken van hernieuwbare energie. Hierdoor zullen de
energiekosten voor de regio stabieler worden en is de regio minder afhankelijk van
import van energie uit politiek minder stabiele regio’s in het buitenland.
Lokaal geproduceerde hernieuwbare energie houdt het geld niet alleen in de
regio, het levert ook veel banen op: uit onderzoeken blijkt dat iedere in de regio
opgewekte petajoule (1 PJ = 1015 joule, dit komt overeen met 2 miljoen liter benzine)
hernieuwbare energie garant staat voor zo’n honderd nieuwe arbeidsplaatsen.
Ook met de ingrepen die nodig zijn om bijvoorbeeld woningen energiezuiniger te
maken, kunnen aannemers uit de regio direct aan de slag. Alle reden dus om de
energietransitie op te pakken als een gezamenlijk vraagstuk. Wat we kunnen leren
van koplopers uit het buitenland is dat de energietransitie succesvol uitgevoerd kan
worden als er wordt samengewerkt met een breed palet aan stakeholders uit de
regio. Door goed in kaart te brengen wie belang heeft in de energietransitie kunnen
krachten gebundeld worden voor de realisatie daarvan. Een integrale aanpak is
daarbij essentieel. De meest aansprekende voorbeelden hiervan zijn het stadje
Güssing in Oostenrijk en het eiland Samsø in Denemarken (zie paragraaf 3.3).
Kwaliteit van leven staat in Parkstad Limburg voorop. Dat betekent niet alleen dat
behoedzaam moet worden omgaan met de kwaliteiten van onze stedelijke en
landelijke omgeving, maar ook dat alleen slimme investeringen in hernieuwbare
energie en energiebesparing worden gedaan. Daarom is zorgvuldig gekeken hoe
en wanneer welke combinatie van energetische mogelijkheden het beste kunnen
worden ingezet, zodat naast het klimaat ook vooral onze inwoners er zo veel mogelijk
van kunnen profiteren. De energietransitie staat immers niet op zichzelf. De ambitie
die we hier als regio uitspreken, laat duidelijk zien dat energie een belangrijke
voorwaarde is voor toekomstige ontwikkelingen en opgaven.
*= In het jaar 2011 bedroegen de werkelijk betaalde energiekosten (door de huishoudens en het verkeer
en vervoer samen) in Parkstad Limburg € 367 miljoen (bron: klimaatmonitor). De energiekosten van de
sectoren industrie en de publieke en commerciële dienstverlening zijn niet precies bekend, omdat zij in
veel gevallen afspraken hebben met energieleveranciers. De totale energiekosten per jaar in Parkstad
Limburg kunnen aan de hand van de wel bekende gegevens slechts worden geschat.
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2. Methode en werkwijze

Mede doordat we als regio geworteld zijn in de energiepraktijk, hanteren we
ten aanzien van de energietransitie een praktische benadering. Het komt nogal
eens voor dat steden of regio’s zich vooral laten leiden door ambitie en achteraf
moeten constateren dat de doelstellingen niet haalbaar zijn. Wij starten daarom
met degelijk onderzoek en analyse, waarlangs toekomstige ontwikkelingen op een
gestructureerde wijze kunnen worden ontplooid. Dit Ambitiedocument Parkstad
Limburg Energietransitie is het fundament waarop de energieambitie van Parkstad
gebouwd kan worden.

2.1 Methodiek: Trias energetica

We zijn dan ook bij de realiteit van vandaag begonnen. Als eerste stap is een
zogenoemde nulmeting uitgevoerd, waarbij is gekeken hoeveel energie er nu
eigenlijk in Parkstad Limburg gebruikt wordt: niet alleen thuis, maar ook in
kantoren, winkels, fabrieken en het verkeer. De beproefde trias energetica is daarna
als leidraad genomen. De trias energetica stelt dat het verduurzamen van de
energiehuishouding begint bij besparing op het energiegebruik. Op basis daarvan
wordt gekeken naar de wijze waarop de resterende energievraag zo goed mogelijk
met inzet van hernieuwbare bronnen kan worden opgewekt, en pas daarna komen
fossiele energiebronnen in beeld. Vanuit de wetenschap dat een stuk efficiënter
met energie kan worden omgaan dan we vandaag de dag doen, is eerst bepaald
in hoeverre het technisch mogelijk is het huidige energiegebruik terug te dringen.
Vervolgens is geïnventariseerd hoe, waar en hoeveel energie we in onze regio met
hernieuwbare bronnen kunnen opwekken. Zo is een volledig beeld ontstaan van de
energiepotentie van Parkstad Limburg. Daarnaast is aan de hand van een koploperen netwerkanalyse ook in beeld gebracht wat partijen binnen en buiten de regio op
dit moment al doen om deze potentie te realiseren.

2.2 Energiebesparing én energieopwekking

Door zowel energiebesparing als hernieuwbare energieopwekking uit te zetten
in de tijd, zijn twee curven ontstaan die de geleidelijke verduurzaming van de
energiehuishouding weergeven. Deze curven geven een helder zicht op welke termijn
bepaalde ambities realistisch zijn. Dit stelt ons in staat om op basis van een integraal
ruimtelijk realistisch scenario een onderbouwde stip op de horizon te zetten, en deze
te vertalen naar concrete stappen op de kortere termijn.
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3. Huidige situatie

Het formuleren van een ruimtelijk realistische ambitie begint met een goed zicht op
de huidige situatie. Het gaat daarbij niet alleen om het huidige energiegebruik, maar
ook om energie-initiatieven die op dit moment al ontplooid worden. Samen vormen
zij het vertrekpunt van ons verduurzamingspad. Daarnaast kunnen we ons op dit
pad laten leiden door anderen die vergelijkbare paden al eens bewandeld hebben.
Vandaar dat ook over onze grenzen heen is gekeken om te zien hoe anderen het doen
of hebben gedaan.

3.1 Nulmeting

Om concrete doelstellingen te formuleren op het gebied van energie is het cruciaal
om een juist beeld te hebben van het huidige energiegebruik in de regio, verdeeld
over de verschillende sectoren. De nulmeting, gebaseerd op gegevens uit 2011, maakt
inzichtelijk welke sectoren en subsectoren het grootste energiegebruik hebben.

<
<
Huidige energiegebruik per sector (in primaire energie)

De gebouwen in Parkstad Limburg zorgen voor 66% van het energiegebruik van de
regio. Dit is voor 37% door de woningen, en 29% door de publieke en commerciële
dienstverlening (zoals kantoren, winkels, sporthallen, ziekenhuizen). Daarnaast
wordt 16% van het energiegebruik veroorzaakt door verkeer en vervoer, en nog eens
16% door de industrie. Overige sectoren, waaronder de landbouw, veroorzaken in
totaal slechts 2% van het energiegebruik. In totaal wordt er jaarlijks 369 miljoen m³
aardgas, 1.272 miljoen kWh elektriciteit, 53 miljoen liter benzine, 55 miljoen liter
diesel en 3,6 miljoen liter lpg gebruikt in al deze sectoren samen.
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Specifiek naar de woningvoorraad kijkend, zien we dat de 121.500 woningen voor
32% huurwoningen zijn van woningcorporaties en voor 14% huurwoningen van
particuliere verhuurders. Het merendeel van de regionale woningvoorraad, namelijk
54%, bestaat uit koopwoningen. Van de totale woningvoorraad bestaat 60% uit door
woningcorporaties, particuliere verhuurders en particuliere eigenaren beheerde
rijwoningen en twee-onder-een-kapwoningen. Deze twee woningtypen zorgen
voor 64% van het energiegebruik van alle woningen in de regio. Deze woningen zijn
voornamelijk in de jaren vijftig tot en met zeventig gebouwd, toen er bouwtechnisch
minder goede woningen werden gebouwd. Veel van die woningen zijn vanwege
hun leeftijd toe aan grondige renovatie. Flats en appartementen vormen 29%
van de voorraad in Parkstad. Zij zijn door hun compactheid energiezuiniger dan
grondgebonden woningen. Ze hebben in verhouding minder buitenoppervlak. De
resterende 11% zijn vrijstaande woningen.

Woningtypen

Energiegebruik per woningtype
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3.2 De energievoorziening in beeld

In totaal gebruiken we in Parkstad Limburg 29,6 PJ per jaar aan primaire
energiebronnen. Het stroomdiagram laat zien hoe deze energie over de verschillende
sectoren is verdeeld en hoe deze door onze regio stroomt. Van links naar rechts zien
we hoe de op dit moment nog hoofdzakelijk geïmporteerde, fossiele energiebronnen
worden omgezet in elektriciteit, dan wel direct door de verschillende sectoren
worden gebruikt. Industrie en landbouw zijn in Parkstad Limburg relatief kleine
posten. De grote stromen aardgas richting de gebouwde omgeving springen direct in
het oog, en ook de hoeveelheid olie die het verkeer aan de gang houdt valt op. Het
gedrag van de individuele burger heeft dus een grote invloed op het totale regionale
energiegebruik.
Ook valt op dat er momenteel nog veel energie verloren gaat. Dit is voor het grootste
deel te wijten aan het lage rendement van elektriciteitscentrales. De warmte
die vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen kan maar voor een deel
worden omgezet in elektriciteit, de rest verdwijnt grotendeels in de atmosfeer en het
oppervlaktewater. Automotoren zijn zo mogelijk nog minder efficiënt: slechts een
kwart van de brandstof wordt omgezet in voortbeweging, de rest wordt als warmte
afgevoerd. Ook in de gebouwde omgeving en bij industriële processen gaat energie
verloren. In alle sectoren zijn dus flinke energiebesparingen mogelijk.
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3.3 Koploper- en netwerkanalyse

Parkstad Limburg staat er als regio natuurlijk niet alleen voor. Tal van regio’s in
binnen- en buitenland staan voor dezelfde opgave. Velen lijken dit nog nauwelijks te
beseffen, maar er zijn ook enkele regio’s die het energievraagstuk nu al voortvarend
oppakken. Van deze ‘koplopers’ kunnen we veel leren. Het wiel hoeft niet opnieuw te
worden uitgevonden, maar het moet wel op de juiste manier op onze regio worden
toegepast. Met andere woorden: we kunnen ideeën en ervaringen van anderen
inbedden in de context van Parkstad Limburg.
Het blijkt dat energietransitie alleen dan succesvol kan zijn wanneer een breed palet
aan stakeholders met elkaar samenwerkt, zodat de kansen die energietransitie biedt
zo optimaal mogelijk worden benut. Zo zou de verduurzaming van de woningvoorraad
bij voorkeur moeten plaatsvinden door regionale bedrijven. Dat biedt voordelen voor
de Zuid-Limburgse economie. En onze eigen inwoners profiteren vervolgens van een
beter uitgeruste woonomgeving en bovenal een lagere energierekening.
Door integraal en gestructureerd in te zetten op energietransitie kunnen economische
kansen worden benut. Het Oostenrijkse stadje Güssing en het Deense eiland Samsø
zijn Parkstad Limburg al voorgegaan. Op dit moment wekken zowel Güssing als
Samsø meer hernieuwbare energie op dan zij zelf nodig hebben: beide gebieden
zijn zogenaamd hernieuwbaar energieneutraal. De weg er naar toe heeft hen
geen windeieren gelegd. In Güssing is de werkgelegenheid met circa 1.500 nieuwe
arbeidsplaatsen fors toegenomen. Uit de netto-opbrengst van de hernieuwbare
energieopwekking worden openbare voorzieningen gefinancierd, zoals kinderopvang,
onderwijs, speel- en sportvoorzieningen.
Een integrale aanpak zal ook in Parkstad nodig zijn om de energietransitie echt van
de grond te krijgen. Door in te zetten op bewustwording bij regionale leveranciers
en bedrijven kan werkgelegenheid worden gecreëerd, en bovendien zal de weg van
de energietransitie in samenspraak met marktpartijen en inwoners moeten worden
bepaald. Energietransitie raakt bovendien aan meerdere beleidsthema’s, zoals
wonen, ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en mobiliteit. Het vereist
daarom een integrale samenwerking. De bestuurlijke samenwerking binnen colleges
zal zich ongetwijfeld in die richting ontwikkelen, mits deze samenwerking op een
goede manier wordt uitgedaagd. Ook dat is een doel van voorliggend document.
Om draagvlak te krijgen onder bestuurders, bedrijven en burgers, en dat vooral ook
vast te houden, is het van belang om de lange termijn doelen te vertalen naar korte
termijn acties.
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4. Energiebesparing

Het huidige energiegebruik van 29,6 PJ is een momentopname en is het uitgangspunt
om onze energiebehoefte te reduceren. Er zijn met name in de gebouwde omgeving
legio mogelijkheden om energie te besparen. Hieronder wordt per sector een
inschatting gemaakt van het besparingspotentieel.

4.1 Gebouwde omgeving

Zoals gezegd zorgen de gebouwen voor twee derde van het energiegebruik in
Parkstad. De woningen hebben gemiddeld Energielabel E, en de gebouwen voor
publieke en commerciële dienstverlening hebben gemiddeld Energielabel G. Bij
sommige gebouwen en woningen zal het mogelijk zijn om naar Energieneutraal of
Energielabel A++ te renoveren, zoals de 153 woningen in het project De Bestaande
Wijk van Morgen in Kerkrade-West, maar bij andere gebouwen zal dit moeilijker
zijn. Voor elk type woning, onder andere gebaseerd op het bouwjaar, zijn er door
Agentschap NL energiebesparingspakketten opgezet. Deze zijn met name gericht op
het reduceren van de vraag naar ruimteverwarming door bijvoorbeeld de isolatie te
verbeteren. Besparingen op elektriciteit en warm tapwater vragen niet zozeer een
technische ingreep, maar vooral ook een gedragsverandering en een investering in
hernieuwbare energieopwekking. Hoewel elektrische apparaten door technologische
vooruitgang steeds zuiniger worden, stijgt het aantal apparaten ook waardoor de
vraag naar elektriciteit niet of nauwelijks zal dalen. In dit onderzoek is dan ook
aangenomen dat het gebruik van elektriciteit gelijk blijft na renovatie. De vraag naar
ruimteverwarming wordt gehalveerd door het toepassen van de besparingspakketten.
Dit resulteert in een besparing van 11% op het totale energiegebruik in Parkstad.
Daarbij is er ook rekening gehouden met de afname van de woningvoorraad op basis
van de kwantitatieve transformatieopgave tot 2020.
Ook voor de gebouwen en functies in de publieke en commerciële dienstverlening
zijn door Agentschap NL besparingspakketten opgezet. In deze sector zijn met relatief
eenvoudige maatregelen grote besparingen te behalen, zoals een verbetering van
de isolatie, het vervangen van de CV-ketel en het aanbrengen van energiezuinige
verlichting. Gemiddeld leveren die besparingspakketten een energiebesparing
op van 42% op ruimteverwarming, en 8% op elektriciteitsgebruik. Voor de totale
energievraag in Parkstad betekent dit een besparing van 14%.
Naast een reductie van de energievraag zal de vraag naar de soort energie ook
veranderen. Door woningen en gebouwen beter te isoleren, zal de vraag naar
ruimteverwarming veel lager worden. De energievraag naar warm tapwater en
elektriciteit zal in verhouding veel groter worden. Kortom, de mix van warmte en
elektriciteit zal anders worden. Bij de keuze van hernieuwbare energiebronnen moet
hiermee rekening gehouden worden.
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De meeste gemeenten in Parkstad zijn al bezig met het stelselmatig vervangen
van de straatverlichting door LED-verlichting om op deze manier te besparen. Ook
uitwisseling van energie hoort bij energiebesparing. Zo wordt het sporthotel in
Landgraaf verwarmd met de restwarmte die vrijkomt bij de koeling van de skihal. Het
warmtenet van Mijnwater B.V. wordt op dit moment al gebruikt voor uitwisseling
van warmte en koude tussen gebouwen. Op die manier kan de restwarmte die
bijvoorbeeld vrijkomt bij het datacenter van het APG worden gebruikt voor de
verwarming van andere gebouwen, zoals het Arcus College.

4.2 Vervoer en industrie

De sector verkeer en vervoer zorgt voor 16% van de energievraag in Parkstad.
Door een combinatie van geleidelijke implementatie van nieuwe technieken en
gedragsverandering (fietsgebruik, mobiliteitsmanagement) kan, ondanks een
verwachte groei van het wegverkeer, fors bespaard worden op het energiegebruik
in deze sector. Met name een vergaande elektrificatie van het personenvervoer
zal leiden tot een grote energiebesparing. Door deze maatregelen kan 4,4% op het
totale primaire energiegebruik in Parkstad bespaard worden.
Met behulp van algemene maatregelen voor energie-efficiencyverbetering en al
gemaakte afspraken in specifieke convenanten is ook het besparingspotentieel van
de sector industrie bepaald. Een energiebesparing van 2% per jaar lijkt goed haalbaar.
Om dit te realiseren zullen zoveel mogelijk bedrijven aangemoedigd worden om toe
te treden tot de Meerjarenafspraken Energie-efficiency (MJA) tussen de rijksoverheid
en de industrie. Aan de hand van de routekaarten zoals die zijn opgesteld door
de branche organisaties, kan iedere industriële onderneming zijn eigen op maat
gemaakte energie-efficiencyplan opstellen. Indien de industriële bedrijven inzetten
op energiebesparing, is een totale vraagreductie van 4,4% mogelijk. Daarvoor zal het
in sommige gevallen noodzakelijk zijn het belang van energiebesparing aan te tonen.

De huidige energiebehoefte en de energiebehoefte na besparing voor de sectoren woningen,
dienstverlening, verkeer en vervoer, en industrie
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4.3 Resultaten

Door toepassing van voornoemde energiebesparende maatregelen kan in Parkstad
Limburg een derde van het huidige energiegebruik bespaard worden, zo’n 10,1 PJ in
2040. Daarvan kan het grootste deel worden gerealiseerd in de gebouwde omgeving,
namelijk 73%. Dit is een aanzienlijk aandeel waar de komende jaren de focus op
zal komen te liggen. Kijkend naar de woningvoorraad zien we dat door besparingen
door te voeren in met name rijwoningen en twee-onder-een-kapwoningen, het
totale energiegebruik sterk gereduceerd kan worden. Deze voorraad is in bezit
van woningcorporaties, particuliere verhuurders en particuliere eigenaren. Om
particuliere eigenaren te informeren over het verduurzamen van hun woningen,
is het initiatief genomen tot het realiseren van een Duurzaamheidswinkel. Verder
zijn er grote besparingen te behalen in de publieke en commerciële dienstverlening.
Kantoren, winkels, gemeentehuizen, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, zwembaden
en sporthallen gebruiken op dit moment veel energie. Gemeenten kunnen in
ieder geval een voorbeeld geven aan hun inwoners door het energiegebruik van
het maatschappelijk vastgoed te verminderen. Wat betreft de gebouwen van de
commerciële dienstverlening zullen er afspraken worden gemaakt met lokale
bedrijven om te kijken hoe het energiegebruik van hun gebouw(en) omlaag kan.
We moeten flink aan de slag om dit te bereiken. Om een indicatie te geven hoe het
energiegebruik zich de komende decennia kan ontwikkelen, is het effect van de
energiebesparende maatregelen in de tijd gezet. Dit levert een curve op met een
duidelijke S-vorm. Er zal een zekere aanloopperiode van enkele jaren nodig zijn
voordat de vaart er echt in kan. Deze aanloopperiode (ook wel de take-off genoemd),
waarin de curve nog vrij vlak loopt, wordt gevolgd door een transitieperiode waarin
de versnelling ingezet wordt. Als het grootste deel van de maatregelen eenmaal is
doorgevoerd, dan komt energiebesparing voornamelijk nog voort uit optimalisaties
en vlakt de curve weer af.
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5. Hernieuwbare energieopwekking

Met een energiepotentiestudie voor hernieuwbare energieopwekking is in beeld
gebracht hoe, maar vooral waar het mogelijk is om in Parkstad Limburg zelf
hernieuwbare energie op te wekken. De gehanteerde bronnen van hernieuwbare
energie zijn windenergie, waterkracht, biomassa, warmte-koude opslag en zonneenergie. Geothermie wordt buiten beschouwing gelaten omdat er op dit punt een
gebrek is aan betrouwbare data. De andere hernieuwbare energiebronnen worden
nu al op een beperkte schaal in de regio ingezet, en er is een aantal projectinitiatieven
om hier mee aan de slag te gaan. Zo zijn er onlangs zonnepanelen geplaatst op
de gemeenteloods in Onderbanken en is in Landgraaf een initiatief gestart om de
benodigde energie voor de openbare straatverlichting op te wekken door het plaatsen
van photovoltaïsche cellen (PV) op de daken van inwoners. In Heerlen worden steeds
meer gebouwen aangesloten op het mijnwater, dat een buitengewoon belangrijke
rol kan spelen om de regionale potenties van warmte-koude opslag (WKO) en
wellicht geothermie te benutten. Ook een supermarkt in Klimmen maakt voor haar
energie gebruik van WKO. We halen al gas uit een oude stortplaats in Landgraaf en
zowel het gemeentehuis in Voerendaal als Kasteel Rivieren worden verwarmd met
een houtpelletkachel. Ten slotte staan er op de bedrijventerreinen Avantis en De
Beitel in totaal drie windturbines.

1. Wind
•
Windturbines
•
Gebouwgebonden windturbines
2. Water
•
Kleinschalige hydropower installaties
3. Biomassa
•
Stortplaatsgas
•
Mest
•
Bermmaaisel
•
Houtige biomassa
•
Stro
•
Energiegewas
4. Warmte-koude opslag
•
Open/gesloten systeem
•
Verticale bodemwarmtewisselaar
•
Mijnwater
5. Zon
•
Zonnepanelen (PV)
•
Zonnecollectoren
•
Asfaltcollectoren
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Om de potenties en beperkingen in de regio in kaart te brengen is onder andere
gebruik gemaakt van provinciale gegevens, aangevuld door de acht gemeenten
van Parkstad Limburg. Bij elke vorm van hernieuwbare energie horen verschillende
technologieën. Denk bij windenergie bijvoorbeeld naast de grote windmolens ook
aan kleine gebouwgebonden windturbines. Bij elke bron is uitgegaan van bestaande
en bewezen technologieën, waarbij de te verwachten technologische ontwikkelingen
in de tijd zijn meegenomen. De verschillende technieken zijn bovendien in hun
onderlinge samenhang bekeken. De vraag is niet alleen welke techniek we moeten
kiezen, maar ook met welke ‘mix’ van technieken het beste kan worden voorzien in
een schone, betrouwbare en hernieuwbare energievoorziening in Parkstad Limburg.
Een energiemix is belangrijk om in de toekomst niet alleen afhankelijk te zijn van
slechts één bepaalde techniek.

5.1 Twee scenario’s: technisch en integraal

Om de maximale potentie in beeld te brengen is eerst gewerkt met een technisch
scenario. Hierbij is gekeken naar de technische mogelijkheden van hernieuwbare
energieopwekking. Er is daarbij alleen rekening gehouden met fysieke beperkingen
voor hernieuwbare energieopwekking, zoals de lage efficiëntie van zonnepanelen
bij een oriëntatie richting het noorden. Op deze manier wordt inzichtelijk wat onze
regio überhaupt aan hernieuwbare energie zou kunnen bieden. We zijn ons er van
bewust dat dit technische scenario alleen een referentie is. Daarom is daarnaast ook
het integrale, ruimtelijk realistische scenario in beeld gebracht.

Technisch scenario				

Integraal scenario

In het integrale, ruimtelijk realistische scenario zijn vervolgens ook zaken als
landschappelijke kwaliteit en ruimtelijke ordening meegenomen. Hierbij is een
onderscheid gemaakt in de ‘hardheid’ van de verschillende beperkingen. Een te steile
helling maakt het bijvoorbeeld technisch erg lastig om zonnepanelen te plaatsen.
Dergelijke ‘harde’ beperkingen zijn er ook in het technische scenario uitgefilterd. Een
beschermd stads- en dorpsgezicht daarentegen is een beperking opgelegd vanuit
de overheid, maar feitelijk is het mogelijk om bijvoorbeeld zonnepanelen in deze
gebieden te plaatsen en die zijn in principe ook ruimtelijk inpasbaar. Dit vraagt alleen
om een inhoudelijk debat over regionale en lokale ruimtelijke kwaliteit, effecten
van zonnepanelen en mogelijkheden van een integrale ontwerpoplossing. In het
integrale scenario zijn de ‘zachte’ beperkingen vooralsnog meegenomen, waardoor
een kleinere oppervlakte overblijft voor de mogelijke opwekking van hernieuwbare
energie. Dit integrale scenario biedt daarmee een ruimtelijk reëel zicht op de
potenties voor hernieuwbare energieopwekking in de regio.
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Legenda WKO integraal scenario
Aanbod warmte
Voormalige steenkoolmijn,
potentie voor mijnwater-warmte
Stadsverwarming
Vraag warmte
Ziekenhuis
Kasteel
Gebouwen
Kenmerken
Bebouwd gebied buffer
Bodemwarmteklasse zeer goed
Bodemwarmteklasse goed

N

0

Bodemwarmteklasse matig

1 km

2,5 km

5 km

Beschermingsgebied Nationaal
Landschap Zuid-Limburg: meldingsplicht
aan provincie Limburg voor open
en gesloten WKO-systemen
Beperkingen: grondwater, archeologie,
waterwinning, boringsvrije zone

Legenda biomassa integraal scenario
Stortlocatie en stortgaswinning
Biomassacentrale
RWZI
Milieustraten
Akkerland
Boomgaard
Gemengd bos

N

Loofbos
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Naaldbos
Grasland
0

1 km

2,5 km

5 km

icht

ie,

5.2 Resultaten

Voor elke hernieuwbare energiebron is een kaart gemaakt waarop is aangegeven
waar de technische potenties liggen en hoe groot deze zijn. Daarnaast zijn fysieke,
planologisch-juridische en zachtere beperkingen in de desbetreffende integrale
potentiekaart weergegeven.
De kaarten laten zien dat er tussen de verschillende bronnen grote verschillen in
energiepotenties zijn. De kaart van de technische potentie voor windenergie laat zien
dat ook de verschillen tussen de beide scenario’s erg groot zijn. Zonne-energie kan
op relatief veel plekken worden opgewekt, zoals op daken, braakliggende terreinen,
geluidswallen, boven spoorlijnen enzovoorts. Deze diversiteit zorgt ervoor dat
relatief veel energie kan worden opgewekt met behulp van zonne-energie, zonder
dat dit grote ruimtelijke effecten met zich meebrengt. Warmte-koude opslag is op
verschillende dieptes in de bodem mogelijk, waardoor eenzelfde oppervlakte op
meerdere manieren kan worden ingezet. Windenergie heeft te maken met redelijk
veel fysiek-technische beperkingen zoals steile hellingen en bebouwd gebied. Verder
valt op dat de regionale potenties voor biomassa en waterkracht relatief klein zijn.
De verschillen tussen het technische en het integrale scenario komen voort uit
gemaakte keuzes, die grote gevolgen hebben voor de uiteindelijke energieopbrengst.
Het meest in het oog springende verschil is te zien bij zonne-energie. Zo zijn alle
aanwezige landbouwgronden in het technische scenario meegenomen als
benutbaar oppervlak voor zogenaamde zonneakkers. In het integrale scenario is
deze invulling niet meegenomen, vanwege de concurrentie met voedselproductie
en landschappelijke impact. Maximaal 10% van alle landbouwgronden die niet zijn
gelegen binnen het beschermingsgebied Nationaal Landschap Zuid-Limburg worden
binnen dit onderzoek geschikt geacht voor zonneakkers. Dergelijke keuzes leiden tot
verschillen tussen het technische en integrale scenario voor wat betreft de potentiële
opbrengst van hernieuwbare energie.

o

De opwekkingspotentie volgens het technische en integrale scenario
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N

Legenda water integraal scenario
Waterloop

0

1 km

2,5 km

5 km

Hoogte NAP +226 m.
Hoogte NAP + 49 m.

Legenda zon integraal scenario
Gebouw (geen beschermd gezicht)
Delfstofwinplaats/stortplaats/braak
Oppervlaktewater
Akkerland (buiten Nationaal landschap)

N

Weg
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0

1 km

Spoorlijn

2,5 km

5 km

Zo is er tussen beide scenario’s ook een groot verschil in de potentie van grote
windturbines. Vanwege de publieke opinie is er voor gekozen om het Nationaal
Landschap Zuid-Limburg en bosgebieden uit te sluiten en om bovendien, vanwege
de invloed van grote windturbines op de beleving van het landschap, over de
geschikte gebieden nog een reductie toe te passen van 50%. Dit zijn echter opties
die in de toekomst wellicht kunnen worden versoepeld of verscherpt (zie paragraaf
7.2). Voor nu is er maximaal rekening gehouden met wat er leeft, maar vanwege het
algemene belang en met het oog op een toekomst en technologische ontwikkelingen
die we niet kennen, is het wenselijk alle opties open te houden en geen taboes aan
de voorkant uit te spreken.
Door de potenties van alle vijf de bronnen op te tellen, wordt duidelijk wat de totale
potentie voor opwekking van hernieuwbare energie in het integrale scenario is: 20,8
PJ. Wat direct opvalt is de relatief grote potentie van zonne-energie en warmte-koude
opslag. Voor deze energiebronnen zijn er relatief weinig ruimtelijke beperkingen.
Dit ligt anders voor windenergie, daar zijn met name de ‘zachte’ ruimtelijke
beperkingen bepalend voor de uiteindelijke mate van energieopwekking. Voor
biomassa en waterkracht geldt dat de hoeveelheid energie die met deze technieken
uit het landschap kan worden gehaald sowieso beperkt is. De hoogteverschillen in
het Nationaal Landschap Zuid-Limburg zijn voor Nederlandse begrippen weliswaar
markant, maar deze zijn onvoldoende om waterkracht op grote schaal toe te passen.
Biomassa heeft per hectare een relatief lage energieopbrengst, zeker als er (zoals in
het integrale scenario) alleen gebruik wordt gemaakt van reststromen.

ap)
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Legenda ‘grote windturbines’
integraal scenario
Beperking als gevolg van vliegverkeer
Leidingen en hoogspanning

N

Buffer rond bebouwingscontour
Nationaal Landschap/Natura2000
Windsnelheid 6,0 - 6,5 m./s.

0

1 km

2,5 km

5 km

Windsnelheid 6,5 - 7,0 m./s.

Legenda ‘grote windturbines’
technisch scenario
Beperking als gevolg van vliegverkeer
Leidingen en hoogspanning
Buffer rond bebouwingscontour
Windsnelheid 6,0 - 6,5 m./s.

N

Windsnelheid 6,5 - 7,0 m./s.
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0

1 km

Windsnelheid 7,0 - 7,5 m./s.

2,5 km

5 km

De potentie van hernieuwbare energieopwekking is in de tijd gezet. Dit levert wederom
een S-curve op, maar nu (ten opzichte van de besparingspotentie) omgekeerd. Ook
het opwekken van hernieuwbare energie kent een take-off fase, waarin regionale
afstemming nodig is om de opgave ruimtelijk te verdelen en concrete afspraken
te maken over de uitvoering. Het zal daarom even duren voordat de verschillende
technieken kunnen worden ‘uitgerold’. Als de potenties vrijwel allemaal benut zijn,
zal ook hier de curve onder invloed van optimalisaties langzaam blijven stijgen.

r

r
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6. Conclusie en ambitie

Nu zowel de potentiële energiebesparing als de mogelijkheden voor hernieuwbare
energieopwekking in de tijd zijn gezet, is de beslissende vraag of het op termijn
mogelijk is om zelf net zoveel hernieuwbare energie op te wekken als dat we, na
besparing, gebruiken. Wanneer beide curven over elkaar heen worden gelegd, blijkt
2040 het jaar te zijn waarop de hernieuwbare energieopwekking gelijk is aan het
energiegebruik. De ambitie is dan ook:
Parkstad Limburg is in 2040 energieneutraal. Dit bereiken we door ons energiegebruik
tot 2040 met een derde terug te dringen en de resterende twee derde met
hernieuwbare bronnen in de regio op te wekken.
Met deze stip op de horizon doet Parkstad Limburg een ruimtelijk realistische,
wetenschappelijk onderbouwde uitspraak over haar toekomstige energiehuishouding.
Het is daarbij goed om te vermelden dat in 2040 niet eens alle, volgens het integrale
scenario, ruimtelijk realistische potenties voor hernieuwbare energieopwekking
voor de volle honderd procent hoeven te worden benut. Met 88% benutting van het
potentieel voor elektriciteitsopwekking en slechts 43% van onze ‘warmtecapaciteit’
wordt voldoende energie opgewekt om ook de in 2040 sterk gereduceerde import
van fossiele brandstoffen voor verkeer en vervoer te compenseren. We doen dit met
de export van zelf opgewekte elektriciteit, waarvan we zelf dus ook de baten hebben.
De energiehuishouding gaat er heel anders uitzien dan nu. De stroomschema’s op
de linker pagina laten dat duidelijk zien. In de toekomstige situatie valt het op dat de
energiestromen door besparingen aanzienlijk smaller zijn geworden. Ook is zichtbaar
dat het energiesysteem als geheel efficiënter is geworden: er gaat minder energie
verloren. Dit ligt niet alleen aan de besparingen binnen de verschillende sectoren,
maar met name ook aan het feit dat er voor de elektriciteitsbehoefte geen fossiele
brandstoffen meer worden ingezet. Hierdoor is de regio grotendeels verlost van de
rendementsverliezen in elektriciteitscentrales en verbrandingsmotoren.
Hoewel we hiermee een helder beeld schetsen van de toekomstige energiehuishouding
is onze ambitie alles behalve dichtgetimmerd. We weten goed waar we willen
uitkomen, maar de weg er naar toe is open voor discussie. Er is te allen tijde volop
ruimte voor nuances en keuzen, en daarover gaan en blijven alle partijen op het
regionale schaalniveau met elkaar in gesprek. Maar dit zal ons er vooral niet van
weerhouden om het laaghangend fruit te plukken en waar mogelijk alvast slimme
investeringen te doen in energiebesparing en hernieuwbare energieopwekking.

27

7. Dynamisch model en monitoring

De komende tijd wordt benut om de ambitie concreet te maken en na te denken over
de wijze waarop we deze ambitie handen en voeten gaan geven. Waarmee gaan we
straks daadwerkelijk aan de slag en hoe houden we zicht op de vorderingen?

7.1 Tempo en innovatie

Het tempo waarop we onze ambitie verwezenlijken kan in de loop van de tijd wijzigen.
Bijvoorbeeld omdat technologische ontwikkelingen sneller of juist langzamer blijken
te gaan dan nu wordt ingeschat. Zo kunnen zich bepaalde innovaties voordoen die
nu nog niet voorzien zijn, maar we kunnen zelf ook heel bewust bepaalde innovaties
stimuleren. De aanwezige kennisinfrastructuur vervult hierin een belangrijke rol.
Juist daarin onderscheidt Parkstad Limburg zich van andere regio’s.
Met de Internationale Bau Ausstellung (IBA) en Building Integrated High Tech Systems
(BIHTS) heeft Parkstad twee unieke instrumenten en mogelijkheden in handen om in
de aanloopfase (take-off) innovatie in voorbeeldstellende en voor de toekomstige
ontwikkelingen richtinggevende projecten aan te jagen. Binnen IBA en BIHTS wordt
het laboratorium en de experimenteerruimte gecreëerd waar de gidsprojecten
voor de toekomst uit moeten voortkomen die helpen om de energietransitie in de
noodzakelijke versnelling te krijgen.

7.2 Nieuwe wensen en nieuwe situaties

Er kunnen verschillende redenen zijn om op enig moment sneller of langzamer
te gaan lopen. Bovendien kunnen bepaalde keuzes die nu voor de hand liggen op
termijn wijzigen. Denk aan voortschrijdend inzicht, maar ook aan toe- of afname van
acceptatie ten aanzien van bepaalde technieken of ingrepen. Daarom is in de ambitie
een noodzakelijke flexibiliteit ingebouwd. Maar: de stip op de horizon is en blijft het
uitgangspunt. Voor de weg daarnaartoe zijn in dit ambitiedocument concrete en
onderbouwde aanbevelingen gedaan. Op die weg kan van alles gebeuren waarbij in
gezamenlijkheid bijgestuurd kan worden.

7.3 Monitoring en vierjaarlijkse bijstelling

Met de ambitie stellen we onszelf een duidelijk doel en op het nastreven daarvan
kunnen we elkaar aanspreken. Dat lukt niet als iedereen alleen naar die stip op de
horizon blijft kijken. De ambitie zal daarom worden vertaald in concrete doelen op
de korte termijn, en de realisatie daarvan zal periodiek worden geëvalueerd. Door bij
de nog uit te werken programmering steeds vier jaar vooruit te kijken en vervolgens
goed te monitoren, bij voorkeur één jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen,
kunnen we elkaar scherp houden en aanspreken op de inzet om het uiteindelijke
doel te bereiken: hernieuwbaar energieneutraal in 2040.
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7.4 Van kwantiteit naar kwaliteit

In dit onderzoek is inzichtelijk gemaakt hoeveel energie in deze regio kan worden
bespaard en opgewekt om in 2040 hernieuwbaar energieneutraal te zijn. De precieze
invulling van de technieken staat nog ter discussie. Het potentieel voor zonneenergie is bijvoorbeeld relatief hoog, maar het benutten van dit potentieel kan
mogelijk hogere kosten met zich meebrengen dan de inzet van andere technieken.
Voor de ruimtelijke invulling van met name de hernieuwbare energieopwekking is de
potentieanalyse steeds de gids voor de discussie. In de ambitie is een noodzakelijke
flexibiliteit ingebouwd, waarbij er op basis van een dynamisch systeem altijd
regionale afstemming kan plaatsvinden. In sommige gevallen zal overleg op de schaal
van Zuid-Limburg nodig zijn. Keuzes van de ene gemeente kunnen immers ruimtelijke
consequenties hebben voor andere gemeenten. Dit kan vervolgens tot andere keuzes
leiden, zowel qua techniek van een bepaalde vorm van hernieuwbare energie maar
ook in de verhoudingen tussen de hernieuwbare energievormen.

Dynamisch knoppenschema voor de inzet van energie opwekkingsmodaliteiten
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8. Wat gaan we doen?

Wat betekent het om in 2040 hernieuwbaar energieneutraal te kunnen zijn? Concreet
vertaald betekent dit: 120.000 woningen renoveren, 35% elektrische auto’s, bijna 900
hectare zonnepanelen op daken en velden, 52 windturbines, jaarlijks ruim 100.000
ton te verwerken biomassa en een grootschalige inzet van warmte-koude opslag via
bijvoorbeeld het mijnwater. Dit is op hoofdlijnen de regionale opgave, die zal worden
vertaald in een regionaal uitvoeringsprogramma. Op die regionale opgave wordt
gekoerst maar de precieze invulling daarvan kan ook wijzigen, mits de stip op de
horizon ongewijzigd blijft (zie paragraaf 7.2).
Vast staat dat we nogal wat te doen hebben tot 2040. Zaken die meteen opgepakt
kunnen worden zijn het maken van afspraken over energiebesparing in de
industriesector, het informeren van particuliere huizenbezitters over bijvoorbeeld
woningisolatie via de Duurzaamheidswinkel en het stimuleren van het gebruik van
elektrische auto’s door het aanbod aan oplaadpunten sterk uit te breiden. Naast
het plukken van dit laaghangend fruit, zullen we met elkaar in gesprek gaan over de
implementatie van de moeilijker te realiseren maatregelen. En wellicht dat hiervoor
het schaalniveau van Zuid-Limburg zal worden opgezocht.
De eerstvolgende periode waarvoor zo snel als mogelijk onze ambitie geconcretiseerd
wordt is het tijdvak tot 2020, de aanloopfase ofwel de take-off. De voornoemde
regionale opgave op hoofdlijnen zal, terugrekenend vanuit 2040, worden vertaald in
concrete maatregelen voor 2020 en 2030 en waar mogelijk al worden gespecificeerd
per gemeente. De vraag is of dit leidt tot een (financieel) haalbare prestatie in 2020.
Het is daarom noodzakelijk hierover in gesprek te gaan met maatschappelijke partners.
Van daaruit kan gestart worden met een realistisch regionaal uitvoeringsprogramma
dat het uitgangspunt zal zijn voor het verdere verloop. In dat uitvoeringsprogramma
wordt vastgelegd wie wanneer welke stappen zet.
Daarnaast liggen er vanuit het SER Energieakkoord landelijke doelstellingen voor
2020. Wanneer die vertaald worden naar onze situatie, zouden de woningcorporaties
in Parkstad tot 2020 circa 40.000 woningen moeten renoveren, waarvan de
corporaties stellen dat dit niet haalbaar is. Als we nu te hard achter deze doelen aan
zouden lopen, dan missen we mogelijk de kansen voor samenwerking en draagvlak
die na 2020 juist zo hard nodig zijn. De focus ligt tot op heden veelal op de korte
termijn, terwijl het kompas eigenlijk gericht moet zijn op de lange termijn. Het in
gang zetten van de beweging, een transitie dus, is vele malen belangrijker dan het
geforceerd behalen van snelle en grote resultaten. Daarom wordt in gezamenlijkheid
gewerkt aan een realistisch en haalbaar regionaal uitvoeringsprogramma om de
energietransitie in Parkstad Limburg zo goed mogelijk van de grond te krijgen.
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Annex A: Begrippen- en woordenlijst

Aardwarmte: warmte vrijkomt uit nucleaire activiteit in het
binnenste van de aarde, zich richting het aardoppervlak
verspreidt en aldaar benut kan worden voor verwarming.
Biomassa: plantaardig materiaal waaruit via verbranding
of vergisting energie gewonnen kan worden.
Biomassateelt: agrarische teelt van snelgroeiende en energierijke
planten met als primaire doel energieopwekking.
Biomassavergisting: procedure waarbij natte biomassa via vergisting
wordt omgezet in onder andere warmte en methaan.
Chemische energie: energie die opgeslagen zit in de moleculen van een stof, en die
bij een reactie (bijvoorbeeld verbranding) vrijkomt als warmte en stralingsenergie.
CO2-neutraal: situatie waarbij de hoeveelheid CO2 die geproduceerd wordt,
even groot is als de vermeden CO2 emissie door duurzame opwekking.
Consumentenprijsindex (CPI): indexcijfer dat het prijsverloop
weergeeft van een pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld
wordt aangeschaft door alle huishoudens in Nederland.
Duurzame ontwikkeling: ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het
heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen
behoeften te voorzien in gevaar te brengen (VN-commissie Brundtland, 1987).
Elektrische energie: omvang van een elektriciteitsleverantie,
uit te drukken in kilowattuur (kWh).
Energieakkoord SER: afspraken over energiebesparing, schone
technologie en klimaatbeleid, gemaakt in september 2013.
Energie-autarkie: energetische onafhankelijkheid.
Energiebesparing: het actief verminderen van het gebruik van energie.
Energielabel: wordt gebruikt om het energiegebruik
van een product of woning weer te geven.
Energieneutraal: situatie waarbij de hoeveelheid energie die gebruikt
wordt, even groot is als de opgewekte hoeveelheid energie.
Energiepotentie: het vermogen om (hernieuwbare) energie op te wekken.
Energiepotentiekartering: het in kaart brengen van het vermogen
van een gebied om (hernieuwbare) energie op te wekken.
Energietransitie: het overstappen van fossiele brandstoffen naar een grotendeels
op hernieuwbare energiebronnen draaiende economie en maatschappij.
Gebouwgebonden windturbine: kleine windmolen die windenergie
in elektrische stroom omzet, en op gebouwen te plaatsen is.
Geothermie: zie aardwarmte.
Harde beperking: fysieke of juridische oorzaak die een
bepaalde ontwikkeling in de weg kan staan.
Hernieuwbaar energieneutraal: situatie waarbij de hoeveelheid opgewekte
hernieuwbare energie gelijk is aan het totale energiegebruik.
Hernieuwbare energiebron: energiebron (bijvoorbeeld biomassa, warmtekoude opslag, zonne-energie, windenergie en aardwarmte), die zonder de op
aarde aanwezige reserves uit te putten oneindig lang kan worden ingezet.
Integraal ruimtelijk realistische scenario (IRRS): scenario dat
op basis van geïnventariseerde ruimtelijke beperkingen een
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realistische inschatting geeft van een bepaalde ontwikkeling.
Joule: eenheid van energie; 1 joule is de hoeveelheid energie die nodig is om een
gewicht van 98.1 gram een meter op te tillen. 1 joule per seconde is 1 watt.
Klimaatmonitor: gegevenspresentatie van CO2 uitstoot
per provincie, (stads)regio en gemeente.
Klimaatverandering: een verandering in het klimaat die direct of indirect
wordt toegeschreven aan menselijke activiteit, die de samenstelling van
de atmosfeer wijzigt, en onder andere een broeikaseffect veroorzaakt.
Nationaal Landschap Zuid-Limburg: Nationaal Landschap dat door het
Rijk is ingesteld vanwege het unieke karakter dat zich kenmerkt door de
plateaus en beekdalen die samen een heuvellandschap vormen.
Petajoule (PJ): 1015 joule.
Primaire energie: energie zoals aangetroffen in de oorspronkelijke
energiedrager (bijvoorbeeld steenkool, olie, gas, uranium).
Photovoltaïsche cel (PV): directe omzetting van
elektromagnetische energie (licht) in elektrische energie.
Rendement: verhouding tussen de input en de output in een proces.
Routekaart: document dat de te nemen stappen voor een
gewenste ontwikkeling specifiek maakt en in de tijd zet.
S-curve: grafiekvorm die de snelheid van adoptie van een innovatie weergeeft,
waarbij zich halverwege de ontwikkeling een duidelijke versnelling voordoet.
Secundaire energie: benutbare energie verkregen door
omzetting van primaire energiebronnen.
Social return: het maatschappelijk rendement van een
investering in sociale en economische zin (SROI).
Thermische energie: warmte.
Trias energetica: wetenschappelijk breed gedragen driestappenplan
om op een duurzame manier met energie om te gaan, oorspronkelijk
ontwikkeld voor de gebouwde omgeving. De drie stappen zijn: 1 gebruik
zo min mogelijk energie (bijvoorbeeld door isolatie), 2 gebruik duurzame
energie, 3 gebruik energie van uitputbare bronnen (bijvoorbeeld olie,
gas) zo slim mogelijk. Neem zoveel mogelijk maatregelen in stap 1,
daarna in stap 2, en als het niet anders kan, maatregelen uit stap 3.
Waterkracht: arbeidsvermogen dat door stromend
of vallend water wordt ontwikkeld.
Windenergie: energie die gewonnen wordt door de bewegingenergie van de
wind met behulp van windturbines om te zetten in elektrische energie.
Windturbine: moderne hoge windmolen om
elektriciteit op te wekken uit windenergie.
Warmte-koude opslag (WKO): een methode om energie in de vorm
van warmte of koude op te slaan in de bodem. De techniek wordt
gebruikt om gebouwen te verwarmen en/of te koelen.
Zachte beperking: beleidsmatige en te beïnvloeden oorzaak
die een bepaalde ontwikkeling in de weg kan staan.
Zonne-energie: energie die gewonnen wordt uit de straling van de zon.
Zonneboiler: installatie waarmee met behulp van zonlicht water wordt verwarmd.
Zonnepaneel: paneel met photovoltaïsche cellen
waarmee elektriciteit kan worden opgewekt.
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