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Voorwoord

Als bestuur van de Vereniging Groninger Bodem Beweging (GBB) zetten
wij ons in voor onze inmiddels ruim 1250 leden met aardbevingsschade
veroorzaakt door de gaswinning en bovendien opdat een ieder hier in
Groningen veilig kan blijven wonen, leven en werken.
Belangrijk is de voortdurende aandacht voor een transparante en
rechtvaardige schadevergoeding echter evenzo is van belang de
aandacht voor de indirecte schade door de ontstane verslechtering van
onze vooruitzichten. Wij laten onze provincie niet in een hoek drukken:
Groningen is een prachtige en waardevolle provincie en dat willen we
vooral ook zo houden!

Na de instelling door de Provincie van de Commissie Duurzame
Toekomst Noord-Oost Groningen (de commissie Meijer) met als
opdracht een advies te geven over de toekomst van het
gaswinningsgebied, hebben wij als bestuur gemeend in het verlengde
ook een bijdrage te willen leveren. Daartoe heeft de GBB afgelopen juni
een aantal deskundigen gevraagd om samen een denktank te vormen
met het verzoek om kansrijke projecten te ontwikkelen op het terrein
van de energietransitie. Onze provincie is immers bij uitstek een
energieprovincie! De projecten zouden de economische infrastructuur
van Groningen moeten verbeteren en een positieve uitstraling moeten
hebben naar inwoners, bedrijven en milieu.

De leden van de denktank zijn voortvarend aan de slag gegaan en voor u
ligt nu een zeer innovatief en wetenschappelijk gefundeerd plan. Het is
een conceptueel plan op het terrein van energietransitie dat niet alleen
voor onze provincie Groningen veel zal kunnen betekenen maar ook
naar de rest van Nederland haar uitstraling zal hebben richting
energiebeleid op de langere termijn.
Tussentijdse afstemming met de Commissie Meijer heeft ons geleerd dat
wij conceptueel daadwerkelijk in elkaars verlengde hebben gewerkt.

Wij zijn met recht uitermate trots op de prestatie van “onze“ denktank:
zij hebben aan ons verzoek meer dan voldaan.
Hier past daarom hulde en onze welgemeende dank aan de
samenstellers van dit rapport.

Corine Jansen
Voorzitter Vereniging Groninger Bodem Beweging
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Management samenvatting

In de komende decennia zal een groeiend deel van de energievraag worden
ingevuld vanuit hernieuwbare bronnen. Een heilige graal in dit “energie
transitie” proces is de beschikbaarheid van voldoende flexibiliteit in de
infrastructuur om vraag en antwoord passend te maken: een mondiale
uitdaging. De impact op de samenleving zal groot zijn, en dit proces zal voor een
deel de toekomstige economie bepalen.

Een manier om de flexibiliteit te realiseren is door de inzet van het aardgasnet.
Hier zijn goede redenen voor. Zoals de capaciteit van dit net, die een orde
groter is dan het elektriciteitsnet, de kosten van opslag van energie die in de
vorm van gas orden lager liggen, en de “onzichtbaarheid” waarmee de
infrastructuur kan worden uitgerold.

Deze route kan worden gerealiseerd door innovaties op, bijvoorbeeld, het
gebied van Power to Gas. Hierbij kan de piek elektriciteit die bijvoorbeeld
wordt geproduceerd door windmolens en/of zonnecellen worden omgezet in
waterstof. Dit kan eerst worden opgeslagen, of direct met CO2 worden omgezet
in groen gas om vervolgens in te voeden in het gasnet. Tevens biedt dit een
vliegende start voor de verdere ontwikkeling van biobased processen waarmee
op basis van deze groene waterstof en/of groen gas hoogwaardige
(tussen)producten kunnen worden geproduceerd voor de hierdoor
vergroenende chemische industrie.

De regio Groningen is bijzonder goed geëquipeerd om deze ontwikkelingen
(snel) op te pakken: er is een goede gasinfrastructuur, veel historisch relevante
expertise (gasindustrie), een goede kennisinfrastructuur (Energy Academy
Europe) en een sterk op MKB gerichte economie. Dit kan immense gevolgen
hebben voor de doorstart van de lokale economie, op basis van aanwezige
sterkten.

Factoren die een stimulerende rol spelen zijn dat de regio zich kan
doorontwikkelen naar een (virtueel) open innovatiecentrum, dat de
energiebedrijven meewerken, dat wordt gefocussed op de start ups van MKB
ondernemingen, dat “Eemshaven” een grote rol speelt en dat alle scholen in de
regio worden betrokken.

Het resultaat is een snelle ontwikkeling van een nieuwe economie in de regio,
die kan worden uitgerold naar Nederland, en een nieuwe toekomst voor
Groningen. De werkgelegenheid, die voor een wezenlijk deel zal zijn gebaseerd
op kennis, zal voor de middellange termijn zeker in de orde van tienduizenden
banen liggen.
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Inleiding

De provincie Groningen is gedurende 50 jaar een goed gastheer geweest
voor winning en productie van, en handel in aardgas. “Slochteren” heeft
in Europa een voortrekkersrol gespeeld bij de ontwikkeling van de
aardgasmarkt. De wederopbouw en groei van de economie na WO II
werden serieus bedreigd door de consequenties voor de leefomgeving
van de inzet van steenkolen als faciliterende brandstof. De ombouw van
steenkolen naar aardgas was in feite een heuse energietransitie avant la
lettre. De hele maatschappij was daarbij betrokken. Deze transitie is
vanuit Groningen vormgegeven. Ook is op dit punt Groningen mondiaal
als voorbeeld gezien.

In deze context heeft de ontwikkeling van aardgas vanuit Groningen een
wezenlijke rol gespeeld bij de “doorstart” van de economie. De bijdrage
aan de welvaart van vandaag mag niet worden onderschat. Groningen
heeft zich ontwikkeld tot een centrum van gasexploitatie en distributie,
mede via haar kennisinstellingen en innoverende gastechnologie. De
inwoners van Groningen hebben graag –als een goed gastheer – deze rol
gespeeld en daarmee speciaal de nationale economie een flinke steun in
de rug gegeven. En Groningen doet dat nu nog steeds. Deze historische
positie van Groningen is dan ook het vertrekpunt van dit rapport.

Nu, 50 jaar later, staat de samenleving voor twee uitdagingen. De eerste
betreft beperking en vergoeding van de schade die de snelle ontginning
van de gasbel voor de Groningse gastheren met zich meebrengt. De
exploitatie van de Groningse gasbel heeft bijna alle huishoudens 50 jaar
lang een energiebron gegeven die zeer gebruikersvriendelijk en ten
opzichte van andere fossiele brandstoffen zeer schoon is. Tegelijkertijd
levert Groningen daarmee een jaarlijkse bijdrage van ongeveer 14
miljard euro aan de Nederlandse staatskas. Het kan en mag daarom niet
zo zijn dat de Nederlandse bevolking en politiek de Groningse gastheren
in de kou laten staan nu blijkt dat exploitatie van de gasbel leidt tot
zwaardere aardbevingen en, in combinatie met de verzakking van de
bodem, tot grotere schade dan eerder voorzien. Inwoners van Groningen
zullen deze schade vergoed krijgen, zowel de directe schade als de daling
van de economische waarde van hun bezittingen. Dat laatste is niet
alleen veel moeilijker in te schatten, het is ook moeilijk direct te
compenseren zonder Groningen een nieuwe economische basis te geven.
En daarin zit de tweede uitdaging, een uitdaging waaraan dit rapport een
fundamentele bijdrage wil leveren.
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Groningen kan ook in deze transitie haar in het verleden opgebouwde
kernexpertise aanbieden om voor Nederland en Europa het proces van
de huidige energietransitie verder te trekken. Daarmee willen de
inwoners van Groningen een wezenlijk stuwende rol spelen in het
ontwerp van een nieuwe economie, waarin publieke en private belangen
meer dan ooit geı̈ntegreerd gaan optrekken. Dit is geen kostenpost maar
een gerichte investering in een nieuwe kenniseconomie, ten behoeve van
Europa. Net als toen.

De ambitie is daarmee dat Groningen zich verder ontwikkelt als een
open innovatieproeftuin, die stevig steunt op de aardgasondergrond,
waar de gehele Groningse samenleving bij zal zijn betrokken, waar de
Groningse kennisinstellingen gefocussed aan zullen bijdragen en waar
ieder die van ver komt, wordt verwelkomd om mee te werken.
Inderdaad: net als toen.

De transitiepaden

Kenmerkend voor de huidige gastechnologie op basis van grote fossiele
voorraden is een gecentraliseerd productie- en distributiesysteem
waarbij eindgebruikers eenzijdig afhankelijk zijn van een beperkt aantal
zeer grote multinationale bedrijven en landen met grote voorraden
fossiele brandstoffen. Gelukkig opent zich de weg naar een nieuwe
economie. De ICT-revolutie van de laatste dertig jaar en nieuwe
technologieën in de energiesector hebben de weg geopend naar een
sterk decentraal georganiseerde economie. In lokale
samenwerkingsverbanden produceren en distribueren wij duurzame
energie. De lokale wederzijdse afhankelijkheden in kleine verbanden
nemen de plaats in van eenzijdige afhankelijkheden van een klein aantal
grote multinationals en landen. Daarmee gaat de technologische
revolutie samen met een sociale revolutie, ja is de sociale revolutie
wellicht zelfs voorwaarde voor versnelling van de technologische
transitie.

Naar Jeremy Rifkin1 is ook in onze ogen de nieuwe economie gebaseerd
op de volgende pilaren:

A. Energie direct van de zon en wind
B. Elk gebouw een energiecentrale
C. Duurzaam vervoer

1 Jeremy Rifkin, The third industrial revolution: how lateral power is transforming
energy, the economy, and the world. New York: Palgrave Macmillan, 2011
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D. Intelligente verbindingen waardoor we energie aan elkaar kunnen
leveren

E. Decentrale productie en opslag van energie

Als 50 jarig gastheer voor gas heeft Groningen alle kennis en
infrastructuur voor methaan in huis. Als alle energie direct van de zon
komt via wind en zonnestraling, dan zijn er drie complementaire
manieren om het elektriciteitsnet te balanceren: via intelligente
verbindingen (D), via energie opslag (E) of via conversie van elektriciteit
naar gas (Power to Gas, P2G). Als gasland en gasprovincie zijn wij in
staat om te laten zien hoe we een fundamentele verschuiving naar een
nieuwe economie kunnen waar maken en versnellen door niet alleen gas
te gebruiken voor elektriciteit (Gas to Power, G2P) maar ook schone
elektriciteit te gebruiken om schoon gas te maken (P2G), groen gas te
produceren zonder concurrentie met de voedselindustrie. Als ons dat
lukt, dan blijft de hele infrastructuur van Nederland – en daar buiten –
bruikbaar in de nieuwe economie en kunnen Groningen en Nederland
gasprovincie en gasland blijven.

Maar waarom zouden we dat willen? We willen het omdat we methaan
makkelijk en (relatief) goedkoop kunnen gebruiken, vervoeren maar ook
opslaan. Dus als we methaan kunnen maken in plaats van uit de grond te
halen, hebben we meteen een oplossing voor twee pilaren, namelijk een
goede manier van opslag (E) en duurzaam vervoer (C). En daarvoor
hebben we de infrastructuur en kennis al in huis.

Het gaat ons om methaan dat direct uit (decentraal en) duurzaam
opgewekte elektriciteit wordt geproduceerd. In dit proces wordt
elektriciteit omgezet in waterstof en vervolgens via het Sabatier proces
gebruikt om in combinatie met CO2 methaan te maken. Maar dan moet
Groningen dus voldoende duurzame energie uit wind en zon produceren
om dit waar te maken. Dat vereist dat Groningen inzet op de pilaren (A)
en (B) en laat zien dat in Groningen alle energie direct van de zon en de
wind komt (A) en elk gebouw een energiecentrale is (B).

De vraag is of het realistisch is om Groningen versneld en als model voor
heel Nederland energieneutraal te maken. Het antwoord op deze vraag is
waarschijnlijk ja want er zijn een aantal elementen die substantieel
versnellend kunnen gaan werken.

Wat (A) betreft ligt Groningen strategisch goed voor “wind op zee”. In
2017 wordt gestart met de bouw van het Gemini park waarin 150
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windmolens met een gezamenlijke capaciteit van 600 MW worden
gebouwd. Bovendien biedt de ruimte langs de kust en op het land
gelegenheid om wind ook deels op land te gebruiken.

Een voorbeeld. Gaan de plannen van de Noordelijke energiecoöperaties
rond de gezamenlijke energieleveringvergunning voor Noord Lokaal
Duurzaam (NLDEnergie) door, dan krijgen lokale ideële verenigingen en
energiecoöperaties via uitkeringen van €75 tot €130 per klant per jaar
substantieel eigen middelen om grootschalige zonnepaneelprojecten te
gaan realiseren. De omvangrijke open ruimte en de grote aantallen
daken van boerderijen maken het mogelijk omvangrijke, lokaal gedragen
projecten met deze middelen te realiseren.

Wat (B) betreft, lijkt het onwaarschijnlijk elk gebouw om te bouwen tot
een energiecentrale, maar energieneutraliteit kan wel worden bereikt op
gemeenschapsniveau voor dorpen en wijken, waarvoor de Stichting

‘Samen Energie Neutraal’ de aanpak en technologie heeft ontwikkeld en
waarvoor vele dorpen zich als belangstellende hebben aangemerkt.

Wat (D) en (E) betreft, helpen de zeer geavanceerde experimenten van
het consortium onder leiding van DNV Kema in Hoogkerk en de Stad
Groningen om ervaring op te doen met decentrale opslag, maximaal
gebruik van eigen opgewekte energie en levering van energie aan elkaar.

De aanbevolen methaanroute voor (C) en (E) sluit aan op de
infrastructuur die door Gasunie is aangelegd. Op dit moment hebben we
in Nederland ongeveer 12000 km transportnet en 120000 km
distributienet (bron: Netbeheer Nederland). Bovendien is dit netwerk
van hieruit doorgetrokken naar Duitsland, België, Frankrijk, Zweden en
Italië. Op dit moment heeft Nederland het meest hoogwaardige gasnet
ter wereld.

Qua regelgeving is deze methaanroute juist in Nederland aantrekkelijk
omdat wij hier voortvarend het beheer van de netwerken hebben
losgekoppeld van de energieleveranciers, waardoor open toegang tot de
netwerken makkelijker is te realiseren. De aanbevolen route sluit ook
aan op de huidige oriëntatie van de aanwezige kenniscentra op alle
niveaus van onderzoek, blijkend uit onder andere de oprichting van
Energy Academy Europe en de inrichting van de experimentele ruimte
Energy Transition Centre (EnTranCe). Voorwaarde voor succes is de
ambitie om hier een open innovatie instituut op dit gebied op te bouwen.
Essentieel is daarbij een goede aansluiting van de kennisinstellingen
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zodat de huidige en nieuw in Groningen te vestigen chemische industrie
via een paradigmashift kan overschakelen van olie op methaan. De
kennisinstellingen (universitair, HBO, MBO en LBO) moeten hiervoor een
uitgebreid onderzoeks- en scholingsprogramma ontwikkelen om de
noodzakelijke (technische) kennis te ontwikkelen en daarna over te
dragen. Dit programma verzekert dat er voldoende (technisch)
geschoolde mensen in Groningen op alle niveaus worden opgeleid en
kunnen worden ingezet in de verschillende sectoren.

Wegens het belang van deze methaanroute wordt in de bijlage
‘Gasinfrastructuur en intelligente netten’ deze route verder uitgewerkt
en onderbouwd.

Alle signalen staan op groen. Het moet kunnen en het liefst op korte
termijn. Waarom zou deze revolutie meer tijd nodig hebben dan de ICT-
revolutie die slechts 20 jaar nodig had? Wij werken daarom hieronder
een integrale benadering uit waarmee wij laten zien hoe verschillende
sporen zo gecombineerd kunnen worden dat er een zeer innovatieve
economie in Groningen gaat ontstaan. Deze kan enerzijds de oude
economie vervangen, maar wel met gebruikmaking van de reeds
aanwezige infrastructuur. Hierdoor kan deze ombouw snel en tegen
relatief geringe kosten worden gerealiseerd. Nadat wij kort de sporen
hebben aangeduid, zullen wij elk van de sporen nader adstrueren met
enkele voorbeeldtrajecten. We hopen zo overtuigend te laten zien hoe de
Provincie in 20 jaar geheel energieneutraal kan worden en vooral ook
hoe Groningen haar infrastructuur en kennis kan overdragen aan de rest
van Nederland en de wereld.
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Een integrale benadering

De Provincie Groningen heeft door haar ligging aan zee, de ruimte in het
landschap, de goede kennis- en gasinfrastructuur alle kenmerken om
versneld geheel energieneutraal te kunnen worden en de daarmee
opgebouwde innovatieve kennis te exporteren. Om dit mogelijk te
maken, stellen wij een integrale benadering voor, bestaande uit de
volgende componenten:

1.  Ontwikkeling van een intelligent geı̈ntegreerd energienetwerk.
2. Elektriciteit gebruiken om groen gas te maken uit waterstof en

koolstofdioxide (bijv. P2G).
3. Waterstof en CO2 gebruiken om de productie van chemicaliën te

vergroenen (synthese gas en methanol) (pilaren C, D en E).
4. Geavanceerde biologische productie van groen gas uit rioolslib en

organische reststromen (pilaar E).
5. Ontwikkelen van innovatieve systemen om dorpen en wijken geheel

energieneutraal te maken, waarbij lokale energiecoöperaties en
dorpsverenigingen autonoom kunnen beslissen over maatregelen
voor gemeenschappelijke energiebesparing en -productie (pilaren A
en B).

6. Een overheidsprogramma om asbestdaken van boerderijen in de drie
Noordelijke provincies te vervangen door zonnecentrales (pilaren A
en B).

7. Infrastructuur uitbreiden om groen gas als transportbrandstof
mogelijk te maken (pilaar C).

8. Een onderzoeks- en scholingsprogramma om de transitie te
versnellen, om nationale en internationale uitstraling te
bewerkstelligen en op alle niveaus deskundige medewerkers op te
leiden.

9. Een index van economische groei die de voortgang naar een
duurzame economie in de Provincie registreert, niet alleen op
provincieniveau maar ook op sectoraal en bedrijfsniveau.

Ad 1: Ontwikkeling van een intelligent geïntegreerd energienetwerk

Keuzevrijheid bij consumenten leidt tot de ontwikkeling van “slimme”
infrastructuren, rond de traditionele netten. Het is belangrijk dat het
hierbij niet primair gaat over de elektriciteitsinfrastructuur maar vooral
over de horizontale integratie tussen elektriciteit, gas en warmte,
waarbij gas een cruciale capaciteitsrol zal spelen. Kenmerken zijn:
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- Verdergaande automatisering via ICT.
- Verdergaande horizontale en verticale communicatie.
- Steeds meer decentrale invoedingen.
- Mondige, calculerende consumenten (“People in Power”).
- Korte cycli.
- Interactie tussen stroom, gas en warmte.
- Datavoorziening en schakelmogelijkheden.
- Sturing op prijzen.
- Tweerichtingsverkeer.
- Opslagmogelijkheden voor energie.

Doordat de regio de voorwaarden in huis heeft voor de ontwikkeling van
deze slimme infrastructuur, kan een vliegende start worden gemaakt. De
ontwikkeling van power to gas / gas to power concepten, waar elders in
dit stuk verder op wordt ingegaan, past daar zeer goed in. Deze
voorwaarden zijn:

- Een kwalitatief hoogstaande gasinfrastructuur
- Systeembrede kennis en expertise
- Marktgericht denkvermogen
- Ruimte
- Strategische ligging.

Daarbij komt dat wereldwijd de behoefte aan decentrale inpassing van
duurzame energie, door calculerende burgers, zeker zal toenemen.

Ad 2: Elektriciteit gebruiken om groen gas te maken uit waterstof en
koolstofdioxide (bijv. P2G)

Het ambitieuze programma van Groningen voor wind- en zonne-energie
maakt het aantrekkelijk om eventuele overcapaciteit van elektriciteit te
gebruiken voor de productie van waterstof. Dit geldt met name voor de
overcapaciteit die zal gaan ontstaan bij sterke wind en op zonnige dagen.
Waterstof is op dit moment nog niet in te voeren in de bestaande gas-
infrastructuur maar via het Sabatier-proces kan waterstof samen met
CO2 en warmte worden omgezet in methaan (groen gas). Dit groene gas
kan wel rechtstreeks in het bestaande gasnetwerk worden ingevoerd.

De bestaande gasexpertise in Groningen is een goed startpunt om gas
bovengronds te produceren in plaats van ondergronds te winnen. In een
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demonstratieproject worden in samenwerking met EnTranCe
experimenten opgezet om elektriciteitspieken uit zonnestroom via
elektrolyse om te zetten in waterstof om daarmee methaan te maken en
vervolgens op grotere schaal toe te passen.

Ad 3: Waterstof en CO2 gebruiken om de productie van chemicaliën te
vergroenen (synthese gas en methanol) (pilaren C, D en E).

Waterstof, CO2 en/of methaan zijn belangrijke grondstoffen voor de
chemische industrie. Het Fischer-Tropsch proces wordt toegepast om
van syngas (mengsel H2 en CO) langere alkanen (zoals
transportbrandstoffen) te produceren. In een gecontroleerd
oxidatieproces kan methaan worden omgezet in methanol. Doordat de
grondstof methaan op een duurzame manier wordt geproduceerd, is dit
oxidatieproces automatisch ook groen. Via de duurzame productie van
methaan uit groene stroom en CO2 kan zo op eenvoudige wijze een
bijdrage worden geleverd aan de verduurzaming van de chemische
industrie.

Om de omvangrijke hoeveelheden groen gas die de chemische industrie
nodig heeft uit elektrolyse te verkrijgen is ook een grote hoeveelheid
schone elektriciteit nodig. Een belangrijk deel daarvan kan worden
verkregen van de windmolens in de omgeving van Delfzijl en het
plaatsen van grote windmolens op het industrieterrein zelf. Daar
verstoren zij het landschap niet en de transportkosten van de
elektriciteit worden zo vrijwel geheel vermeden.

Ad 4: Geavanceerde biologische productie van groen gas uit rioolslib en
organische reststromen (pilaar E)

Groen gas kan ook geproduceerd worden uit organische reststromen en
is daarmee een voorbeeld van circulaire economie, waarbij afvalstoffen
gebruikt worden om daarmee weer hoogwaardige producten te maken.
In het huidige proces van slibverwerking door de waterschappen wordt
met conventionele biogasinstallaties biogas geproduceerd (50%
methaan en 50% CO2) dat vervolgens kan worden opgewaardeerd tot
groen gas. Op dit moment zijn nieuwe technieken in ontwikkeling om dit
proces aanzienlijk te verbeteren, economisch rendabel te maken en een
grotere productie van groen gas te realiseren. Met nieuwe geavanceerde
biogasinstallaties wordt zonder extra toegevoegde energie onder hoge
druk in één stap groen gas uit rioolslib en organisch afval gemaakt (90%
methaan, 10% CO2). Het overgebleven slib is na dit proces aanzienlijk
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geringer dan het slib dat overblijft na het huidige, door de
waterschappen toegepaste, proces. Dit zorgt voor een extra
kostenbesparing door verminderde transport- en verwerkingskosten. Op
dit moment loopt een subsidieaanvraag bij TKI Groen Gas van de
Waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest met CNG-Net en
Bareau om voor een dergelijk systeem een demo te bouwen op een
locatie in Delfzijl.

Door waterstof direct te injecteren in een dergelijk proces wordt de
methaanproductie naar schatting verder verhoogd naar 99% en die van
CO2 verlaagd naar 1%. Daarmee kan de productie van groen gas worden
verdubbeld. Het groen gas kan direct in het lokale gasdistributienet
ingevoerd worden. Hiermee wordt niet alleen de productie van groen
gas verhoogd, maar wordt ook het probleem van de piekbelastingen van
het elektriciteitsnet door zonne- en windenergie verminderd. Bovendien
zorgt de combinatie van zonne-energie en groen gas productie voor een
hoeveelheid geconcentreerde CO2, waardoor het energieverlies van de
omzetting van waterstof naar groen gas aanzienlijk wordt verminderd
(zie bijlage “Omzetting overschot elektriciteit naar methaan”). Het ligt in
het voornemen om deze combinatie van technologieën uit te testen in
het beoogde demoproject in Delfzijl, gebruik makend van de elektriciteit
op momenten van piekbelasting van een aan te leggen 2 MW veld met
zonnepanelen en de windmolens van het Project Gemini met een
totaalvermogen van 600 MW.

Wanneer deze technologie voor al het rioolslib van een middelgrote stad
als de stad Groningen toegepast zou worden, kan daarmee jaarlijks 5
miljoen m3 groen gas direct in het gasnetwerk worden geı̈njecteerd.
Zouden dergelijke technologieën in heel Nederland worden toegepast,
dan kan daarmee 10 tot 20% van het totale gasgebruik in Nederland
worden gedekt. De gasproductie uit het veld van Slochteren zou hiermee
over langere tijd uitgesmeerd kunnen worden, waarmee Nederland
langer van deze reserves kan profiteren en de bewoners van het gebied
minder schade aan hun huizen kunnen verwachten.

Ad 5: Ontwikkelen van innovatieve systemen om dorpen en wijken geheel
energieneutraal te maken (Pilaren A en B)

De hierboven verder uitgewerkte gasrevolutie krijgt alleen verdere
versterking en lokale verankering wanneer huishoudens, organisaties en
bedrijven zelf, individueel en gezamenlijk, maatregelen nemen om
energie te besparen en te produceren. Daarmee krijgt de Groningse
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economie ook op lokaal niveau een belangrijke impuls, een impuls die
direct is verbonden met verduurzaming en sociale revitalisering van de
regio. Dat kan nog aanzienlijk worden versterkt als deze transformatie
gepaard gaat met scholing van jongeren in deze nieuwe technologieën.

Het is erg moeilijk om van elk bestaand gebouw een energiecentrale te
maken. Maar een combinatie van eigen en gezamenlijke investeringen
maakt het wel mogelijk om hele wijken en dorpen energieneutraal te
maken. Een voorbeeld. Nieuwe isolatietechnieken maken snelle en zeer
effectieve isolatie van huizen mogelijk door de huizen niet van binnen
maar van buiten te isoleren (zie figuur 1). Wij bevelen aan om
innovatieve programma’s te ontwikkelen waarin bewoners onder
verantwoordelijkheid van wijk- en dorpsverenigingen eigen
energiebesparing via met name isolatie en eigen energieproductie
combineren met collectieve en collectief gedragen aanleg van
zonnepanelen en windmolens langs de lijnen van de aanpak van de
Stichting SamenEnergieNeutraal.

Figuur 1: Isolatie van gebouwen via een extra schil aan de buitenkant van
het huis (bron: B+O Architectuur, Meppel)
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Verschillende dorpen in de drie Noordelijke provincies hebben reeds de
ambitie uitgesproken om geheel energieneutraal te worden en hebben
de eerste stappen daartoe gezet. Voorwaarden voor succes zijn ten
eerste een goed en harmonieus samenspel van gemeente, dorps- of
wijkvereniging en woningcorporatie. En verder een aanpak waarin de
bewoners zelf eigenaar van het transitieproces worden en onder leiding
van een deskundig team eindverantwoordelijk blijven voor doelen,
plannen en uitvoering.

Collectieve maatregelen zonder substantiële individuele
energiebesparing en –productie zijn te kostbaar en slecht in het
landschap in te passen, maar na alle individuele inspanningen resteert
zeer waarschijnlijk toch nog tot een externe energievraag die collectief
moet worden ingevuld. Om die collectieve maatregelen voor
energieneutraliteit van dorpen en wijken te kunnen financieren is
investeringskapitaal nodig. Lokale gemeenschappen kunnen die
verkrijgen door inwoners en bedrijven te adviseren hun energie te
betrekken van het samenwerkingsverband NLD van de Noordelijke
energiecoöperaties waardoor substantiële, door de gemeenschappen
gedragen, investeringen kunnen worden gedaan zonder beslag te leggen
op overheidsfondsen.
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Ad 6: Een overheidsprogramma om asbestdaken van boerderijen in de drie
Noordelijke provincies te vervangen door zonnecentrales (pilaren A en B)

De Provincie Groningen heeft vele boerderijen, waarvan de eigenaren
het dak graag zouden gebruiken om zonne-energie te produceren. Een
groot deel (ca 80%) van deze daken zijn zogenaamde asbestdaken die op
niet al te lange termijn vervangen moeten worden omdat zij door
verwering gevaar voor de volksgezondheid gaan opleveren. De Provincie
Groningen zou in dit geval compensatie voor bodembeweging kunnen
combineren met een extra compensatie voor asbestverwijdering onder
de voorwaarde dat het dak beschikbaar komt voor productie van zonne-
energie.

Ook in andere opzichten kan de agrarische sector aanzienlijk bijdragen
aan de verduurzaming van de Provincie Groningen. Hierbij valt vooral te
denken aan een bedrijfsvoering die minder energie vraagt dan zij zelf
kan produceren.

Een voorbeeld hiervan is de benadering van Steverink Techniek
(www.steverinktechniek.nl) om met ultralichte, automatisch en autonoom
werkende machines enerzijds de bodem veerkrachtiger te maken en
biodiversiteit te vergroten en anderzijds aanzienlijk minder energie te
gebruiken dan nu het geval is en deze vooral via de eigen daken te
produceren.

Een ander voorbeeld is het Groningse onderzoek naar en het gebruik van
lupine om goede vleesvervangers met echte vleessmaak te produceren.

Ad 7: Infrastructuur uitbreiden om groen gas als transportbrandstof
mogelijk te maken (pilaar C)

Wanneer de door ons voorgestelde gasrevolutie daadwerkelijk wordt
gerealiseerd, leidt dat tot een groter aanbod van groen gas. Het is dan
belangrijk om er voor te zorgen dat er ook voldoende vraag is om dat gas
af te nemen. De drie Noordelijke provincies hebben al eerder ingezet op
100.000 voertuigen op (bio-)gas, maar de vraag daarnaar bleef tot nu toe
achter.

Het is echter te verwachten dat de vraag naar groen gas voor vervoer in
de komende tijd sterk zal stijgen. Zo heeft het Volkswagen concern
aangekondigd dat zij al haar modellen Volkswagen en Audi wil voorzien
van een motor die zowel op groen gas als benzine kan rijden. Met de
voorgestelde gasrevolutie kan de toenemende vraag naar groen gas voor
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het verkeer grotendeels of wellicht zelfs geheel gedekt worden uit de
toenemende productie van groen gas vanuit de componenten 2 en 4.
Maar dan moet er wel een infrastructuur zijn waarmee auto’s groen gas
kunnen tanken en gebruiken voor vervoer. Voor de drie Noordelijke
provincies kan dat deels gerealiseerd worden met het contract dat de
Noordelijke Provincies hebben gesloten met Ballast Nedam om bij
pompstations in de drie Noordelijke provincies verkooppunten te maken
voor autogas.

Ad 8: Een onderzoeks- en scholingsprogramma om de transitie te
versnellen, om nationale en internationale uitstraling te bewerkstelligen
en op alle niveaus deskundige medewerkers op te leiden.

Het is van wezenlijk belang voor Nederland en de Provincie Groningen
om de voorsprong van onze gasinfrastructuur te kunnen behouden en
zelfs te versterken, zowel nationaal als internationaal. Daarom is het
wezenlijk dat ook de reeds aanwezige kennisinfrastructuur verder
versterkt wordt voor nieuw onderzoek rond smart grids, power to gas
processen, verbonden wordt met kennis en toepassingen op het gebied
van biochemie en ingezet kan worden voor processen die circulariteit in
de economie versterken.

De Energy Academy Europe schept een goed organisatorisch kader
hiervoor, waarbij hoogwaardig fundamenteel onderzoek verbonden en
uitgetest wordt en kan worden met nieuwe, technologisch
hoogwaardige, toepassingen. Wanneer daadwerkelijk burgers,
organisaties en bedrijven in de regio zich individueel en collectief
inzetten voor verduurzaming, levert dit tegelijkertijd nieuwe
scholingskansen en banen op lokaal niveau op. Daarmee bereiken wij de
verbinding van hoogwaardig fundamenteel onderzoek op universitair
niveau met uitvoerend werk op mbo niveau die de tweede gasrevolutie
een breed draagvlak geeft om duurzaamheid, economie en sociale
vitaliteit met elkaar te verbinden.

Ad 9: Een index van economische groei die de voortgang naar een
duurzame economie in de Provincie registreert, niet alleen op
provincieniveau maar ook op sectoraal en bedrijfsniveau.

Voor het slagen van een dergelijk ambitieus programma zoals wij dat
hier presenteren is het van groot belang dat voortgang op dit pad goed
wordt geregistreerd en op basis daarvan kan worden bijgestuurd of
versneld. Deze voortgang dient gemeten te worden op alle niveaus: dat
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van de Provincie als geheel, op sectoraal niveau, maar ook op het niveau
van dorpen en wijken, bedrijfsparken en individuele ondernemingen.
Reeds in de jaren zestig van de vorige eeuw is een dergelijke index
gedefinieerd: de index van Duurzaam Nationaal Inkomen (DNI; zie
Hueting 20112). Grondlegger is de econoom Roefie Hueting, in 1974 cum
laude gepromoveerd aan de Universiteit van Groningen, voortbouwend
op het werk van Tinbergen.

“Het duurzaam nationaal inkomen (DNI) in een bepaald jaar is
gedefinieerd als het maximaal haalbare productieniveau waarbij,
met de ter beschikking staande technologie in het
berekeningsjaar, vitale milieufuncties tot in lengte van dagen
beschikbaar blijven. Het in datzelfde jaar bereikte
productieniveau, dat is geregistreerd in het standaard nationaal
inkomen (NI), voldoet niet aan deze voorwaarde. Milieufuncties
en hun behoud vallen immers buiten het NI. Het NI is daarom
steeds hoger dan het DNI. Het verschil verschaft informatie over
de afstand tussen het huidige productieniveau en het
productieniveau in een duurzame situatie. Wordt die afstand
kleiner dan zijn we op weg naar milieuduurzaamheid, het deel
van de productie dat berust op niet duurzaam milieugebruik
wordt dan kleiner. Wordt de afstand groter dan drijven we verder
van duurzaamheid af.” (Hueting 20063).

De vergelijking van DNI en NI geeft dus aan hoeveel dingen we al dan
niet goed doen. Om met Donough en Braungart te spreken: we hoeven
niet minder te produceren, we moeten meer dingen goed doen!4

Internationaal is er brede consensus dat dit de theoretisch best
gedefinieerde index is en de enige die een directe vergelijking met de
index van NI mogelijk maakt. Wij stellen voor dat deze index de komende
jaren telkens wordt berekend op het niveau van de Provincie en alle
besluitvormende niveaus daarbinnen. Dan en slechts dan kan de
voortgang van de Provincie op het gebied van duurzaamheid goed
worden geregistreerd en op basis daarvan het beleid worden bijgesteld.

2 Hueting, R. „Five Ways to Combat Misleading Information about Economic Growth.” In
Theories and Effects of Economic Growth, Editor: Richard L. Bertrand, 1-28. Nova
Science Publishers, Inc., 2011
3 R. Hueting, Het DNI, een indicator voor milieuduurzaamheid, intern memo, augustus
2006
4 William McDonough and Michael Braungart, The Upcycle: Beyond Sustainability--
Designing for Abundance, New York, NY: North Point Press, 2013
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Samenvatting en conclusies

Wij hebben hierboven laten zien hoe de Provincie Groningen gastheer is
geworden van een energierevolutie in de jaren 60 van de vorige eeuw,
waarop Nederland, ook internationaal gezien, een unieke
gasinfrastructuur heeft kunnen uitbouwen. Dit is voor een belangrijk
deel gebaseerd op het grote gasveld Slochteren, in het hart van de
Provincie. Als Nederland al 40 jaar lang miljarden guldens en daarna
miljarden euro’s daaraan heeft verdiend, is het gewoon een kwestie van
fatsoen om de zich nu manifesterende directe en indirecte schade voor
de bewoners te vergoeden.

Maar er is meer. De Provincie Groningen en Nederland als geheel staan
voor een even grote uitdaging als in de jaren 60 van de vorige eeuw,
namelijk om de huidige, op fossiele brandstoffen gebaseerde, economie
te transformeren naar een nieuwe schone energiebasis, alleen nog
gebaseerd op energie die direct van de zon wordt gewonnen. De
technologieën daarvoor bestaan en hoeven alleen nog maar toegepast en
verder geoptimaliseerd te worden.

Kern van ons advies is dat deze transitie zo gebeurt dat daarbij de
huidige gasinfrastructuur niet als achterhaald of verouderd wordt
gezien, maar juist daarin wordt opgenomen en optimaal wordt gebruikt.
Dit kan als wij een fundamentele omslag in ons denken maken, waarbij
wij gas niet meer gebruiken om elektriciteit (G2P) te produceren, maar
elektriciteit om gas te maken (P2G). Deze paradigmaverandering hebben
wij opgenomen in een integrale aanpak van negen transitiepaden,
namelijk:

1.  Ontwikkeling van een intelligent geı̈ntegreerd energienetwerk.
2. Elektriciteit gebruiken om groen gas te maken uit waterstof en

koolstofdioxide.
3. Waterstof en CO2 gebruiken om de productie van chemicaliën te

vergroenen (synthese gas en methanol).
4. Geavanceerde biologische productie van groen gas uit rioolslib en

organische reststromen.
5. Ontwikkelen van innovatieve systemen om dorpen en wijken geheel

energieneutraal te maken, waarbij lokale energiecoöperaties en
dorpsverenigingen autonoom kunnen beslissen over maatregelen
voor gemeenschappelijke energiebesparing en -productie.

6. Een overheidsprogramma om asbestdaken van boerderijen in de drie
Noordelijke provincies te vervangen door zonnecentrales.
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7. Infrastructuur uitbreiden om groen gas als transportbrandstof
mogelijk te maken.

8. Een onderzoek- en scholingsprogramma om de transitie te
versnellen, om nationale en internationale uitstraling te
bewerkstelligen en op alle niveaus deskundige medewerkers op te
leiden.

9. Een index van economische groei die de voortgang naar een
duurzame economie in de Provincie registreert, niet alleen op
provincieniveau maar ook op sectoraal en bedrijfsniveau.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze transitiepaden de Provincie weer een
nieuwe economie zullen geven met een even grote internationale uitstraling
als de vorige, sterk op gas gebaseerde, economie. Wij hopen dat ook
anderen onze mening delen en bereid zijn daarvoor mede
verantwoordelijkheid te nemen.
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Bijlage “Gasinfrastructuur en intelligente netten”

Historische opbouw gasinfrastructuur

Sinds 1963 is er in NL een zeer fijnmazige infrastructuur opgebouwd,
waarmee meer dan 98% van de NL huishoudens direct toegang heeft tot
het net. Per saldo een transmissienet van over 12 000 km en daaraan
gekoppeld een distributienet voor de fijnmazigheid. Bovendien is van
hier uit de infra doorgetrokken naar D, B, Fr, S en It. De impact hiervan
op de naoorlogse doorgroei van de economie in EU is groot. Om een
voorbeeld in de NL context te noemen: in 2012 hebben we zo’n 10
miljard euro verdiend aan het Groningen gas en er zit wellicht nog voor
zo’n 200 miljard winbaar in de grond.

Groningen heeft zich ontwikkeld tot een krachtige stimulator van
innovatie voor ontwikkeling en continue optimalisatie van het
gassysteem. Op dit moment heeft NL het kwalitatief meest hoogwaardige
gasnet ter wereld. Omdat gas een zo sterk klantvriendelijk aanbod is
(geen kolenkit nodig voor flexibiliteit, geen stof of roet, laagste CO2

uitstoot van alle) is innovatie sterk gericht geweest op waardecreatie zo
dicht mogelijk bij de cliënt. Denk aan de HR ketel (bijna alle huizen in NL
hebben er al eentje), aan warmtekrachtkoppeling, aan de ontwikkeling
van de glastuinbouw. En de volgende technologieën dienen zich aan,
zoals brandstofcellen, reversibele cellen, power2gas, energieopslag via
CAES.

Capaciteiten van ons gasnet; vergelijking met het elektriciteitsnet

- Transport gas 350 GW, waarvan ongeveer 1/3 transit
- Opslag potentie 12 miljard m3
- Vergelijking met elektriciteitsnet: 20 GW capaciteit
- Verhouding gas en elektriciteit in de markt: gemiddeld verbruik

in huishoudens 15 000 kWh gas, 3 500 kWh stroom, 10 000 kWh
autobrandstof [benzine].

Laten we ons hier tot NL beperken. De totale capaciteit voor transport
van aardgas is dus groot. In verband geplaatst, het SER akkoord gaat uit
van 12 GW productie uit wind, dat is heel veel, in vermogen, maar slechts
een rimpel in het gasvermogen. Met als gevolg dat daardoor een heel
grote flexibiliteit aan de consument wordt aangeboden. Gratis! Besef, bv,
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dat je, als je een snelle douche neemt, momentaan 30 kW gasvermogen
vraagt, die even momentaan terugvalt naar, bv, 0 kW als je klaar bent.

Ook de nationale capaciteit voor opslag van energie, om vraag en aanbod
verschillen op te vangen (zowel korte termijn als seizoengebonden) is
voor gas heel hoog. En de opslagkosten liggen orden lager dan die voor
elektriciteit.

In onderstaande tabel worden de verhoudingen aan de hand van enkele
globale kentallen kwantitatief aangegeven.

Capaciteit
[kWh]

Kosten
euro/kWh

Levensduur
orde [jaar]

Accu 1 80 (lood) 10

Gasopslag Norg 30 miljard 0.05 50+

Een elektr. Auto 30 5 000/auto? 10

Het is goed om het bovenstaande expliciet te benoemen omdat deze
verhoudingen niet overeenkomen met de beleving.

Facilitering energietransitie, als balanceerdienst

De optelsom:
- Vriendelijkheid
- Fijnmazigheid
- Goedkope logistiek
- Grote capaciteit voor transport
- Grote capaciteit voor opslag
- Grote flexibiliteit in capaciteitslevering
- Waardecreatie dicht bij de consument (people in power)
- Beschikbaarheid in de nabije toekomst
- (Nog) beschikbare kennis en expertise

maakt van gas een, eigenlijk de, preferente basis voor energietransitie
die is gericht op decentraal balanceren, dus op decentrale innovatie en
dus op decentrale economie. Zeker in de regio Noord NL (N NL).
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Hierop is de discussie gebaseerd waarmee de systeemfunctie van gas
wordt gedefinieerd. Daarmee wordt de verbinding 'gas – renewables'
gelegd, ipv die van 'kolen – renewables'.

Leidt tot innovatie en banen in, speciaal, N NL:

Deze innovaties zijn heel divers;

- Technische innovaties. Denk aan ketels die naast aardgas ook
biogassen van variabele samenstelling aan kunnen, downstream
powerstations (brandstofcellen), horizontale en verticale
communicatieprotocollen, warmte- en gasopslagsystemen voor
korte en lange termijn opslag,  … .

- Systeeminnovaties. Denk aan ontwikkelingen van infrastructuren
waarin windturbines, zonnecellen, gastoepassingen,
gebruikerswensen, netvereisten in een optimale balans worden
gehouden. Denk ook aan “power to gas” (P2G),daarover elders
meer.

- Sociale innovaties. Denk aan de initiatieven van individuen,
groepen, dorpen die de ruimte benutten die de vrijer wordende
markt biedt om onafhankelijker te worden.

Deze innovaties spelen tegelijk en een onderlinge interactie is een
voorwaarde voor een succesvolle afronding van het gehele proces.
Groningen is zeer goed geëquipeerd om deze voorwaarde in te
vullen:

- Veel potentie op MKB niveau.
- Potentie voor nieuw ondernemerschap.
- Veel kennis (gasbedrijven).
- Uitgebreide kennisinfrastructuur (RuG, Hogescholen, EAE,

EnTranCe).
- Startpunt van EU gasinfrastructuur.
- Veel fysieke ruimte.

Kennis en innovatie moeilijk te kopiëren: selling point
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De unieke combinatie van focus (gas als transitiebrandstof) en proces
(multi-stakeholder co-innovatie) zal N NL een positie verschaffen die in
andere regio’s niet makkelijk is te kopiëren: als de regio jaren heeft
moeten bouwen dan zullen andere regio’s dat alsnog ook moeten
doen….. .

Verwachte grote exportpotentie

- Kunnen snel beginnen: vliegende start
- People in Power (waarmee focus wordt samengevat) wereldwijd

een groeimarkt

Voorwaarden

- Snel beginnen
- Start ups
- Communicatie: balanceren met aardgas is N NL eigendom
- Mind set: van commodity naar balanceerdienst

Dus: intelligent maken van het systeem; buizen blijven cruciaal.

Gezien het gegeven dat de verwerkingscapaciteit van gas in Nederland
niet alleen veel groter is dan die van de elektriciteitsinfrastructuur maar
dat ook de capaciteit voor flexibiliteit heel groot is, kan worden gesteld
dat “buizen” in deze eeuw een cruciale rol zullen (blijven) spelen bij de
integratie van renewables. Een paar getallen:

Piekcapaciteit in Nederland:

Gas (buizen) 200 GW
(exclusief transitvermogen van ca 150
GW)

Elektriciteit (kabels) 20 GW

De piekcapaciteit van de warmtevraag (bv in woonhuizen) is 10X die van
de stroomvraag.

De vliegende start, tenslotte, is het goud dat we in handen hebben, in
deze context.
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Consequenties voor werkgelegenheid

De te realiseren werkgelegenheid laat zich moeilijk in betrouwbare
cijfers vertalen. Maar indicaties zijn wel te geven.

Als de recente ontwikkelingen in Duitsland in wind- en zonne-energie, en
de daaraan gekoppelde werkgelegenheid (op een geı̈nvesteerd
windvermogen van 60 GW is op dit moment zo’n 300.000 fte aan
werkgelegenheid ontstaan) één op één zou worden vertaald naar deze
regio zou de te ontwikkelen werkgelegenheid potentieel in de orde van
tienduizenden moeten worden uitgedrukt.

Daarnaast zijn de investeringen nadrukkelijk gericht op het realiseren
van exportpotenties. Het is denkbaar dat ook deze in de orde van
tienduizenden moet worden geschat. Voor een groot deel zal deze
bestaan uit nieuwe en doorontwikkelde MKB initiatieven. Bovendien zal
de werkgelegenheid in hoge mate gebaseerd zijn op kennis. De
ontwikkeling van Energy Academy Europe is in dit opzicht al een deel
van de vliegende start.

In orde van grootte lijkt de werkgelegenheid die gemoeid is met deze
“nieuwe economie” een ruimschootse compensatie te kunnen zijn.
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Bijlage “Omzetting overschot elektriciteit naar methaan”
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