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Voorvoegsels   

kilo (k)  103 = 1.000 

mega (M) 106 = 1.000.000 

giga (G) 109 = 1.000.000.000 

tera (T) 1012 = 1.000.000.000.000 

peta (P) 1015 = 1.000.000.000.000.000 

exa (E) 1018 = 1.000.000.000.000.000.000 

Afkortingen   

J  joule watt/seconde 

W watt joule/seconde 

kWh kilowattuur 3,6 megajoule 

ha hectare 100 m x 100 m = 10.000 m2 

ton  1000 kg 
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Samenvatting 

Klimaatverandering is een groot actueel probleem. Daarom sloten 195 landen op 12 december 

2015 een klimaatakkoord in Parijs. In dit akkoord is ten doel gesteld dat de temperatuurstijging 

van de aarde onder de 2 ºC gehouden wordt, waarbij wordt gestreefd naar 1,5 ºC. Om deze 

doelstelling te realiseren zijn ingrijpende veranderingen nodig zodat de broeikasgassen worden 

teruggedrongen. Eén van deze ingrijpende veranderingen is de energietransitie naar volledig 

hernieuwbare energie. 

 

Om de transitie naar een energielandschap waar hernieuwbare energieopwekking centraal 

staat te realiseren, wordt veel gevraagd van natuur, landschap en ruimtelijke ordening. 

Mogelijke effecten die optreden bij het niet goed inpassen van hernieuwbare energie zijn: 

horizonvervuiling, sterfte van vissen, vogels en vleermuizen en bedreiging van de eerste 

levensbehoeften. Een helder beleid ten aanzien van de hoeveelheid energie die in Limburg 

opgewekt dient te worden ontbreekt echter. Daarnaast acht men het qua ruimtegebruik vaak 

onmogelijk om op een duurzame wijze zelfvoorzienend te worden door middel van 

hernieuwbare energie. In opdracht van NMF Limburg is in deze studie onderzocht wat de 

(on)mogelijkheden zijn voor het toepassen van hernieuwbare energie in relatie tot ruimtelijke 

kwaliteit binnen de provincie Limburg. 

 

De doelstelling van dit rapport luidt dan ook: “NMF Limburg, aan de hand van een 

literatuurstudie en een exercitie door middel van het Geografisch Informatiesysteem, een 

eerste indicatie geven van de wijze waarop in 2050 in de energiebehoefte kan worden voorzien 

doormiddel van hernieuwbare  energiebronnen (100% in 2050), zónder dat deze (onnodig) 

leiden tot significant negatieve effecten op natuur en landschap, daar rekening houdend met de 

overige belemmeringen voor duurzame energieopwekking”.  

 

Allereerst is de huidige energievraag (163,4 PJ) en –voorziening in beeld gebracht aan de hand 

van de Klimaatmonitor uitgegeven door Rijkswaterstaat. Vervolgens is met behulp van deze 

resultaten de toekomstige energievraag (94,2 PJ) in beeld gebracht, waarbij de afspraken zoals 

gemaakt in het Energieakkoord leidend zijn. Hierop volgend is voor elke hernieuwbare 

energiebron aan de hand van een literatuurstudie en/of intern overleg bepaald wat de 

plaatsingscriteria zijn. De plaatsingscriteria duiden aan volgens welke natuurlijke, 

landschappelijke, ruimtelijke en technische criteria een energiebron in een bepaald gebied 

toegepast kan worden. Op basis van deze criteria is voor zonne-energie, windenergie, 

biomassa en waterkracht de energiepotentie berekend met behulp van het Geografisch 

InformatieSysteem en/of Excel. Voor de warmtebronnen (bodem-, aard- en restwarmte) is de 

potentie bepaald aan de hand van gegevens afkomstig uit het Energiedashboard van de 

Provincie Limburg. Daarnaast is rekening gehouden met het duurzaamheidsvraagstuk en 

technologische rendementsontwikkelingen. Beide zijn in beeld gebracht aan de hand van een 

literatuurstudie. 

 

Op basis van de resultaten per hernieuwbare energiebron zijn vier duurzame energiemixen 

voor de provincie Limburg opgesteld. In de eerste twee duurzame energiemixen is géén 

rekening gehouden de rendementstoenames van energietechnieken tot 2050. De totale 
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duurzame energiepotentie in Limburg komt hierbij uit tussen de 76,0 en 78,6 PJ. Aan de hand 

van deze potentie kan geconcludeerd worden dat Limburg in 2050 niet geheel in haar eigen 

energievraag (94,2 PJ) voorziet. Deze studie heeft aangetoond dat het vergroten van de 

energiepotentie binnen Limburg resulteert in een niet duurzame energievoorziening. Daarom 

dient zij het resterende deel te importeren van een locatie waar dit wel op een duurzame wijze 

wordt opgewekt. In de laatste twee energiemixen is wél rekening gehouden met een 

rendementstoename waardoor de totaalpotentie in Limburg uitkomt tussen de 97,8 en 100,7 PJ 

PJ. Hieruit volgt dat de provincie Limburg in 2050 wél in haar eigen energiebehoeften (94,2 PJ) 

voorziet. In beide mixen worden de belangrijkste potentiebijdrages geleverd door: restwarmte 

(35 tot 26%), zonne-energie (29 tot 45%) en gesloten WKO-systemen (13 tot 10%).  

 

Samenvattend kan gesteld worden dat het voor Limburg mogelijk is om in 2050 op een 

duurzame wijze (voor een groot deel) in haar energievraag te voorzien. Wegens de relatief 

beperkte ecologische en landschappelijke impact van energieopwekking uit duurzame 

biomassa en bodem-, aard- en restwarmte gaat de voorkeur hierbij uit naar het toepassen van 

deze energiebronnen. Voor zonne- en windenergie dient wegens de relatief vele effecten op 

natuur en landschap en het ruimtelijk beslag (3,4 tot 4 procent van Limburg), extra aandacht 

besteed te worden aan de ruimtelijke inpassing. 

 

Het voornaamste discussiepunt binnen dit onderzoek zijn de aannames die zijn gemaakt ten 

behoeve van de potentieberekeningen voor zonne-energie. Aanbevolen is dan ook om nader 

onderzoek te doen naar betrouwbare kengetallen die deze aannames kunnen bevestigen of 

ontkrachten. Daarnaast is het raadzaam om onderzoek te doen naar de levensduur van 

geothermiebronnen en de effecten van energiebesparing op de aanwezigheid van restwarmte.  

 

Verder is wegens het beperkt aanwezige beleid omtrent (de effecten van) zonneparken, het 

voor  NMF Limburg raadzaam een zonnevisie op te stellen, waarbij de plaatsingscriteria uit dit 

onderzoek als startpunt dienen. Tot slot kan het aangaan van een samenwerkingsverband met 

de Provincie Limburg omtrent Limburgs derde energielandschap kansen bieden voor het 

ontwikkelen van een verdere onderbouwing rondom de energiepotentie van bodem, aard- en 

restwarmte. Daarnaast biedt dit een mooie kans voor het opstellen van een, eventueel 

gezamenlijke, visie over Limburgs derde energielandschap.  
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Voorwoord 

Beste lezer, 

 

Voor u ligt het rapport ‘Limburgs derde energielandschap: ruimtelijke impact van hernieuwbare 

energie’,  welke tot stand is gekomen door een onderzoek naar het Limburgs energielandschap 

dat is uitgevoerd in opdracht van de Natuur- en Milieufederatie (NMF) Limburg. Dit 

adviesrapport betreft een intern beleidsstuk voor NMF Limburg en is geschreven in het kader 

van mijn stage in het derde leerjaar van mijn Bachelor studie Milieukunde aan de HAS 

Hogeschool te ’s-Hertogenbosch. In zeventien weken tijd is een literatuurstudie uitgevoerd, een 

Plan van Aanpak opgesteld, onderzoek uitgevoerd en is dit rapport geschreven.  

 

De onderzoeksvraag van deze stage kwam vanuit mijn stagebegeleider Hans Heijnen. Samen 

hebben we de onderzoeksvraag verder toegespitst en het onderzoek afgebakend. Met veel 

enthousiasme ben ik dan ook aan de slag gegaan met deze opdracht. De vordering van het 

onderzoek verliep wisselend, maar met tevredenheid presenteer ik nu aan u mijn resultaat.   

 

Graag wil ik NMF Limburg bedanken voor het bieden van deze stagemogelijkheid. Het resultaat 

in zijn huidige vorm had ik niet kunnen bereiken zonder mijn begeleiders Hans Heijnen (NMF 

Limburg) en Joep van der Helm (HAS Hogeschool) en mijn collega’s Jelle Vegt en Jannie Vos. 

Ik wil hen dan ook in het bijzonder bedanken voor hun wijze woorden, inhoudelijke kennis en 

het vertrouwen dat ze mij hebben gegeven. Tevens wil ik graag mijn collega’s bij NMF Limburg 

bedanken voor de fijne tijd, samenwerking en gezelligheid.  

 

Voor het van jongs af aan stimuleren van mijn passie voor natuur en milieu, wil ik graag mijn 

ouders bedanken. Daarnaast wil ik hen en mijn vriend bedanken voor de verhelderende 

gesprekken die we gehad hebben tijdens mijn stageperiode.    

 

Tot slot wil ik nog graag de Provincie Limburg bedanken, met in het bijzonder Paul Levels en 

Ab Brokking, voor het bieden van een verhelderend gesprek en het aanleveren van meerdere 

gegevens. Zonder deze gegevens was ik niet in staat geweest om dit eindresultaat te bereiken. 

Wegens de politiekgevoelige informatie van enkele gegevens wil ik bij deze graag vermelden 

dat de energiepotentie afkomstig uit het Energiedashboard van de Provincie Limburg en de 

uitsluitingsgebieden ten behoeve van windenergie vertrouwelijk zijn. Ik verzoek u dan ook om 

deze gegevens niet te delen met derden.  

 

Ik wens u veel leesplezier toe! 

 

 

Mirjam Bak 

Roermond, maart 2017 
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1 Inleiding 

Klimaatverandering is een groot actueel probleem. Daarom sloten 195 landen op 12 december 

2015 een klimaatakkoord in Parijs (Rijksoverheid, 2016). In dit akkoord is ten doel gesteld dat 

de temperatuurstijging van de aarde onder de 2 ºC gehouden wordt, waarbij wordt gestreefd 

naar 1,5 ºC (Rijksoverheid, 2016). Om deze doelstelling te realiseren zijn ingrijpende 

veranderingen nodig zodat de broeikasgassen worden teruggedrongen. De energietransitie 

naar hernieuwbare energie is hier een belangrijk onderdeel van. Het doel is om in 2050 90-95% 

van de CO2-uitstoot verminderd te hebben ten opzichte van 2050 (Rijksoverheid, sd).  

1.1 Aanleiding 

Hernieuwbare energiebronnen hebben een lagere energiedichtheid dan fossiele brandstoffen, 

hierdoor nemen ze meer ruimte in beslag (Groen Kennisnet, 2016). Dit heeft tot gevolg dat de 

energietransitie een grote ruimtelijke impact gaat hebben. Om de transitie goed te laten 

verlopen, is een duidelijke visie nodig over de aanpak. In het onderhavige project ‘Limburgs 

derde energielandschap: ruimtelijke impact van hernieuwbare energie’ wordt onderzocht wat de 

(on)mogelijkheden zijn van het toepassen van hernieuwbare energie in relatie tot ruimtelijke 

kwaliteit binnen de provincie Limburg. Aan de hand van deze (on)mogelijkheden wordt een 

advies opgesteld over het Limburgs Energielandschap1. De Natuur en Milieufederatie (NMF) 

Limburg kan aan de hand van dit advies bepalen wat de meest wenselijke energiemix is voor 

de provincie Limburg gezien ruimtelijke kwaliteit, energieopbrengst en duurzaamheid.  

 

In dit rapport is uitgegaan van de definitie van duurzame ontwikkeling zoals deze is opgesteld 

door de VN-commissie Brundtland in 1987. De definitie luidt:  

 

“Ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de 

toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.” 

 

Bij duurzaamheid is dus een evenwicht aanwezig tussen ecologische, economische en sociale 

belangen. Hierbij dient in acht te worden genomen dat hernieuwbare energie een andere 

betekenis heeft dan duurzame energie. Hernieuwbare energie wordt gewonnen uit bronnen die 

constant aangevuld worden. Deze winning hoeft niet altijd duurzaam te zijn. Duurzame energie 

is tevens hernieuwbare energie, maar heeft daarnaast de eigenschap dat het geen nadelige 

effecten heeft voor de behoeften van toekomstige generaties en het leefmilieu. 

 

Dit onderzoek sluit aan bij de missie van NMF Limburg: 

 

 “De Natuur en Milieufederatie Limburg is dé provinciale belangenbehartiger voor natuur, milieu 

en landschap in Limburg. Tevens bundelt zij alle krachten in Limburg die de omslag naar een 

duurzame samenleving willen verwezenlijken.” 

                                                      
1 Energielandschap = een landschap waarin energieopwekking duidelijk zichtbaar is 
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Zoals de missie al aangeeft, levert NMF Limburg een bijdrage aan een meer groene en 

duurzame samenleving. In de praktijk blijkt dit uit de ondersteuning die NMF Limburg biedt aan 

lokale energie-initiatieven en de uitvoering van projecten. Gezien het werkgebied van NMF 

Limburg wordt in dit advies over Limburgs Energielandschap rekening gehouden met zowel de 

ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen als het behoud van natuur en landschap.  

 

Begin 2016 is door Hans Heijnen, directeur NMF Limburg, een vergelijkbaar onderzoek 

uitgevoerd. Dit onderzoek dient als basis voor het project ‘Limburgs derde energielandschap: 

ruimtelijke impact van hernieuwbare energie’. Daarnaast worden de resultaten van 

gerelateerde onderzoeken, zoals beschreven in de literatuurstudie ‘Limburgs derde 

energielandschap: ruimtelijke impact van hernieuwbare energie’, meegenomen in dit 

onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Mirjam Bak, stagiaire Duurzame Energie bij 

NMF Limburg, en begeleidt door Hans Heijnen. (Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg, 

2016) 

1.2 Probleemstelling 

Om de energietransitie naar een energielandschap waar hernieuwbare energieopwekking 

centraal staat, te kunnen realiseren wordt veel gevraagd van natuur, landschap en ruimtelijke 

ordening. Mogelijke effecten die kunnen optreden zijn: horizonvervuiling, sterfte van vissen, 

vogels en vleermuizen, verstoorde cultuurhistorische waarde en bedreiging van de eerste 

levensbehoefte zoals schoon drinkwater en voedsel.   

 

Om de gehele energiebehoefte van Limburg op eigen grond duurzaam op te wekken, en dus 

ook bijvoorbeeld die van grote multinationals als DSM, vergt erg veel ruimte en heeft daardoor 

veel effect op landschap, natuur, cultuurhistorie en de maatschappij. Een helder beleid ten 

aanzien van de hoeveelheid energie die in Limburg opgewekt dient te worden ontbreekt echter. 

Tevens is geen inzicht in de locaties waar duurzame energie makkelijker opgewekt kan worden 

en daarmee geïmporteerd kan worden. Daarnaast acht men het vaak qua ruimtegebruik 

onmogelijk om op een duurzame wijze (zo goed als) zelfvoorzienend te worden op het gebied 

van energie. 

 

Door het opstellen van plaatsingscriteria, waarbij rekening wordt gehouden met de effecten van 

hernieuwbare energie op ruimtelijke kwaliteit, worden significante effecten op natuur en 

landschap voorkomen. Naast effecten op natuur en landschap spelen echter nog vele andere 

belemmeringen een rol. Vele belangen die spelen, waardoor het creëren van draagvlak voor 

initiatieven een complex probleem wordt. Momenteel ontbreekt echter vaak nog een goed 

doordacht en duidelijke integrale afweging en daarop afgesteld beleid.  

 

Daarom is een zorgvuldige integrale afweging noodzakelijk. De hoofdvraag van dit onderzoek 

luidt dan ook:  

 

Wat zijn de (on)mogelijkheden voor de toepassing van hernieuwbare energie in relatie tot 

ruimtelijke kwaliteit binnen de provincie Limburg? En welke duurzame energiemix is in Limburg 

wenselijk gezien de effecten op de ruimtelijke kwaliteit en het zuinig gebruik maken van de 

ruimte? 
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Voor het beantwoorden van deze hoofdvraag zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld: 

 Hoe ziet de huidige energievoorziening er in Limburg uit gekeken naar verbruik, 

productie, export, import en vermogensdichtheid? En wat is hierbij de verhouding 

tussen de verschillende energiedragers? 

 Wat is de verwachting voor de toekomstige energievoorziening als men kijkt naar het 

energieverbruik en de daarbij benodigde energieproductie? 

 Welke vormen van hernieuwbare energie kunnen op een duurzame wijze in Limburg 

worden toegepast en waar? 

 Welke vormen van hernieuwbare energie krijgen prioriteit en welke voorkeurslocaties 

kennen zij, gezien de ruimtelijke impact? 

 Wat is de hoeveelheid potentiële energie die kan worden opgewekt met de wenselijke 

energiemix? 

1.3 Doelstelling 

De doelstelling van dit rapport is: NMF Limburg, aan de hand van een literatuurstudie en 

Geografisch Informatiesysteem (GIS) exercitie, een eerste indicatie geven van de wijze waarop 

in 2050 in de energiebehoefte kan worden voorzien doormiddel van hernieuwbare  

energiebronnen (100% in 2050), zónder dat deze (onnodig) leiden tot significant negatieve 

effecten op natuur en landschap, daar rekening houdend met de overige belemmeringen voor 

duurzame energieopwekking. Voorop staat dat de verkregen inzichten worden gebruikt door 

NMF Limburg zelf, voor het opstellen van haar beleid op het gebied van hernieuwbare energie. 

Daarnaast kan NMF Limburg, indien zij dit nodig acht, de verkregen inzichten gebruiken in haar 

communicatie naar externe partijen. Hierbij dient echter rekening te worden gehouden met de 

vertrouwelijke informatie die in dit rapport verwerkt zit.  

1.4 Leeswijzer 

In Hoofdstuk 0 wordt beknopt enige achtergrondinformatie behorende bij dit onderzoek 

weergegeven. Vervolgens wordt in Hoofdstuk 3 de gebruikte methode van onderzoek en 

afbakening van het onderzoek beschreven. De resultaten van dit onderzoek zijn onderverdeeld 

in 3 deelonderwerpen, te weten: huidige en toekomstige energievraag, toekomstig 

hernieuwbare energieopwekking en duurzame energiemix in 2050. Deel 1 geeft inzicht in de 

huidige en toekomstige energievraag en de ruimtelijke impact daarvan. Hierbij wordt in 

Hoofdstuk 4 de huidige situatie in beeld gebracht, waarna in Hoofdstuk 5 ingegaan wordt op de 

toekomstige energievraag. In Deel 2 wordt de energiepotentie voor Limburg bepaald van 

verschillende hernieuwbare energiebronnen. Hierbij komt in Hoofdstuk 6 windenergie aan de 

orde. Gevolgd door die van zonne-energie in Hoofdstuk 7. Waarna in Hoofdstuk 8 biomassa 

wordt toegelicht. Hoofdstuk 9 gaat in op bodemwarmte en Hoofdstuk 10 gaat in op geothermie. 

De potentiebepaling voor waterkracht is beschreven in Hoofdstuk 11. In Hoofdstuk 12 wordt 

ingegaan op de energiepotentie die restwarmte kan leveren. Op basis van de kennis uit Deel 2 

is in Deel 3 een gewenste duurzame energiemix opgesteld, die is weergegeven in Hoofdstuk 

13. Hierna worden alle resultaten in Hoofdstuk 14 bediscussieerd op betrouwbaarheid. 

Vervolgens komt hieruit in Hoofdstuk 15 een conclusie en aanbevelingen naar voren. Bronnen 

en Bijlagen kunnen aan het eind van dit adviesrapport worden geraadpleegd.   
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2 Theoretisch kader 

Dit hoofdstuk gaat kort in op basisinformatie omtrent het 

beleid van de Provincie Limburg, het landelijk 

energiebeleid, energiebesparing, energielandschappen 

en de werking van verschillende hernieuwbare 

energiebronnen.  

2.1 Plangebied 

Het gebied dat is afgebakend voor dit onderzoekt betreft 

de provincie Limburg. Limburg is een provincie in het 

zuidoosten van Nederland met een inwonersaantal van 

ruim 1,1 miljoen (CBS, 2016). De provincie heeft een 

totaaloppervlak van 220.950 hectare en grenst aan de 

provincies Noord-Brabant en Gelderland en de landen 

België en Duitsland (CBS, 2016). In Figuur 2.1 is een 

verdeling te vinden van het bodemgebruik in de 

provincie Limburg. Bos en open natuurlijk terrein neemt 

het grootste deel van de bodem in beslag, gevolgd door 

bebouwd terrein.  

2.2 Limburgs natuurbeleid 

Het Limburgse natuurbeleid, zoals vastgelegd in het 

Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 (POL 2014), 

gaat uit van drie typen natuurgebieden, te weten: 

goudgroen, zilvergroen en bronsgroen (Provincie 

Limburg, 2013). 

 

Goudgroene natuurzones 

Onder de goudgroene natuurzones behoren: de Natura 

2000-gebieden, de provinciale prioritaire natuurgebieden 

met de ermee samenhangende aan te leggen nieuwe 

natuur2 en agrarische beheersgebieden, de projectgebieden Grensmaas en Zandmaas, de 

ecologisch belangrijke beken (conform Europees beleid) en de hamsterreservaatgebieden. 

 

Zilvergroene natuurzones 

De zilvergroene natuurzones bestaan uit de rest van de bestaande bos- en natuurgebieden en 

de bijbehorende nieuwe natuur en agrarische beheergebieden.  

 

                                                      
2 Nieuwe natuur = landbouwgrond die wordt omgevormd tot natuur om ervoor te zorgen dat een aantal 
natuurgebieden in oppervlakte worden uitgebreid 
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Figuur 2.1: Bodemgebruik binnen de Provincie 
Limburg (CBS, 2012) 
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Bronsgroene natuurzones 

Bronsgroene landschapszones zijn zones die bestaan uit de rivier- en beekdalen, de 

droogdalen en de gebieden met steilere hellingen indien deze niet zijn gelegen binnen de 

goudgroene of zilvergroene natuurzones. Bij het bepalen van de grenzen van de beekdalen 

wordt rekening gehouden met de toekomst. Een klimaatbestendigere inrichting die bestand is 

tegen de te verwachten hogere grondwaterstanden en die het gebied mogelijkheden biedt voor 

het opvangen van hoogwaterpieken is hierbij het uitgangspunt. 

2.3 Energiebeleid 

Om te voldoen aan de Europese Richtlijn 2009/28/EG1 heeft het Rijk samen met 

maatschappelijke organisaties en marktpartijen het Energieakkoord gesloten. In dit akkoord 

hebben de overheid en meer dan 40 organisaties de afspraak gemaakt om per jaar 1,5% 

energiebesparing te realiseren en dat het aandeel energie uit hernieuwbare bronnen in 2020 

14% bedraagt en in 2023 16%. Provincie Limburg heeft tevens het Energieakkoord getekend 

en ook zij gaan zich inzetten om te voldoen aan de doelstellingen. (Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, 2016) 

 

In het kader van ‘Wind Op Land’ heeft de Rijksoverheid ten doel gesteld om in 2020, 6000MW 

aan windenergievermogen geïnstalleerd te hebben. Door middel van het Energieakkoord heeft 

het Rijk met de provincies afspraken gemaakt over de onderlinge verdeling hiervan. Dit heeft 

voor de provincie Limburg geresulteerd in een afspraak om 95,5 MW aan windvermogen te 

realiseren. (Provincie Limburg, 2016) 

2.4 Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 

Een plan van de Provincie voor de provincie, dat is het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 

(POL). Het POL 2014 is op 12 december 2014 vastgesteld door de Provinciale Staten. Echter 

is het wel opgesteld in samenwerking met gemeenten en stakeholders. In dit plan staat vermeld 

wat de Provincie voor ogen heeft voor de komende tien jaar in Limburg op het gebied van 

wonen, werken, recreatie en natuur. Hierbij staat het verbeteren van de kwaliteit van de fysieke 

omgeving centraal. 

 

Duurzaamheid 

Duurzaamheid is een belangrijke driver voor innovatie. Wanneer duurzaam ondernemerschap 

wordt gestimuleerd kan dit leiden tot een versnelling van innovatie. Voor Limburg liggen kansen 

voor de overgang naar een circulaire economie, die groene groei met zich meebrengt. Dit heeft 

een positief effect op het Limburgse concurrentievermogen in samenhang met 

maatschappelijke opgaven. Tevens liggen er grote innovatiemogelijkheden op het gebied van 

hernieuwbare energie. Er is ambitie genoeg om de achterstand die Nederland, en ook met 

name Limburg, heeft op het gebied van duurzame energiebronnen te verkleinen. Echter 

hebben veel duurzame energiebronnen een grote impact op de ruimtelijke kwaliteit en vormt dit 

een belangrijk vraagstuk binnen het beleid. 

. 
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Energie 

De ambitie is om te zorgen voor schone, betaalbare en levering zekere energievoorzieningen 

die samengaan met regionale economische ontwikkelingen, werkgelegenheid, innovatie en 

aanpak van het klimaatprobleem. Om deze ambitie werkelijkheid te maken, is een ingrijpende 

energietransitie nodig. Deze transitie bestaat uit: een forse besparing op het gebruik van 

energie; een sterke toename van het aandeel hernieuwbare energie en flexibilisering van het 

energienetwerk. De Provincie wil duurzame keuzes maken, zodat onze huidige problemen niet 

bij de toekomstige generaties komen te liggen of worden verplaatst naar elders. Om dit 

mogelijk te maken is een goede balans tussen People, Planet en Profit nodig. Het uitgangspunt 

is dan ook dat ingezet dient te worden op energiebesparing en het zo veel mogelijk gebruiken 

van hernieuwbare energiebronnen. Daarnaast dienen grondstoffen en afval- en reststromen 

beter benut te worden. Op deze manier kunnen uiteindelijk de kringlopen gesloten worden.  

 

Naast dat energiebesparing het meest kostenefficiënt is, zorgt het ook nog eens voor regionale 

werkgelegenheid. Tevens verkleint de energiebesparing de opgave die nodig is voor het 

opwekken van hernieuwbare energie. In de aanpak voor het realiseren van de energietransitie 

krijgen regionale energievisies een belangrijke plaats. De visies worden opgesteld door de 

samenwerkende gemeente van de desbetreffende regio en de Provincie in samenspraak met 

marktpartijen. Onderwerpen die hierbij worden uitgewerkt zijn: huidig energieverbruik, 

besparingsopties, mogelijkheden voor hernieuwbare energie opwekking, het ruimtebeslag van 

deze mogelijkheden en de economische effecten.  

 

De Provincie ziet het als hun rol om de energietransitie in de gebouwde omgeving te 

stimuleren. Dit kunnen zij doen door het faciliteren en stimuleren van woningeigenaren, 

gemeenten, ontwikkelaars van gebouwen en van gebiedsontwikkeling. Het doel voor 2020 is 

om in 100.000 woningen energiebesparingen te realiseren. Daarnaast wordt het stimuleren van 

de energietransitie bij bedrijven en de maakindustrie ook gezien als rol van de Provincie.  

 

Bij het afwegen van keuzes dient rekening te worden gehouden met: de randvoorwaarden voor 

een duurzaam en veerkrachtig watersysteem; de ruimtelijke- en milieukwaliteit; de 

consequenties voor het verkeer; en duurzaamheid in de brede zin. Deze aandachtspunten 

komen bovenop de bestaande aandachtspunten, natuur, water en milieu, waarvoor wettelijke 

normen zijn vastgesteld.  

 

Windturbines 

De Provincie wil ervoor zorgen dat het maatschappelijk effect van windenergie 

gemaximaliseerd wordt. Dit kan door burgers, grondeigenaren en ondernemers die op een 

redelijke afstand van de windturbines ondernemen of wonen de mogelijkheid krijgen om te 

profiteren van de opbrengsten. Gemeenten gaan momenteel aan de slag om ruimtelijke 

plannen te creëren waarbij de plaatsing van windturbines mogelijk wordt gemaakt en spelen 

dus een belangrijke rol bij de plaatsing van nieuwe windturbines.  
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2.5 Energiebesparingsstrategie 

In 1996 introduceerde Novem het begrip Trias Energetica. Later werd dit door de TU Delft 

uitgewerkt naar een strategie om energiebesparende maatregelen te nemen op een manier 

waarbij ze efficiënt samenwerken. De Trias Energetica bestaat uit drie stappen: 

 stap 1: Beperk de energievraag; 

 stap 2: Gebruik energie uit hernieuwbare bronnen; 

 stap 3: Indien nodig, gebruik fossiele brandstoffen op een zo efficiënt en schoon 

mogelijke manier. 

Stap 1 is de meest duurzame stap omdat deze geen energie gebruikt en stap 3 de minst 

duurzame wegens het gebruik van fossiele brandstoffen. (Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland, 2015) 

2.6 Een nieuw aantrekkelijk energielandschap 

Een landschap waarin energieopwekking duidelijk zichtbaar is wordt een energielandschap 

genoemd. De eerste generatie energielandschappen betreft de winning van veen en steenkool. 

Beide kenmerken zich door het zichtbare effect dat zij hadden op de omgeving. De tweede 

generatie energielandschappen, bestaande uit de winning van aardgas en de ontginning van 

aardolie, was minder zichtbaar in het landschap. Momenteel maken we de transitie mee naar 

de derde generatie energielandschappen waar duurzame energieopwekking centraal staat. Om 

een aantrekkelijk duurzaam energielandschap te creëren dient volgens Groen Kennisnet 

voldaan te worden aan twee voorwaarden, te weten: 

 De duurzame energievormen dragen bij aan de ontwikkeling van de omgeving en de 

gemeenschap. 

 De duurzame energievormen zorgen niet voor een aantasting van andere functies en 

waarden van het landschap (voedselvoorziening, biodiversiteit, landschappelijke 

kwaliteit etc.). (Groen Kennisnet, 2016) 

2.7 Hernieuwbare energiebronnen 

In deze paragraaf wordt kort ingegaan op het werkingsprincipe van de verschillende 

hernieuwbare energiebronnen: wind, zon, biomassa, bodemwarmte, geothermie, waterkracht 

en restwarmte. 

2.7.1 Wind 

Windenergie is energie die wordt opgewekt aan de hand van een bewegende luchtstroom. Hoe 

sneller deze luchtstroom zich voortbeweegt, hoe meer energie opgewekt kan worden. De 

eerste windmolens gebruikten deze energie voor het creëren van bewegingen waarmee een 

molensteen werd aangedreven. De moderne windturbines zetten de energie uit wind om in 

elektriciteit.  
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2.7.2 Zon 

Zonne-energie ontstaat door stralingswarmte van de zon op de aarde en kan zowel passief als 

actief gebruikt worden. Bij passief gebruik wordt de vrijgekomen energie benut zonder dat daar 

een apparaat voor nodig is. Hierbij kan gedacht worden aan binnenvallend zonlicht door grote 

ramen op de zuidzijde van gebouwen. Voor het actief gebruik van zonne-energie is wel een 

apparaat nodig. Zonlicht in de passieve vorm wordt in deze studie buiten beschouwing gelaten.  

 

De twee energiesystemen die momenteel in Nederland de meeste potentie hebben en het 

meest worden toegepast voor het opwekken van zonne-energie zijn zonnepanelen (PV-

systemen) en zonnecollectoren. Zonnepanelen bestaan uit aan elkaar gekoppelde zonnecellen, 

ook wel Fotovoltaïsche (PV) systemen genoemd, die de straling van de zon direct omzetten in 

elektriciteit. Een zonnecollector zorgt ervoor dat de zonne-energie wordt afgegeven aan een 

medium, dat vervolgens via een warmtewisselaar de warmte afgeeft aan het water in een 

boiler. Met dit principe kan een zonneboiler een woning van warm water voorzien en is dit dus 

een alternatief voor het gebruik van aardgas. In de zomer kan een zonneboiler zorgen voor de 

hele warmwatervoorziening. In de winter is aanvulling nodig door het gebruik van een 

combiketel of warmtepomp (Milieu Centraal). 

2.7.3 Biomassa 

Biomassa is organisch materiaal dat hernieuwbaar is. Door meest gebruikte technieken voor 

het verkrijgen van energie uit biomassa zijn: verbranden, vergassen of vergisten. Hierbij kan de 

energie vrijkomen in de vorm van warmte, elektriciteit, groen gas of transportbrandstoffen. 

 

Verbranden 

Het verbranden van biomassa is een techniek die al lang en veel gebruikt wordt voor het 

creëren van bio-energie. Biomassa reageert hierbij met zuurstof waardoor hete lucht ontstaat. 

Deze warmte kan gebruikt worden voor het opwarmen van water of het creëren van stoom. Met 

behulp van een stoomturbine kan elektriciteit geproduceerd worden. Goed brandbare vormen 

van biomassa zijn: hout, olifantsgras en rijstkaf. Verbranding heeft in de uitvoering veel 

verschillende schaalmogelijkheden, van klein tot groot. (Reumerman, 2010) 

 

 

Vergassen 

Wanneer biomassa verhit wordt terwijl te weinig zuurstof aanwezig is voor verbranding, wordt 

dat vergassing genoemd. Tijdens de vergassing ontstaat brandbaar gas. Met behulp van een 

gasturbine of een gasmotor kan dit worden omgezet in elektriciteit en warmte. Het voordeel van 

vergassing tegenover verbranding zijn het hoge rendement en de lage emissies. (Reumerman, 

2010) 

 

Vergisten 

Door middel van anaerobe vergisting kan uit biomassa gas worden gewonnen. Anaerobe 

vergisting is een relatief goedkoop proces dat plaatsvindt zonder zuurstof, waarbij gemixte 

culturen van micro-organismen biomassa afbreken. Meestal wordt een natte biomassastroom 

gebruikt zoals: gras, stro of runder- en varkensmest, aangevuld met reststromen uit de 

voedingsindustrie. Het ontstane biogas kan verbrand worden met behulp van een gasmotor 
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waarbij elektriciteit en warmte wordt opgewekt. Tevens kan de biomassa tegenwoordig 

gezuiverd worden waardoor de kwaliteit hetzelfde wordt als dat van aardgas. Hierna kan het 

gas op het aardgasnet gebracht worden of gebruikt worden als transportbrandstof. 

(Reumerman, 2010) 

2.7.4 Bodemwarmte 

Bodemwarmte is warmte die afkomstig is van de zon en ligt opgeslagen in het bovenste deel 

van onze aardbodem. De warmte kan zich verspreiden door de bodem tot enkele honderden 

meters diep. Voor de winning van bodemenergie kan gebruik worden gemaakt van twee type 

bodemenergiesystemensystemen, te weten: open systemen en gesloten systemen (ook wel 

WKO-systemen genoemd). Het verschil tussen de systemen is dat een open systeem direct in 

verbinding met het grondwater staat en een gesloten systeem bestaat uit gesloten 

kunststofleidingen die gevuld zijn met een antivriesoplossing. Om een zo optimaal mogelijk 

energetisch rendement te realiseren dient gezorgd te worden voor een goede onderlinge 

afstemming tussen bodemenergiesystemen die bij elkaar in de buurt geplaatst worden 

(Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2013). (BodemenergieNL, sd) 

2.7.5 Geothermie 

Aardwarmte (geothermie) is afkomstig vanuit de kern van de aarde en is daarom pas vanaf 500 

meter diepte bruikbaar als energievorm. Elke kilometer richting de aardkern zorgt voor een 

temperatuurstijging van 30 graden Celsius (Milieu Centraal, sd). Bij energiewinning door middel 

van geothermie wordt warm water opgepompt vanuit een bron op minimaal 500 meter diepte. 

Echter is het gebruikelijker om gebruik te maken van water afkomstig van meer dan 1500 meter 

diepte. Dit water heeft namelijk een hogere temperatuur waardoor men geen tussenstap (zoals 

een warmtepomp) aan het proces hoeft toe te voegen om gebruikt te worden voor de 

verwarming van woningen en kassen. Vanaf 3000 meter diepte (ultra-diepe geothermie) kan 

het water tevens gebruikt worden voor de productie van elektriciteit. Echter wordt ultra-diepe 

geothermie in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten omdat in Nederland nog geen 

boringen zijn die gebruik maken van deze techniek en tevens de milieueffecten op dit moment 

nog onvoldoende bekend zijn (Provincie Limburg, 2016). Na gebruik wordt het afgekoelde 

water weer teruggepompt in het reservoir, hiermee wordt de druk in het reservoir behouden. In 

Nederland liggen de temperaturen op deze dieptes tussen de 50 tot 140 graden Celsius 

(Soilpedia, sd). (Platform Geothermie, sd) 

 

Mijnwaterenergiecentrale 

In 2008 opende in Heerlen de eerste mijnwaterenergiecentrale ter wereld. Deze centrale maakt 

gebruik van een combinatie van aardwarmte en bodemwarmte. De oude mijngangen zijn na de 

sluiting volgelopen met water. In 2005 werden hierin de eerste bronnen aangelegd. De twee 

warme bronnen hebben een diepte van 700 meter beneden maaiveld en een temperatuur van 

28 graden Celsius. De twee koude bronnen hebben een diepte van 250 meter beneden 

maaiveld en een temperatuur van 16 graden Celsius. De vijfde bron ligt op een diepte van 350 

meter beneden maaiveld en wordt gebruikt voor het injecteren van afgekoeld warm en 

opgewarmd koud water dat retour komt. Deze versie van de mijnwaterenergiecentrale staat 

bekend onder de projectnaam Mijnwater 1.0. (Mijnwater B.V., 2014) 
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In 2012 is Mijnwater 2.0 ontstaan. Dit is een nieuw concept waarbij energie wordt uitgewisseld 

in plaats van geleverd. De energie wordt nu opgeslagen en gebufferd in reservoirs waardoor 

het een hernieuwbare energiebron wordt. Het systeem is vraag gestuurd en maakt gebruik van 

de zogeheten ‘Smart Grids’. Restwarmte en –koude worden uitgewisseld met behulp van 

warmtewisselaars en pompen. Met de komst van Mijnwater 2.0 dient het daadwerkelijke 

mijnwater nu als reservebron.  

 

Mijnwater 3.0 belooft een systeem te worden dat inspeelt op vraagpatronen. Dit kan zorgen 

voor een realisatie van energieopwekking met een optimaal rendement. Verwacht wordt dat 

door deze nieuwe methode een rendement van 500 tot 600 procent te behalen valt. Daarnaast 

kunnen de CO2-emissies nog verder worden teruggebracht als de energie die nodig is voor het 

oppompen en het verpompen van het water wordt opgewekt met zonnepanelen.   

 

De Mijnwaterenergiecentrale in Heerlen maakt dus zowel gebruik van geothermie, aardwarmte 

als restwarmte. In deze studie wordt het Mijnwaterproject echter onder geothermie ingedeeld 

omdat het project onder de Mijnbouwwet valt. 

2.7.6 Waterkracht 

Het principe van energie opwekken met behulp van waterkracht gaat tot 2300 jaar terug. 

Destijds werden waterwielen gebruikt om de molens draaiende te houden. Tegenwoordig wordt 

elektriciteit opgewekt met waterturbines. Het werkingsprincipe van een waterturbine is 

ongeveer gelijk aan dat van een fietsdynamo. Stroming van het water zorgt ervoor dat de as 

van de turbine gaat draaien. De as is gekoppeld aan een generator die vervolgens elektriciteit 

opwekt. Om in bergachtige gebieden de wateraanvoer beter te kunnen verdelen over periodes 

met veel en weinig neerslag kan gebruik worden gemaakt van de combinatie 

waterkrachtcentrale en stuwmeer. Deze combinatie zorgt voor een groot elektrisch vermogen 

(>100MW). In Nederland komt het vermogen van alle waterkrachtcentrales onder optimale 

omstandigheden neer op 37 MW. (Milieu Centraal, sd) 

2.7.7 Restwarmte 

Bij de meeste industriële processen komt warmte vrij die niet meer benut wordt wegens de 

lagere temperatuur, zogeheten restwarmte. Deze warmte is afkomstig van de verbranding van 

brandstoffen (Kann, 2015). Restwarmte heeft nog steeds exergetische3 waarde en kan 

daardoor worden ingezet als energiebron. Om dit mogelijk te maken is een warmtenetwerk 

nodig of kan de restwarmte met behulp van een warmtepomp worden teruggebracht naar een 

hogere temperatuur voor gebruik in de industrie. 
  

                                                      
3 Energiebronnen met een hoge exergetische waarde hebben een hoge kwaliteit aan energie en kunnen 
op veel verschillende manieren worden toegepast 
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3 Methode van onderzoek 

Dit hoofdstuk beschrijft de afbakening van deze studie, de methode van onderzoek die is 

gebruikt en de wijze waarop berekeningen zijn uitgevoerd. De methoden van onderzoek en de 

berekeningswijze die gebruikt zijn verschillen per hernieuwbare energiebron. In dit hoofdstuk  

worden deze daarom per bron toegelicht.  

3.1 Afbakening 

De activiteiten die behoren tot dit project worden uitgevoerd op een manier die haalbaar is 

binnen een stage-opdracht van dertien weken. Dit heeft tot gevolg dat de volgende aspecten 

niet in deze studie zijn opgenomen: 

 de manier waarop energiebesparing gerealiseerd wordt; 

 de wijze waarop lokaal geproduceerde energie zowel getransporteerd als opgeslagen 

wordt; 

 volledige kaarten van het toekomstige energielandschap; 

 het genereren van draagvlak dat nodig is voor het realiseren van hernieuwbare 

energie; 

 financiële kosten voor de realisatie van de hernieuwbare energie; 

 doorvoering, verdere uitwerking en invulling van het advies; 

 veranderingen in de samenstelling van de Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten, 

Tweede Kamer en/of Europese Unie of onderlinge samenwerkingsverbanden. 

Indien het wel gewenst is dat deze aspecten onderzocht worden, dient hiervoor een nieuw 

onderzoek opgesteld te worden. Verder richt dit project zich enkel op het energielandschap 

binnen de grenzen van de provincie Limburg.  

3.2 Methode van onderzoek 

Ten eerste is de huidige energievraag en –voorziening in beeld gebracht aan de van de 

Klimaatmonitor uitgegeven door Rijkswaterstaat. Vervolgens is aan de hand van deze 

resultaten de toekomstige energievraag in beeld gebracht aan de hand van de afspraken zoals 

vastgelegd in het Energieakkoord. Daarna is voor elke hernieuwbare energiebron aan de hand 

van literatuurstudie en/of intern overleg bepaald wat de plaatsingscriteria zijn. De term 

plaatsingscriteria is in dit onderzoek gedefinieerd als: de criteria waaraan een locatie dient te 

voldoen om geschikt geacht te worden voor het realiseren van duurzame energie. Aan de hand 

van deze plaatsingscriteria worden tevens de voorkeurslocaties bepaald. Op basis van deze 

criteria is vervolgens voor zonne-energie, windenergie, biomassa en waterkracht de 

energiepotentie berekend met behulp van het Geografisch InformatieSysteem en/of Excel. De 

exacte berekeningen die gemaakt zijn voor deze studie zijn terug te vinden in de opgestelde 

Excel rekenmodellen. Voor de warmtebronnen (bodem-, aard- en restwarmte) is de potentie 

bepaald aan de hand van gegevens afkomstig uit het Energiedashboard van de Provincie 

Limburg. Daarnaast is rekening gehouden met het duurzaamheidsvraagstuk en de 
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mogelijkheden door middel van toekomstige ontwikkelingen. Beide zijn in beeld gebracht aan 

de hand van een literatuurstudie.     

3.2.1 Huidige energievraag en –voorziening 

Voor het in kaart brengen van de huidige energievraag en de manier waarop daarin voorzien 

wordt is gebruik gemaakt van verschillende databronnen, zie Tabel 3.1. 

 
Tabel 3.1: Geraadpleegde data bij het onderwerp 'Huidige energievraag en -voorziening' 

Geraadpleegde bronnen Gegevens 

Klimaatmonitor uitgegeven door 

Rijkswaterstaat 

Energiegebruik Limburg 

Verhoudingen van de energiedragers in 

Limburg 

Hernieuwbare energieproductie in Limburg 

RWE Generation Vermogens van de energiecentrales in 

Limburg 

Energiefeiten.nl Aantal vollasturen van de energiecentrales 

in Limburg 

Econosto Stoomeigenschappen naar druk en 

temperatuur 

Statline uitgegeven door het CBS Energiebalans van Nederland 

Literatuuronderzoek: (Hetzler, 2015), 

(Hetzler, Kouffeld, Loon, & Walter, 2014), 

(Decker, 2015) 

Vermogensdichtheden 

 

Voor het bepalen van de fossiele energieproductie in Limburg en het opstellen van de 

Limburgse energiebalans is gebruik gemaakt van de volgende berekeningswijzen: 

 

Fossiele energieproductie 

 Maximale opbrengst elektriciteitscentrales in PJ = Capaciteit in MWe x vollasturen x 

3600 x 10-9  

 Energie-inhoud van de stoomproductie in TJ voor 180 of 18 bar = 0,5 x Debiet in 

ton/uur x enthalpie in kJ/kg x 1000 x aantal vollasturen x 10-12, bij deze berekening is, 

wegens het ontbreken van deze gegevens, een aanname gemaakt dat de helft van het 

debiet bestaat uit een druk van 180 bar en de andere helft uit een druk van 18 bar. 

Energiebalans Limburg 

De energiebalans Limburg is opgesteld door een vergelijking te maken van de totale 

energieproductie op eigen bodem (hernieuwbaar en fossiel) en het totale Limburgse 

energieverbruik. Vervolgens kon de mate van import (dan wel export) bepaald worden door de 

energieproductie van het energieverbruik af te trekken. Omdat de fossiele energieproductie 

wisselend is, zijn er drie scenario’s opgesteld.  

 

De exacte berekeningen die gemaakt zijn voor het bepalen van de huidige energievraag en -

voorziening zijn terug te vinden in het opgestelde Excel rekenmodel ‘Energiegebruik Limburg’. 
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3.2.2 Toekomstige energievraag 

Voor de toekomstige energievraag is een benadering gemaakt aan de hand van de afspraken 

zoals vastgesteld in het Energieakkoord, te weten: 1,5 procent energiebesparing per jaar; 14% 

hernieuwbare energie in 2020 en 16% hernieuwbare energie in 2023. Voor het jaar 2050 is in 

dit onderzoek een streven ingesteld van 100% hernieuwbare energie. Voor deze benadering is 

gebruik gemaakt van de volgende berekeningswijzen: 

 Energiegebruikjaartal = Energiegebruikjaartal-1 x (1-0,015) 

 Hernieuwbare energie2020/2023/2050 = Energiegebruik2020/2023/2050 x Percentage 

hernieuwbare energie2020/2023/2050 

 Hernieuwbare energiejaartal = Hernieuwbare energiejaartal-1 + (hernieuwbare 

energieeerstvolgende doeljaartal – hernieuwbare energiejaartal-1) / (energiegebruikeerstvolgende 

doeljaartal – energiegebruikjaartal-1) 

De exacte berekeningen die gemaakt zijn voor het bepalen van de toekomstige energievraag 

zijn terug te vinden in het opgestelde Excel rekenmodel ‘Energiegebruik Limburg’. 

3.2.3 Windenergie 

Voor het berekenen van de windenergiepotentie in Limburg is gebruik gemaakt van de 

databronnen zoals weergegeven in Tabel 3.2.  

 
Tabel 3.2: Geraadpleegde data bij het onderwerp 'Windenergie' 

Geraadpleegde bronnen Gegevens 

Geodatabase NMF Limburg Zoekgebied, minder geschikt, 

uitsluitingsgebied (Windvisie) 

Ministerie van Defensie Toetsingsgebied voor radarverstoring 

Handboek Risicozonering Windturbines 

uitgegeven door de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland 

Opgestelde plaatsgebonden risicocontouren 

voor windturbines van 3MW 

Provincie Limburg Geodata van de uitsluitingsgebieden voor 

windturbines zoals deze door de Provincie 

Limburg gehanteerd worden 

Rapport ‘Windenergie in Zaltbommel en 

Maasdriel, onderzoek naar de 

plaatsingsmogelijkheden’ uitgegeven 

door Bosch & Van Rijn Consultans in 

renewable energy and planning 

Geluidsnormen en de daarbij behorende 

afstand(en) 

 

Met behulp van de geraadpleegde gegevens (Tabel 3.2) is de energiepotentie berekend aan de 

hand van de volgende berekeningswijzen: 

 Energiepotentie per windturbine = aantal MW x aantal vollasturen x 3600 x 10-9 

 Benodigde ruimte voor 3 windturbines = 0,5 x rotordiameter x 5 x rotordiameter x 5 

 Benodigde ruimte voor 4 windturbines = rotordiameter x 5 x rotordiameter x 5 

 Benodigde ruimte voor 5 windturbines = benodigde ruimte voor 3 windturbines + 

benodigde ruimte voor 4 windturbines 
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Wegens het voorkomen van onregelmatige en ongunstige vormen zijn niet alle gebieden 

geschikt voor het plaatsen van het gegeven aantal windturbines in dat oppervlak. In deze studie 

is dit verschil rechtgetrokken door voor elk potentiegebied een handmatige controle in het 

Geografisch Informatiesysteem uit te voeren en het potentiële aantal windturbines bij te stellen. 

Een specifieke opstellingsvorm van deze windturbines is wegens de complexiteit niet in deze 

studie opgenomen. 

 

Voor alle berekeningen is in deze studie uitgegaan van een windturbine van 3MW, met een 

rotordiameter van 120 meter en een masthoogte van 100 meter. De exacte berekeningen die 

gemaakt zijn voor het bepalen van de potentie voor windenergie zijn terug te vinden in het 

opgestelde Excel rekenmodel ‘Windenergie Limburg’. 

3.2.4 Zonne-energie 

Voor het berekenen van de zonne-energiepotentie in Limburg is gebruik gemaakt van de 

databronnen zoals weergegeven in Tabel 3.3.  

 
Tabel 3.3: Geraadpleegde data bij het onderwerp 'Zonne-energie' 

Geraadpleegde bronnen Gegevens 

Zonnekaart uitgegeven door de Provincie 

Limburg 

Oppervlakte per zonnepaneel 

 Huidige opbrengst per zonnepaneel 

 Uitgangspunten voor de plaatsing van 

zonnepanelen en –collectoren 

Zonnepanelen weetjes Huidige opbrengst per zonnecollector 

Oppervlakte per zonnecollector 

Achtergronddocument PArkstad Limburg 

EnergieTransitie 

Gemiddeld geschikt dakoppervlak van een 

gemiddeld huis  

 Kengetallen: werkelijk beschikbaar 

dakoppervlak bedrijventerreinen, werkelijk 

beschikbaar dakoppervlak niet zijnde 

bedrijventerreinen, geschikt dakoppervlak 

binnen beschermde stads- en 

dorpsgezichten, landbouwefficiëntie 

Rapport Grondgebonden zonneparken 

uitgegeven door de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland 

Opbrengst van een zonnepark per hectare 

Kadaster Parkeerterreinen, dakoppervlak van 

gebouwen (TOP10NL) 
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Geraadpleegde bronnen Gegevens 

Geo Dataportaal Provincie Limburg Goudgroene natuurzone, zilvergroene 

natuurzone, bronsgroene landschapszone, 

buitengebied, stedelijk centrum, overig 

bebouwd gebied, grootschalig logistiek 

bedrijventerreinen, overige 

bedrijventerreinen, stiltegebieden, 

beekdalen, ontwikkelingsgebieden 

glastuinbouw en intensieve veehouderij, 

extensiveringsgebied intensieve veehouderij 

(POL 2014) 

Weidevogelgebieden, akkervogelgebieden, 

ganzenfourageergebieden (Provinciaal 

Natuurbeheerplan 2017) 

Kastelen en kasteeldomeinen, historische 

buitenplaatsen, monumenten inventarisatie 

project (Cultuurhistorie) 

Hamsterkernleefgebieden (Natuur en Bos) 

Gesloten stortplaatsen 

(Omgevingsverordening Limburg 2014) 

Hoogste delen van de plateaus en hellingen 

steiler dan 4 (Landschapsvisie Zuid-Limburg) 

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed Beschermd stads- en dorpgezicht (geodata) 

Rijkswaterstaat Wegen en spoorwegen (Nationaal Wegen 

Bestand) 

Statline uitgegeven door het CBS Oppervlakte braakliggende terreinen 

Geodatabase NMF Limburg Oppervlaktewater 

Rapport Biomassa Potentieel Provincie 

Utrecht 

Gemiddelde bermbreedte van Rijkswegen 

en overige wegen 

 

Voor sommige essentiële gegevens voor de berekeningen zijn geen kentallen beschikbaar. 

Daardoor is, mede door het gebrek aan vakkundige kennis, gewerkt met opgestelde 

aannames. De aannames die voor dit onderzoek zijn opgesteld staan weergegeven in Tabel 

3.4. Deze aannames zijn tot stand gekomen door logisch nadenken. Indien kengetallen voor 

deze gegevens gepubliceerd worden, kan de aanname vervangen worden en wordt de 

betrouwbaarheid van het onderzoek vergroot.  
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Tabel 3.4: Gemaakte aannames bij het onderwerp 'Zonne-energie' 

Gegevens Aanname 

Aandeel gebouwen niet gelegen op 

bedrijventerreinen met een hellend dak 

65% 

Aandeel gebouwen niet gelegen op 

bedrijventerreinen met een plat dak 

35% 

Uitgesloten dakoppervlak voor plaatsing 

van zonne-energiesystemen voor 

gebouwen niet gelegen op 

bedrijventerreinen 

20% 

Aandeel gebouwen gelegen op 

bedrijventerreinen met een plat dak 

80% 

Aandeel gebouwen gelegen op 

bedrijventerreinen met een hellend dak 

20% 

Uitgesloten dakoppervlak voor plaatsing 

van zonne-energiesystemen voor 

gebouwen gelegen op bedrijventerreinen 

10% 

Uitgesloten oppervlak voor plaatsing van 

vrijstaande PV-systemen 

20% 

Uitgesloten deel van de potentie voor PV-

systemen langs infrastructuur wegens 

het behouden van de landschappelijke 

kwaliteit 

75% 

 

Met behulp van de geraadpleegde gegevens (Tabel 3.3) en de gestelde aannames (Tabel 3.4) 

is de energiepotentie berekend aan de hand van de volgende berekeningswijzen: 

 De totaal beschikbare ruimte voor zonne-energiesystemen is bepaald aan de hand van 

het Geografisch Informatiesysteem en de aannames uit Tabel 3.4. 

 Benodigde ruimte per zonnepaneel of zonnecollector op daken = werkelijk benodigde 

ruimte plat dak x aandeel plat dak + werkelijk benodigde ruimte hellend dak x aandeel 

hellend dak 

 Energiepotentie PV, gebouwen niet gelegen op bedrijventerreinen in PJ = totaal 

beschikbaar oppervlak / benodigde ruimte per zonnepaneel of zonnecollector op daken 

x opbrengst in MJ/jaar * 10-9 

 Energiepotentie vrijstaande PV-systemen = totaal beschikbaar oppervlak in m2 x 

opbrengst zonnepark in MJ per m2 * 10-9 

De exacte berekeningen die gemaakt zijn voor het bepalen van de potentie voor zonne-energie 

zijn terug te vinden in het opgestelde Excel rekenmodel ‘Zonne-energie Limburg’. 
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3.2.5 Biomassa 

Voor het berekenen van de duurzame biomassapotentie in Limburg is gebruik gemaakt van de 

databronnen zoals weergegeven in Tabel 3.5.  

 
Tabel 3.5: Geraadpleegde data bij het onderwerp 'Biomassa' 

Geraadpleegde bronnen Gegevens 

Rapport Heldergroene biomassa 

uitgegeven door de Provinciale 

Milieufederaties en Stichting Natuur en 

Milieu 

Beoordeling duurzaamheid gangbare 

biomassastromen 

Rapport Biomassapotentieel Provincie 

Utrecht uitgegeven door Ecofys 

Methodiek 

Kengetallen: energie-inhoud, elektrisch 

rendement, thermisch rendement, biogas 

productie, huishoudelijk restafval, GFT, grof 

tuinafval, groenafval, bermgras, rooi- en 

snoeiafval, reststromen suikerbieten, 

frituurvet, landschapselementen, natuurgras, 

bos, A- en B-hout, RWZI-slib, riet, heide 

Statline uitgegeven door CBS Afvalgegevens: huishoudelijk restafval, GFT-

afval, grof tuinafval, groen afval, frituurvet, A 

en B-hout, RWZI-slib 

Oppervlaktes: suikerbietenareaal, 

rijkswegen, provinciale wegen, 

gemeentelijke- en waterschapswegen, 

tuinbouw open grond en onder glas, 

boomkwekerijen, fruitsoorten, droog 

natuurlijk gebied, nat natuurlijk gebied 

 

Met behulp van de geraadpleegde gegevens (Tabel 3.5) is de hoeveelheid biomassa, en de 

daarbij behorende energie-inhoud, in beeld gebracht die jaarlijks vrijkomt. Echter kan niet deze 

volledige hoeveelheid biomassa gebruikt worden voor de productie van energie. De 

hoeveelheid die wél beschikbaar is voor de productie van energie hangt af van: mogelijke 

hoogwaardigere inzet, transportafstanden, werkelijke rendementen en de bruikbaarheid van de 

vrijkomende warmte. Welke factoren van toepassing zijn op de, voor deze studie relevante, 

biomassastromen is beschreven in Bijlage 11: Uitwerking ‘praktisch potentieel voor energie’ 

van enkele biomassastromen. De hieruit voortkomende energiepotentie is berekend aan de 

hand van de volgende berekeningswijzen: 

 Vrijkomende energie-inhoud in MJ = vrijkomende massa (ton) x energie-inhoud 

(MJ/ton) 

 Praktisch potentieel voor energie in MJ bij verbranding = praktisch beschikbare massa 

(ton) x energie-inhoud (MJ/ton) x elektrisch rendement + praktisch beschikbare massa 

(ton) x energie-inhoud (MJ/ton) x energetisch rendement x nuttig inzetbare warmte x 

 Praktisch potentieel voor energie in MJ bij vergisting = praktisch beschikbare massa 

(ton) x biogas productie (m3/ton) x energie-inhoud biogas (MJ/m3) x elektrisch 
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rendement + praktisch beschikbare massa (ton) x biogas productie (m3/ton) x energie-

inhoud biogas (MJ/m3) x energetisch rendement x nuttig inzetbare warmte 

De exacte berekeningen die gemaakt zijn voor het bepalen van de biomassapotentie zijn terug 

te vinden in het opgestelde Excel rekenmodel ‘Biomassa Limburg’. 

3.2.6 Bodem- en aardwarmte 

Voor het weergeven van de bodem- en aardwarmtepotentie in Limburg is gebruik gemaakt van 

de databronnen zoals weergegeven in Tabel 3.6.  

 
Tabel 3.6: Geraadpleegde data bij het onderwerp 'Bodem- en aardwarmte' 

Geraadpleegde bronnen Gegevens 

Energiedashboard uitgegeven door de 

Provincie Limburg  

Vertrouwelijke informatie over de 

energiepotentie van open en gesloten 

bodemenergiesystemen op gemeenteniveau 

 Vertrouwelijke informatie over de 

energiepotentie van geothermiesystemen op 

gemeenteniveau 

Geo Dataportaal Provincie Limburg Grondwaterbeschermingsgebied, 

waterwingebied, boringsvrije zones, 

archeologische aandachtsgebieden, 

goudgroene natuurzone, natura-2000 

gebieden (POL 2014) 

3.2.7 Restwarmte 

Voor het weergeven van de restwarmtepotentie in Limburg is gebruik gemaakt van de 

databronnen zoals weergegeven in Tabel 3.7.  

 
Tabel 3.7: Geraadpleegde data bij het onderwerp 'Restwarmte' 

Geraadpleegde bronnen Gegevens 

Energiedashboard uitgegeven door de 

Provincie Limburg 

Vertrouwelijke informatie over de 

energiepotentie van restwarmte op 

gemeenteniveau 

Geo Dataportaal Provincie Limburg Grootschalig logistiek bedrijventerreinen en 

overige bedrijventerreinen (POL 2014) 

 

Het is voor NMF Limburg onduidelijk of bij de gegevens uit het Energiedashboard rekening is 

gehouden met de energiebesparing die in 2050 gerealiseerd dient te zijn. De aanname die 

daarom gemaakt is, is dat dit niet het geval is.  
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3.2.8 Waterkracht 

Voor het bepalen van de aanwezige waterkrachtpotentie in Limburg is gebruik gemaakt van de 

databronnen zoals weergegeven in Tabel 3.8.  

 
Tabel 3.8: Geraadpleegde data bij het onderwerp 'Waterkracht' 

Geraadpleegde bronnen Gegevens 

De Nederlandse Molendatabase en 

Waterradmolens 

Watermolens in Limburg, inclusief functie, 

vermogen en opbrengst 

Microhydropower/RWE Generation Vermogen en opbrengst van de 

waterkrachtcentrale te Linne 
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4 Huidige energievraag en -voorziening 

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de huidige energievraag van de provincie Limburg en in wat voor 

mate haar huidige energievoorziening aansluit bij deze vraag.  

4.1 Energiegebruik 

In 2014 werd in Limburg 162,4 PJ energie gebruikt (Rijkswaterstaat). Figuur 4.1 geeft de 

verdeling van dit energiegebruik weer per sector. Hierin is te zien dat de sector ‘Industrie, 

energie, afval en water’ met 68,9 PJ (42%) het meeste energie gebruikt, gevolgd door 

‘Gebouwde omgeving’ met 48,6 PJ (30%). Beide sectoren hebben in Limburg een hoger 

energiegebruik dan het landelijk gemiddelde, zie Figuur 4.2. Dit kan komen door het grote 

energieverbruik van industrieterrein Chemelot en doordat Limburg na Noord-Holland, Zuid-

Holland en Utrecht de meest dichtbevolkte provincie van Nederland is.  

. 

 

 

Figuur 4.1: Energiegebruik in Limburg per sector uitgedrukt in PJ, 2014 (Rijkswaterstaat) 
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Figuur 4.2: Gemiddeld energiegebruik in Nederland en Limburg uitgedrukt  in GJ per inwoner, 2014 

(Rijkswaterstaat) 

4.2 Verhoudingen van de energiedragers 

Momenteel wordt de meeste energie gewonnen uit primaire energiedragers, zoals steenkool, 

aardgas, biomassa, ruwe aardolie en afval (CBS, sd). Secundaire energiedragers zijn dragers 

die ontstaan door het omzetten van primaire energiedragers, zoals brandstoffen, elektriciteit en 

warmte (CBS, sd). Op basis van het totaal bekende energiegebruik in Limburg is de verhouding 

van deze secundaire energiedragers bepaald. Deze verhoudingen zijn weergegeven in Figuur 

4.3. Hieruit blijkt dat in Limburg vooral een grote warmtevraag aanwezig is. 

 

 

Figuur 4.3: Verhouding van de energiedragers op basis van het totaal bekende energiegebruik in Limburg 

in PJ, 2014 (Rijkswaterstaat) 
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4.3 Energieproductie fossiel 

In Limburg wordt op twee verschillende locaties (Maasbracht en Geleen) energie opgewekt 

door middel van fossiele brandstoffen. Samen kunnen deze energiecentrales zorgen voor een 

maximale energieproductie van 22 tot 55 PJ (zie Bijlage 2: Energieproductie door middel van 

fossiele bronnen in Limburg). Hiermee kan Limburg in theorie voor 14 tot 34 procent in haar 

eigen energiebehoefte voorzien. Het is echter niet duidelijk of de in Limburg opgewekte energie 

geëxporteerd wordt.  

 

In Maasbracht zijn in 1978 twee conventionele gascentrales in gebruik genomen. Eén van deze 

centrales (Claus-B) is in 2012 omgebouwd tot een stoom- en gascentrale (Claus-C) met een 

hoger rendement en een grotere capaciteit. De Duitse energietransitie heeft gezorgd voor 

lagere energieprijzen, waardoor Claus-C in 2014 wegens economische redenen is stilgelegd. 

Ondanks de stillegging van Claus-C is RWE van plan om de tweede centrale (Claus-A) te 

verbouwen volgens de zelfde wijze als Claus-B. Indien Claus-A gemoderniseerd wordt tot 

Claus-D kan de maximale energieproductie van 55 PJ toenemen tot 72,8 PJ. (RWE 

Generation, sd) (Staatscourant, 2015) 

 

Op het Chemelot-Industrieterrein in Geleen staat de Swentibold centrale (tevens eigendom van 

RWE). De centrale betreft het type warmtekracht die in gebruik is genomen in 1999. Door 

middel van een gas- en stoomturbine wordt elektriciteit opgewekt. Daarnaast wordt stoom 

geproduceerd met een maximale capaciteit van 300 ton per uur. De Swentibold centrale levert 

met name energie aan het industrieterrein Chemelot. (RWE Generation) 

4.4 Energieproductie hernieuwbaar 

Volgens de Klimaatmonitor van het Rijk is er in 2014 in Limburg 5 PJ aan hernieuwbare energie 

opgewekt. De Provincie Limburg geeft in haar Aanvalsplan Asbest en Energie echter aan dat er 

in 2015 3,7 PJ aan duurzame energie is opgewekt (Provincie Limburg, 2016). Dit is beduidend 

minder dan de gegevens uit de Klimaatmonitor en dit zou betekenen dat de Provincie Limburg 

momenteel achterloopt in het realiseren van haar klimaatdoelstellingen zoals omschreven in 

Paragraaf 2.3. Het verschil kan worden verklaard doordat de Klimaatmonitor gebruik heeft 

gemaakt van een modelmatige verdeling van het Nederlands totaal. Hiervoor is gekozen omdat 

niet alle vormen van hernieuwbare energie bemeterd zijn. De productie vindt veelal decentraal 

plaats en wat ervoor zorgt dat veel gegevens bedrijfsgevoelige informatie bevatten en niet 

centraal geregistreerd worden. In deze rapportage wordt gerekend met de energiesituatie zoals 

deze bekend is van het jaartal 2014. Deze afweging is gemaakt omdat de gegevens van het 

jaartal 2015 nog niet volledig zijn. (Rijkswaterstaat, sd)    
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4.5 Export en import 

In Nederland vindt op grote schaal import en export van energie plaats, zie Figuur 4.4. Winning 

van energiebronnen op eigen bodem bestaat met name uit energie afkomstig uit aardgas. Een 

deel van dit aardgas gebruikt Nederland zelf, maar de meerderheid wordt geëxporteerd. Wat 

betreft de elektriciteitsproductie- en het verbruik importeert en exporteert Nederland ook. Zo 

wordt via de NordNed-kabel (groene) stroom geïmporteerd vanuit en geëxporteerd naar 

Noorwegen. De lage energieprijzen in Duitsland en het overschot aan groene energie zorgt er 

tevens voor dat het voor Nederland voordelig is om groene stroom te importeren vanuit 

Duitsland. Daarnaast wisselt Nederland stroom uit met zowel België als Groot-Brittannië, 

waarin Nederland met name een leverende (exporterende) rol heeft. (energievergelijken.nl, sd) 

 

Daarnaast kan uit de gegevens van Figuur 4.4 geconcludeerd worden dat Nederland 

momenteel niet zelfvoorzienend is op het gebied van energie. Dit is een belangrijk gegeven 

voor het toekomstperspectief. Men kan namelijk stellen dat bij gebrek aan ruimte, niet alle 

hernieuwbare energie op eigen bodem geproduceerd hoeft te worden, zolang in Nederland 

maar hernieuwbare energie (al dan niet geïmporteerd uit het buitenland) gebruikt wordt.  

Figuur 4.4: Sankey Diagram van de energiebalans in Nederland, 2014 (CBS, 2016) 
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Het uitgangspunt van dit onderzoek is echter dat een onafhankelijke energieproductie de 

voorkeur heeft, indien dit mogelijk is zonder de ruimtelijke kwaliteit aan te tasten.  

 

Voor de situatie in Limburg, wat betreft de energieproductie op eigen bodem zoals omschreven 

in Paragraaf 4.3 en 4.4, kan gesteld worden dat de provincie Limburg in de huidige situatie niet 

geheel in haar eigen energiebehoefte voorziet. Momenteel wordt in Limburg aan 27 tot 60 PJ 

aan energie geproduceerd. Het is niet bekend of deze energie (deels) geëxporteerd wordt. Met 

de huidige energiebehoefte, 162 PJ, betekend dit dat ten minste 103 tot 135 PJ geïmporteerd 

wordt uit andere provincies of het buitenland, zie Bijlage 3: Energiebalans Limburg. Dit 

betekend dat het percentage energie afkomstig uit eigen opwekking ligt tussen de 17 en 37 

procent.  

4.6 Vermogensdichtheid 

De vermogensdichtheid van een energiebron wordt uitgedrukt in Watt per vierkante meter. Het 

is dus een maat voor de hoeveelheid energie die opgewekt kan worden op een bepaalde 

grootte. Kernenergie is de vorm van energieproductie met de grootste vermogensdichtheid, 

namelijk tussen de 10.000 en 15.000 W/m2 (Hetzler, 2015). Gevolgd door fossiele brandstoffen 

met een dichtheid tussen de 1000 en 2000 W/m2 (Hetzler, 2015). Hernieuwbare energievormen 

hebben een beduidend lagere vermogensdichtheid. Echter geven de bronnen genoeg potentie 

wegens de hernieuwbaarheid en de efficiëntieverbeteringen die elk jaar plaatsvinden. De 

precieze vermogensdichtheid hangt bij hernieuwbare bronnen van meerdere factoren af. 

Hierdoor is geen éénduidige informatie te vinden over de exacte vermogensdichtheid. In Figuur 

4.4 is de gemiddelde vermogensdichtheid van verschillende hernieuwbare energievormen 

weergegeven. Tevens worden in Figuur 4.4 marges aangegeven. Deze marges zijn afkomstig 

van bronnen met afwijkende informatie.  
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Figuur 4.5: Gemiddelde vermogensdichtheid (inclusief marges) per hernieuwbare energiebron gebaseerd 

op meerdere gegevens (Hetzler, 2015) (Hetzler, Kouffeld, Loon, & Walter, 2014) (Decker, 2015) 
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Uit Figuur 4.5 is af te lezen dat zonnepanelen over het algemeen het best presteren wat betreft 

vermogensdichtheid. Met name het plaatsen van zonnepanelen op daken van gebouwen levert 

een goede vermogensdichtheid van 10 tot 15 W/m2 op. Zonneakkers doen het relatief gezien 

ook goed met een vermogensdichtheid van 3 tot 7 W/m2 in gebieden met een gematigde 

hoeveelheid zon. De lagere dichtheid is te wijten aan de grotere afstanden tussen de panelen 

om schaduwvorming op de panelen te voorkomen. Daarnaast wordt ruimte in beslag genomen 

door het plaatsen van voorzieningen zoals wegen en facilitaire gebouwen. Waar zonnepanelen 

op daken vaak zorgen voor dubbel ruimtegebruik, zorgt een zonneakker voor een aanzienlijke 

verandering in het landschap doordat 25 tot 75 procent van het landoppervlak bedekt wordt met 

zonnepanelen. Dit belemmert de mogelijkheden voor het toepassen van dubbel ruimtegebruik. 

(Decker, 2015) 

 

Ondanks dat de vermogensdichtheid van windturbines op zee of aan de kust nagenoeg gelijk is 

aan die van zonneakkers, ligt de gemiddelde vermogensdichtheid van windturbineparken 

beduidend lager. Dit komt doordat veel windturbines opgesteld staan in het binnenland waar 

minder krachtige wind aanwezig is. Een opvallend gegeven in Figuur 4.5 is de uitschieter naar 

50W/m2 bij windenergie. Deze waarde voor vermogensdichtheid van windenergie kan bereikt 

worden indien sprake is van dubbel landgebruik. Windmolens dienen namelijk ruimtelijk 

opgesteld te worden wegens de geluidsproductie en mogelijke rendementsverliezen. Hierdoor 

blijft 95% van de grond onbenut, wat de vermogensdichtheid doet afnemen. Wanneer er 

gekozen wordt voor dubbel landgebruik (landbouw of veeteelt), wat in Nederland meestal het 

geval is, hoeft deze 95% van de grond niet te worden opgenomen in de berekening. De 

fundering van de windmolens neemt dermate weinig oppervlak in beslag dat de 

vermogensdichtheid stijgt naar 50W/m2 of zelfs hoger. (Decker, 2015) 

 

Naast de vermogensdichtheid van een energiebron is het aantal vollasturen4 van belang voor 

het bepalen van de daadwerkelijke hoeveelheid energie die kan worden opgewekt per 

vierkante meter. Voor zonne-energie wordt in Nederland gerekend met 850 tot 900 vollasturen 

per jaar (HIER opgewekt, sd). De vollasturen voor windenergie liggen beduidend hoger met 

1800 tot 2200 per jaar (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, sd). Bij kleine 

waterkrachtcentrales in Nederland ligt het gemiddeld aantal vollasturen op 2737 (Beurskens & 

Sambeek, 2003). Energie uit biomassa kent een gemiddeld aantal vollasturen van 7000 tot 

8000 per jaar (Lensink & Cleijne, 2016).  

4.7 Ruimtelijke impact energietransitie 

Uit de gegevens van Paragraaf 4.5 en 4.6 kan geconcludeerd worden dat de transitie naar een 

derde generatie energielandschap een grote ruimtelijke impact op het Limburgse landschap 

heeft. Dit blijkt uit het feit dat momenteel 17 tot 37 procent van de energievraag op eigen 

bodem wordt opgewekt met behulp van fossiele energiebronnen die een vermogensdichtheid 

kennen van 1000 tot 2000 W/m2. Het doel is om in 2050 een derde generatie energielandschap  

gerealiseerd te hebben. Dit energielandschap kenmerkt zich door een volledig hernieuwbare 

energievoorziening, die bij voorkeur geheel wordt opgewekt op eigen bodem. Doordat er meer 

                                                      
4 Vollastuur = geeft aan hoeveel uur per jaar de maximale energiehoeveelheid kan worden geleverd. 
Het aantal vollasturen wordt berekend door de jaaropbrengst aan energie te delen door het vermogen.  
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energie op eigen bodem opgewekt dient te worden met een lagere vermogensdichtheid (0,21 

tot 50 W/m2) van hernieuwbare energie is er extra aandacht nodig voor ruimtelijke inpassing.  
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5  Toekomstige energievraag 

In dit hoofdstuk is aan de hand van de energiedoelstellingen zoals omschreven in Paragraaf 

2.3 en de resultaten uit Paragraaf 4.1 in beeld gebracht aan welke totaalcapaciteit de 

toekomstige energievoorzieningen dienen te gaan voldoen. Hierbij is uitgegaan van een 

benadering voor het jaar 2050. De benadering kent de Trias Energetica5 en het 

Energieakkoord6 als basisbeginsel. Op basis van deze gegevens kan worden aangenomen dat 

het energiegebruik in 2050 neer komt op 94,2 PJ, zie Figuur 5.1.  

 

 
Figuur 5.1: Ontwikkeling van de energievraag tussen 2014 en 2050 

  

                                                      
5 Trias Energetica is een strategie die zorgt voor een efficiënte samenwerking van energiebesparende 
maatregelen aan de hand van de volgende stappen: beperk de energievraag, gebruik energie uit 
hernieuwbare bronnen en indien nodig fossiele brandstoffen op een zo efficiënt en schoon mogelijke 
manier gebruiken 
6Afspraken energieakkoord: 1,5% energiebesparing per jaar; 14% hernieuwbare energie in 2020 en 16% 
hernieuwbare energie in 2023 
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Figuur 5.1 is gericht op een aandeel van 14% hernieuwbare energie in 2020, 16% 

hernieuwbare energie in 2023 en 100% hernieuwbare energie in 2050. Om in 2050 het break-

evenpoint (94,2 PJ) te bereiken, dient elk jaar 1,5% (1,4 – 2,4 PJ) van het energiegebruik 

bespaard te worden en ongeveer 2,7 PJ extra opgewekt te worden uit hernieuwbare bronnen. 

Daarnaast dient nagegaan te worden of binnen de provincie Limburg voldoende ruimte 

aanwezig is om dit scenario te realiseren en wat voor gevolgen de realisatie kan hebben op de 

ruimtelijke kwaliteit. 
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6 Windenergie 

In dit hoofdstuk worden de duurzaamheid, effecten, plaatsingscriteria, potentie en ruimtelijke 

impact van windenergie in Limburg beschreven. Mini windturbines met een ashoogte van 6 tot 

36 meter en een maximale rotordiameter van 1 tot 7 meter worden in deze studie buiten 

beschouwing gelaten wegens de te lage opbrengsten, hoge kosten en de vele technische 

mankementen (RenCom, 2010) (Tramper, 2015). Momenteel worden mini windturbines daarom 

alleen maar toegepast vanuit milieuoverwegingen en/of het creëren van een duurzaam imago. 

6.1 Windenergie als duurzame energiebron 

De windstromen waaruit energie wordt gecreëerd zijn hernieuwbaar. Daarnaast is een 

windturbine energetisch gezien ook hernieuwbaar doordat de turbine in zijn gehele levensduur 

80 keer zoveel energie produceert dan nodig is om de turbine te bouwen (Milieu Centraal, sd). 

De CO2-uitstoot die ontstaat bij het bouwen, onderhouden en afbreken van de turbine is na drie 

tot zes maanden draaien gecompenseerd door de windturbine (Milieu Centraal, sd). Door de 

turbines in de toekomst te produceren met energie afkomstig uit duurzame bronnen kan de 

compensatietijd verder afnemen. Tevens zijn de benodigde grondstoffen voor het bouwen van 

een windturbine niet schaars. Zo wordt hoofdzakelijk staal, hout, textiel en glasvezel gebruikt. 

De magneten die gebruikt worden voor de generatoren zijn echter wel gemaakt van ‘zeldzame 

aardmaterialen’. Deze aardmetalen zijn echter niet schaars én daarnaast kan de windturbine 

aan het einde van zijn levensduur gerecycled worden (Brinck, 2017) (Meulen, 2011). Uit de 

genoemde punten blijkt dat toekomstige generaties niet worden uitgesloten in het voorzien van 

hun energiebehoefte met behulp van windenergie, zolang aandacht wordt besteed aan 

ketenmanagement.   

 

Echter kan het plaatsen van een windturbine op een niet geschikte locatie, gevolgen met zich 

meebrengen voor natuur en landschap, welke gevolgen dit zijn wordt beschreven in Paragraaf 

6.2.  Doordat het mogelijk is om de windturbine op elk moment weer af te breken, zijn de 

landschappelijke effecten omkeerbaar en heeft dit dus geen (nadelig) effect voor toekomstige 

generaties. De natuur kan echter wél onomkeerbare effecten ervaren door de plaatsing van 

windturbines en daarmee de toekomstige generatie ontzien van deze natuurlijke waarden. Bij 

plaatsing dient daarom gelet te worden op de mogelijke effecten op natuur (Paragraaf 6.2).  

 

Gekeken naar de definitie van duurzaamheid (Paragraaf 1.1) is windenergie een duurzame 

energiebron, mits deze op een veilige en ‘natuurvriendelijke’ wijze wordt geplaatst en er 

aandacht is voor ketenmanagement. 
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6.2 Effecten en plaatsingscriteria 

Op 21 juni 2016 bracht NMF Limburg haar windvisie naar buiten - ‘Windmolens in Limburg: oog 

voor natuur en landschap’. Daarbij is onderzocht wat de effecten zijn van windturbines op 

natuur en landschap en op welke manier in Limburg windenergie kan worden opgewekt zonder 

dat het onnodig negatieve effecten heeft op natuur en landschap.  

 

Het standpunt van NMF Limburg omvat de volgende uitsluitingsgebieden voor het plaatsen van 

windmolens om zo aanzienlijke schade aan natuur en landschap te voorkomen: 

 De goudgroene natuurzone en een zone rondom. Als de goudgroene natuurzone een 

Vogelrichtlijngebied betreft, dan dient dit een zone van 1200 meter te zijn. Voor de 

overige gebieden geldt een zone van 200 meter. 

 Een zone van 200 meter rondom rivieren, kanalen en (grote) beken, tenzij de gebieden 

geen rol spelen voor vleermuissoorten. 

 Belangrijke trekroutes van vogels en andere gebieden met een hoog risico voor vogels, 

gebaseerd op de Windmolenrisicokaart van Vogelbescherming Nederland. 

 Het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. 

Het gevormde standpunt van NMF Limburg is gebaseerd op onderzoek van SOVON (in 

opdracht van Vogelbescherming Nederland), Europese richtlijnen voor windmolens en 

vleermuizen (EUROBATS), het Landschapsadvies Windenergie Limburg dat is opgesteld in 

opdracht van de Provincie Limburg en overig literatuuronderzoek naar de effecten voor 

vleermuizen. (Vos & Cobben, 2016) 

 

Naast de genoemde uitsluitingsgebieden zijn er ook gebieden aangewezen die minder geschikt 

zijn voor windmolens. Zo vindt NMF Limburg dat de gebieden die in het Provinciaal 

Natuurbeheerplan zijn aangewezen als akkervogelgebieden en zilvergroene natuurzone in 

beginsel minder geschikt zijn. De rivier- en beekdalen en de bronsgroene landschapszone, 

zoals vastgesteld binnen het POL 2014, zijn gezien de landschapseffecten minder geschikt. 

Tevens is het niet wenselijk om binnen een straal van 500 meter rondom Natura-2000 

gebieden een windmolen te plaatsen. Indien hier wel windmolens geplaatst worden is het 

belangrijk aan de hand van een gedegen flora- en faunaonderzoek te onderzoeken wat de 

effecten zijn op de voorkomende vogels en vleermuizen in dat gebied. Daarnaast staat in de 

visie beschreven dat locaties enkel in aanmerking zouden mogen komen als op zijn minst drie 

turbines geplaatst kunnen worden. (Vos & Cobben, 2016)  

 

In de visie staat tevens beschreven dat NMF Limburg het belangrijk acht dat voldoende 

draagvlak aanwezig is vanuit de omgeving op de locatie waar mogelijk winturbines geplaatst 

worden. Mensen zijn vaak bang voor overlast en aantasting van het landschap als er een plan 

is voor het plaatsen van  windmolens in de nabije omgeving. Het betrekken van omwonenden 

in een vroeg stadium van het proces is dus van essentieel belang. Op deze manier kunnen 

meer burgers mede-eigenaar worden van de windmolens, waardoor ook lusten ontstaan in 

plaats van enkel lasten. Naast het creëren van draagvlak is het van belang dat geschikte 

locaties voor windturbines worden afgewogen op gemeentelijk of regionaal niveau. Wanneer 

een zorgvuldige afweging in de locatie heeft plaatsgevonden hoeft pas na te worden gedacht 

over mitigatiemaatregelen. Mitigatiemaatregelen kunnen namelijk leiden tot een verlies in 

energieopbrengst. (Vos & Cobben, 2016)    
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6.3 Overige plaatsingscriteria en belemmeringen voor windturbines 

Naast de effecten op natuur en landschap dient bij plaatsing rekening te worden gehouden met 

overige factoren zoals elektriciteitsopbrengst, veiligheid en omgeving. In deze paragraaf 

worden deze criteria toegelicht.  

6.3.1 Elektriciteitsopbrengst 

De opbrengst die een windturbine levert hangt af van een aantal factoren, te weten: 

ontwerpkeuze, de locatie van de turbine en de windsnelheid (Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland, sd).   

 

Windsnelheid en locatie 

De beste locatie voor windturbines is daar waar het relatief veel en hard waait (aan de kust of 

gebieden met weinig obstakels). Vanaf windkracht 2 levert een windturbine al stroom, echter is 

windkracht 6 (10-15 m/s) het meest gunstig omdat de windturbines over het algemeen dan op 

vol vermogen draaien. Doordat de windturbines bij windkracht 6 al op vol vermogen draaien, 

maakt het niet uit of de windsnelheden nog hoger uitvallen. Voor Limburg ligt de gemiddelde 

windsnelheid op 100 meter hoogte tussen de 6,0 en 7,5 m/s en het aantal vollasturen tussen de 

1800 en 2200. (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, sd) 

 

Omdat windturbines energie uit de luchtstroom halen is tussen twee windturbines voldoende 

ruimte nodig om deze energie te regenereren en daarmee het rendement zo hoog mogelijk te 

houden. Gemiddeld wordt voor deze onderlinge afstand uitgegaan van vijf tot zes keer de 

rotordiameter. (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, sd) 

 

Ontwerpkeuze 

De ashoogte bepaalt samen met de rotordiameter de potentiële opbrengst van de windturbine. 

Hierbij geldt des te groter de windturbine des te groter de hoeveelheid opgewekte energie. Op 

grotere hoogte is meer wind aanwezig, waardoor windturbines met een grotere ashoogte meer 

opleveren. Wat betreft de rotordiameter geldt dat de verhouding van de rotordiameter met de 

energieopbrengst kwadratisch is. Momenteel hebben de meeste windturbines een 

rotordiameter van 90-120 meter en een ashoogte van 80-120 meter. (Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, sd) 

6.3.2 Veiligheid 

Ondanks dat windturbines voldoen aan strenge veiligheidseisen, kan een windturbine een 

veiligheidsrisico opleveren door het breken van een blad of de mast. Wegens dit risico zijn er 

vanuit de overheid naast de gestelde veiligheidseisen aan de turbine zelf, ook eisen opgesteld 

met betrekking tot de risicozonering van een windturbine. Richtlijnen voor deze eisen staan 

omschreven in het ‘Handboek Risicozonering Windturbines’ uitgegeven door de Rijksdienst 

voor Ondernemend Nederland. Deze eisen voor risicozonering leiden tot het hanteren van de 
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volgende afstanden tussen de turbine en risico-objecten, uitgaande van een windturbine van 

3MW7: 

 straalpaden – 45 tot 60 meter; 

 kwetsbare objecten – 198 meter; 

 beperkt kwetsbare objecten – 45 tot 60 meter; 

 rijkswegen – 45 tot 60 meter; 

 waterwegen – 50 tot 60 meter; 

 spoorwegen – 53 tot 68 meter; 

 hoogspanningslijnen – 198 meter; 

 buisleidingen met gevaarlijke stoffen (ondergrond; 

bovengronds) – 198; 588 meter; 

 industrie – 588 meter. 

De afstandscriteria zijn bepaald op basis van de 

plaatsgebonden risicocontouren (kans op dodelijke 

slachtoffers per jaar) 10-5 en 10-6 en het invloedgebied van 

een maximale werpafstand bij overtoeren. Indien de 

beoogde locatie binnen de risicozonering ligt, is het 

overgaan op maatwerk mogelijk. (Faasen, Franck, & Taris, 

2014) 

 

Om de vliegveiligheid en nationale veiligheid te vergroten 

staan in Nederland meerdere militaire en civiele 

radarposten opgesteld. De werking van deze radarposten 

kan verstoord worden door windturbines en hoogbouw. 

Om deze verstoring te beperken geldt een toetsingsplicht 

voor windturbines die binnen een straal van 75 kilometer 

tot de radarpost worden geplaatst. De toetsing wordt 

uitgevoerd door TNO en beoordeeld op aanvaardbaarheid 

door het ministerie van Defensie. In Figuur 6.1 is 

weergegeven voor welk deel van Limburg een 

toetsingsplicht geldt. Het ministerie van Defensie geeft 

echter aan dat windturbines die buiten het toetsingsgebied 

liggen tevens radarverstoring kunnen veroorzaken en dat 

op grond van deze reden het toetsingsgebied in de 

toekomst mogelijk wordt uitgebreid (Kleij, 2017). 

(Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, sd) 

6.3.3 Omgeving 

Geluid 

Windturbines produceren geluid dat door omwonenden als 

hinderlijk kan worden ervaren. Voor woningen is dan ook vastgesteld dat het geluidsniveau 

gemiddeld gezien niet hoger mag zijn dan 47 dB Lden. ’s Avonds en ’s nachts weegt deze 

geluidslast zwaarder dan overdag, omdat het geluidniveau dan vaker als storend wordt 

                                                      
7 Een windturbine van 3MW heeft gemiddeld gezien een rotordiameter tussen de 90 en 120 meter en 
een masthoogte van ongeveer 100 meter 

Figuur 6.1: Toetsingsgebied voor 
radarverstoring opgesteld door het 
ministerie van Defensie ten behoeve van 
de plaatsing van windmolens en 
hoogbouw 
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ervaren. Uit de praktijk blijkt dat een minimale afstand van 350 tot 450 meter tot woningen 

nodig is om onder dit geluidsniveau te blijven. De Provincie Limburg hanteert een afstand van 

500 meter tot woningen. Als de woning in het bezit is van iemand die deelneemt aan het 

desbetreffende windproject hoeft niet voldaan te worden aan de geluidsnorm van 47 decibel. 

(Velthuijsen & Bosch, 2013) 

 

Slagschaduw 

Als de wieken van een windturbine in beweging zijn kan schaduw ontstaan. Dit wordt 

slagschaduw genoemd. Indien deze schaduw ook binnen de woning valt (bijvoorbeeld door een 

raam) kan deze als storend ervaren worden. Om deze hinder te beperken mag er niet meer 

dan 340 minuten en/of 64 dagen per jaar sprake zijn van slagschaduw. Net zoals de eerder 

beschreven geluidsnorm hoeft niet aan deze regel voldaan te worden als de woningeigenaar 

deelneemt aan het desbetreffende windproject. In de praktijk wordt echter weinig hinder 

ervaren door slagschaduw gezien de afstand van woningen tot turbines die gecreëerd wordt 

door de geluidsnorm. Indien zelfs met deze afstand hinder wordt ervaren kan op de 

desbetreffende windturbine een systeem worden geïnstalleerd waardoor deze automatisch stop 

wordt gezet als er te veel slagschaduw ontstaat. (Velthuijsen & Bosch, 2013)    

  

Stiltegebieden 

De provincie Limburg beschikt over 31 stiltegebieden. In deze gebieden geldt een 

milieubeschermingsregel op het gebied van geluid dat veroorzaakt wordt door menselijke 

activiteiten. Het geluidsniveau van mogelijke menselijke activiteiten dient dermate laag te zijn 

dat het geen tot nauwelijks effect heeft op de ervaring van natuurgeluiden. De geluidsnorm die 

voor deze gebieden geldt is 40 decibel. Het plaatsen van windturbines in stiltegebieden wordt 

door deze geluidsnorm uitgesloten. (Provincie Limburg, 2016)    

6.3.4 Aanvullende criteria gehanteerd door de Provincie Limburg 

De Provincie Limburg sluit naast veiligheidscriteria (Paragraaf 6.3.2) de volgende gebieden uit: 

 boringsvrijzone; 

 vliegfunnels (bijvoorbeeld van AWACS); 

 ganzenfoerageer corridors; 

 ‘high impact zone’ toekomstige leidingen; 

 hoog risico gebied voor vleermuizen, Mariohoop-Echt; 

 vliegverkeer Maastricht-Aachen Airport; 

 inrichtingen van de risicokaart; 

 nationaal Landschap Zuid-Limburg; 

 natura-2000; 

 stroomvoerend winterbed van de Maas; 

 radar vliegverkeer; 

 toetsingsvlakken luchtvaart; 

 transport van de risicokaart; 

 vliegvelden; 

 vliegverkeer; 

 waterkering; 

 waterwingebied; 

 geluidsgevoelige objecten inclusief een buffer van 500 meter. 
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6.4 Potentie voor windenergie in Limburg 

Aan de hand van de plaatsingscriteria, geodata, en 

een rekenmodel is de potentie voor windenergie in 

Limburg bepaald. Hierbij is gebruik gemaakt van 

twee soorten scenario’s: een voorkeurscenario en 

een realistisch scenario. Het verschil in deze 

scenario’s zit in de gehanteerde plaatsingscriteria.  

 

De gebieden die voortkomen uit deze 

plaatsingscriteria zijn in de potentieberekeningen 

meegenomen indien zij een oppervlak beslaan van 

tenminste 18 hectare. Hiermee bieden ze in principe genoeg ruimte voor de plaatsing van drie 

windturbines van 3MW, zie Figuur 6.2. Met behulp van het Geografisch Informatiesysteem is 

voor de potentiegebieden bepaald hoeveel windturbines geplaatst kunnen worden, zie Figuur 

6.3. Wegens het voorkomen van onregelmatige en ongunstige vormen zijn niet alle gebieden 

geschikt voor het plaatsen van het gegeven aantal windturbines in dat oppervlak. In deze studie 

is dit verschil rechtgetrokken door voor elk potentiegebied een handmatige controle uit te 

voeren en het potentiële aantal windturbines bij te stellen. In deze studie is niet gekeken naar 

de mogelijkheden voor maatwerk (Paragraaf 6.3.2)en een zo optimaal mogelijke opstelling van 

de windturbines binnen de potentiegebieden. Echter is een goede opstelling wel belangrijk voor 

het landschappelijk effect en het creëren van een zo optimaal mogelijke luchtstroom voor de 

turbines. Als op grond van deze reden gekozen wordt voor een specifieke opstelling kan dit de 

potentie, zoals bepaald in deze studie, verlagen. 

6.4.1 Het voorkeurscenario 

Voor het voorkeurscenario zijn de volgende gebieden uitgesloten: 

 alle uitsluitingsgebieden zoals opgesteld door de Provincie Limburg; 

 het uitsluitingsgebied en het ‘minder geschikte’ gebied zoals opgesteld in de windvisie 

‘Windmolens in Limburg: oog voor natuur en landschap’ van NMF Limburg; 

 alle stiltegebieden; 

 alle gebouwen zoals geregistreerd in de geodatabank TOP10NL van het Kadaster. 

Het uitsluiten van deze gebieden levert vijftien potentiële gebieden op, waarin windturbines 

geplaatst kunnen worden (Figuur 6.3). Het plaatsen van 64 windturbines binnen deze gebieden 

is mogelijk, mits géén rekening wordt gehouden met de opstellingsvorm. Deze turbines zorgen 

samen voor een windenergievermogen van 192 MW met een bijbehorende potentie van 1,5 PJ 

binnen het voorkeursgebied.  

6.4.2 Het ‘minder geschikte’ scenario 

Het minder geschikte scenario lijkt op het voorkeursscenario (Paragraaf 6.4.1). Echter zijn twee 

belangrijke wijzigingen toegepast met betrekking tot de uitsluitingsgebieden: 

 de buffer rondom geluidsgevoelige objecten is verkleind van 500 meter naar 360 meter; 

 het ‘minder geschikte’ gebied zoals vastgelegd in de windvisie ‘Windmolens in Limburg: 

oog voor natuur en landschap’ van NMF Limburg wordt niet uitgesloten van het 

potentiegebied 

Figuur 6.2: Eigenschappen van een 3MW 
windturbine (NEN sd) (Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland) 
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Echter geldt voor beide gebieden wel een toetsingsplicht (Bijlage 4: Potentiegebieden met 

toetsingsplicht ten behoeve van geluid en natuur). Zo geldt voor de minder geschikte gebieden, 

zoals vastgelegd door NMF Limburg, dat aan de hand van een gedegen flora- en 

faunaonderzoek aangetoond dient te worden dat er geen significant negatieve effecten zijn 

voor alle voorkomende vogels en vleermuizen in dat gebied. Voor geluidsgevoelige objecten 

geldt dat voor het gebied een geluidstoets uitgevoerd dient te worden om te bevestigen dat 

voldaan wordt aan de geluidsnorm van 47 decibel Lden. Het verruimde potentiegebied levert 32 

potentiële locaties op (Figuur 6.3), waarin 173 windturbines geplaatst kunnen worden, mits 

géén rekening wordt gehouden met de opstellingsvorm. Deze turbines zorgen samen voor een 

maximaal vermogen van 519 MW en een maximale potentie van 4,2 PJ binnen het minder 

geschikte gebied. Echter dient in acht te worden genomen dat naar waarschijnlijkheid niet dit 

gehele vermogen gerealiseerd kan worden in verband met de toetsingsplicht.  

 

 

 
Figuur 6.3: Potentiegebieden in Limburg voor de plaatsing van windturbines gegeven twee scenario's: het 
voorkeurscenario (links) en het minder geschikte scenario (rechts) 

Gedetailleerde kaarten van Figuur 6.3 zijn te vinden in Bijlage 5: Uitgebreide kaarten van de 

potentiegebieden Voorkeurscenario en Minder geschikt scenario. 

6.4.3 Potentie op basis van toekomstige ontwikkelingen 

Op het gebied van windenergie kunnen technologische ontwikkelingen zorgen voor een 

rendementstoename en daarmee een vergroting van de potentie voor windenergie. Bij 

éénzelfde rotordiameter wordt verwacht dat de rendementstoename vier procent per tien jaar 

gaat zijn tot het jaar 2050 (Thresher, Robinson, & Veers, 2008). Voor de potentie aan 
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windenergie in Limburg betekend dit dat deze in 2050 toegenomen kan zijn tot 1,7 of 4,6 PJ 

met hetzelfde aantal windturbines.  

 

Een andere kans die de toekomst kan brengen op het gebied van energie zijn de 

technologische ontwikkelingen van mini windturbines. Zoals eerder benoemd zijn deze mini 

windturbines momenteel nog niet rendabel voor grootschalige toepassingen. Indien de 

technologie verder ontwikkeld wordt kunnen deze in de toekomst wellicht winstgevend worden. 

Mocht dit het geval zijn dan is het wenselijk dat een apart beleid wordt opgesteld voor mini 

windturbines.      

 

De laatste jaren hebben ontwikkelingen plaatsgevonden rond de geluidsproductie van 

windmolens. Tegenwoordig produceren windturbines met een vermogen van 600 kilowatt 

daardoor maar net zoveel geluid als oude windturbines met een vermogen van 250 kilowatt. 

Het gaat hierbij om een geluidsafname van een factor twee tot drie. Indien deze ontwikkeling 

voortzet kunnen windturbines in de toekomst mogelijk dichter bij geluidsgevoelige objecten of in 

stiltegebieden worden geplaatst. (Beurskens & Kuik) 

6.5 Ruimtelijke impact 

Het directe ruimtegebruik van een windturbine is relatief klein doordat de fundering weinig 

ruimte in beslag neemt en de omliggende ruimte gebruikt kan worden voor andere functies 

(Paragraaf 4.6). Echter nemen windturbines indirect veel ruimte in beslag wegens de gestelde 

plaatsingscriteria (Paragraaf 6.3) en door het relatief grote formaat van de turbine zelf. De 

afmetingen van de turbines zorgen ervoor dat ze tot op een grote afstand zichtbaar zijn en een 

groot landschappelijk effect veroorzaakt wordt. Onder de plaatsingscriteria bevinden zich 

voorwaarden over de afstanden tussen: 

 windturbines onderling; 

 windturbines en belangrijke natuurgebieden of vogelrichtlijngebieden 

 geluidsgevoelige objecten en turbines; 

 windturbines en gevaargevoelige objecten zoals hoogspanningsleidingen, 

(vaar)wegen, transportleidingen etc. 

Uit het gegeven dat deze voorwaarden nodig zijn voor het plaatsen van een windturbine op een 

verantwoorde wijze, kan geconcludeerd worden dat de effecten van een windturbine ver reiken. 

Indirect gezien heeft een windturbine dus een grote ruimtelijke impact. 

 

Voor het realiseren van de berekende windenergiepotentie is een ruimtebeslag nodig van 778 

hectare in het voorkeurscenario en 2.078 hectare in het minder geschikte scenario. De 

ruimtelijke impact reikt echter nóg verder dan deze oppervlaktes wegens de zogenoemde 

‘horizonvervuiling’ en de benodigde bufferzones voor onder andere woningen en 

natuurgebieden.  
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6.6 Conclusie 

Vanuit veiligheidsoverwegingen, geluidsoverlast en de effecten op natuur en landschap is het 

niet overal wenselijk om windturbines te plaatsen. Daarom zijn zowel door het Rijk, als de 

Provincie Limburg en NMF Limburg, gebieden uitgesloten voor de plaatsing van windturbines. 

Aan de hand van deze uitsluitingen zijn in deze studie twee scenario’s opgesteld, te weten: het 

voorkeurscenario en het minder geschikte scenario. Het voorkeurscenario kent maximale 

uitsluiting gesteld door alle genoemde partijen.  Na uitsluiting blijven 15 potentiegebieden (778 

hectare) over die goed zijn voor het plaatsen van 64 windturbines met een potentie van 1,5 PJ. 

Het minder geschikte scenario lijkt op het voorkeurscenario maar kent versoepelde 

uitsluitingscriteria die mogelijk gemaakt worden door het invoeren van een toetsingsplicht. Door 

middel van toetsing dient aangetoond te worden dat geen significant negatief effect optreedt 

voor alle voorkomende vogels en vleermuizen en dat voldaan wordt aan de geluidsnorm van 47 

decibel Lden. Het aantal potentiegebieden komt hierbij neer op 32 (2.078 hectare), wat ruimte 

geeft voor het plaatsen van maximaal 173 windturbines met een maximale totale potentie van 

4,1 PJ. Bij het meenemen van de te verwachten rendementstoename voor windenergie komt 

de energiepotentie voor de scenario’s neer op: 1,7 PJ aan de hand van het voorkeurscenario 

en 4,6 PJ bij het minder geschikte scenario. In beide scenario’s wordt, al dan niet met de 

gegeven rendementstoename, voldaan aan de doelstelling van 95,5 MW ‘wind op land’ in de 

provincie Limburg (Paragraaf 2.3). In deze studie is geen specifieke opstellingsvorm van de 

windturbines gehanteerd bij de potentieberekeningen. Indien dit wel wordt gedaan kan de 

potentie enigszins lager uitvallen.  
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7  Zonne-energie 

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de kenmerken, effecten, plaatsingscriteria, potentie, 

toekomstontwikkelingen en ruimtelijke impact van de twee meest gebruikte zonne-

energiesystemen in Nederland: PV-systemen en zonnecollectoren.  

7.1 Kenmerken van zonne-energiesystemen in Nederland 

Zowel PV-systemen als zonnecollectoren werken optimaal indien ze geplaatst worden onder 

een hellingshoek van 35 graden en een oriëntatie hebben tussen zuidoost en zuidwest (Milieu 

Centraal, 2017). PV-systemen kunnen zowel op daken als vrijstaand (zonneparken/zonne-

akkers) geplaatst worden. Zonnecollectoren worden vrijwel uitsluitend op daken geplaatst 

(Werf, Abbe, & Jongeneel, 2011).  

 

Tabel 7.1: Benodigde ruimte voor plaatsing en opbrengst van zonnepalen en -collectoren (Provincie 

Limburg, sd) (Zonnepanelen-weetjes, sd) (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2016) 

 PV-systemen 

op daken 

Vrijstaande 

PV-

systemen 

Zonnecollector  

Oppervlakte per 

paneel (m2) 

1,6 1,6 2 Oppervlakte per 

collector (m2) 

Werkelijk 

benodigde 

ruimte8 per 

paneel bij een 

hellend dak; 

plat(te) 

ondergrond/dak 

(m2) 

2,1; 4,3 3 2,7; 5,4 Werkelijk 

benodigde 

ruimte8 per 

collector bij een 

hellend dak; plat 

dak (m2) 

Huidige 

opbrengst per 

paneel in 

MJ/jaar9 

756 756 100; 160; 285 Huidige 

opbrengst per 

collector in 

MJ/jaar bij 1;2;3 

collector(en) 

 

 

 

 

 

                                                      
8 Uitgaande van een gemiddeld geschikt dakoppervlak van een gemiddeld dak van 40 m2 (Stremke & 
Oudes, 2014) 
9 Bij 875 vollasturen per jaar (HIER opgewekt, sd) 
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Bij de plaatsing van zonnepanelen en –collectoren dient rekening te worden gehouden met de 

volgende uitgangspunten: 

 De ruimte tussen het paneel of de collector en de rand van elk dakdeel bedraagt 

tenminste een halve meter.  

 Een paneel of collector neemt op een platte ondergrond ongeveer twee keer zoveel 

ruimte in beslag als op een hellende ondergrond. (Provincie Limburg, sd) 

Deze uitgangspunten zorgen ervoor dat de werkelijke ruimte die een zonnepaneel of –collector 

nodig heeft bij plaatsing beduidend groter is dan de fysieke oppervlakte, zie Tabel 7.1.  

7.2 Zonne-energie als duurzame energiebron 

Het opwekken van energie met behulp van zonnepanelen en zonnecollectoren heeft geen 

directe CO2-uitstoot. Binnen het productieproces van de zonnepanelen en –collectoren komt 

momenteel echter wel CO2 vrij door het gebruik van fossiele brandstoffen. Na ingebruikname 

van het zonne-energiesysteem is deze uitstoot binnen drie jaar gecompenseerd. Deze drie jaar 

nemen maar een klein deel van de totale levensduur (ongeveer 25 jaar) in beslag. Door de 

energiesystemen in de toekomst te produceren met energie afkomstig uit duurzame bronnen 

kan de compensatietijd verder afnemen. (Milieu Centraal, sd) 

 

Silicium is een semi-metaal dat gebruikt wordt voor de productie van fotovoltaïsche cellen. 

Silicium is een veel voorkomend element in de bodem, waardoor het gebruik ervan de behoefte 

in het gebruik van de toekomstige generaties niet uitsluit. Daarnaast kan 90 tot 95 procent van 

het materiaal uit oude zonnepanelen worden hergebruikt waardoor steeds minder nieuw 

materiaal nodig is bij de productie. Tevens zorgt het recyclen van zonne-energiesystemen voor 

een daling van 70 procent van de energie die nodig is voor de productie van een nieuw 

systeem. (Helvoort, 2010) 

7.3 Effecten en plaatsingscriteria 

Vanuit technisch, maatschappelijk, landschappelijk, cultuurhistorisch en ecologisch perspectief 

is het niet overal wenselijk om zonne-energiesystemen te plaatsen. Zonneparken hebben 

namelijk een landschappelijke impact, maar beperken mogelijk ook de gebruiksfunctie van een 

gebied, zoals landbouwkundig gebruik.   

 

Om te bepalen of een locatie geschikt is, kunnen specifieke plaatsingscriteria worden 

opgesteld. Voor alle zonne-energiesystemen geldt dat op de locatie zon-inval aanwezig dient te 

zijn en dat de systemen zo goed mogelijk ingepast dienen te worden in de omgeving. De mate 

van zon-inval wordt bepaald door: het aantal zonuren per jaar, de oriëntatierichting van het 

systeem en gebouwen of objecten die zorgen voor schaduwvorming. Een goede inpassing van 

het systeem is gebiedsafhankelijk. Zo dienen zowel open landschappen als landschappelijke 

kenmerken behouden te worden (Provincie Noord-Holland, 2016). Daarnaast dient de 

opstelling qua schaal passend te zijn in de omvang van bestaande verstedelijking en/of 

woonkernen (Provincie Noord-Holland, 2016). In deze paragraaf worden de plaatsingscriteria 

van zonne-energiesystemen beschreven gezien het standpunt van NMF Limburg.  
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7.3.1 Criteria ‘zon op dak’ 

De plaatsing van zonne-energiesystemen op daken kent relatief weinig criteria doordat de 

systemen gebouw gebonden zijn. Gebouw gebonden systemen hebben namelijk een relatief 

lage impact op ruimte en zorgen voor dubbel ruimtegebruik (Werf, Abbe, & Jongeneel, 2011). 

Naast de algemene criteria wordt in dit onderzoek rekening gehouden met de volgende criteria 

voor ‘zon op dak’: 

 De dakvorm is regelmatig, niet te steil en vlak. 

 Het dak is geen onderdeel van een kasteel, bijzonder monument of historische 

buitenplaats gezien de cultuurhistorische en landschappelijke waarde. 

 Het betreft geen dakdeel van een verspreid gebouw dat een bijzonder landschappelijke 

waarde heeft of gelegen is in een zeer open landschap gezien. 

 Daken van monumenten of gebouwen binnen beschermde stads- en dorpsgezichten 

komen enkel in aanmerking voor de plaatsing van zonne-energiesystemen als de 

cultuurhistorische waarden dat toelaten. Bij deze toelating is het belangrijkste 

uitgangspunt dat de volledige installatie buiten het zicht blijft gezien vanuit belangrijke 

gezichtspunten op het gebouw en vanuit de openbare ruimte. Daarnaast dient het 

plaatsen (en het eventuele verwijderen) geen fysieke schade te veroorzaken aan 

belangrijke historische materialen en constructies. (Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed, 2014) 

7.3.2 Criteria ‘Vrijstaande PV-systemen’ 

Vrijstaande PV-systemen kunnen zorgen voor dubbel ruimtegebruik indien ze gecombineerd 

worden met andere functies zoals: begrazing door schapen of kippen, overkapping bij 

parkeerterreinen of geluidsschermen bij wegen. Indien dit niet het geval is neemt het systeem 

een groot oppervlak in beslag, waardoor de plaatselijke effecten kunnen toenemen. Om deze 

effecten te beperken is het wenselijk om de zonne-energiesystemen, net zoals de andere 

bouwwerken, zo dicht mogelijk bij het stedelijk gebied te plaatsen. 

Vanwege de effecten van zonneparken op natuur en landschap is in dit onderzoek uitgegaan 

van de volgende criteria: 

 

Vrijstaande PV-systemen zijn in volledigheid uitgesloten binnen de volgende 

uitsluitingsgebieden: 

 

Goudgroene natuurzone10 

In de meest waardevolle natuurgebieden van Limburg dient deze functie beschermd te blijven van overige 

initiatieven tenzij sprake is van een groot openbaar belang, waarvoor geen alternatieven zijn en de natuur 

gecompenseerd wordt.   

 

Nationaal Landschap Zuid-Limburg10: steile hellingen en de hoogst gelegen delen van de plateaus 

Voor het ontwikkelen en behouden van de kernkwaliteit ‘Groen karakter’ van het Nationaal Landschap 

Zuid-Limburg stelt de Beleidsnotitie Landschapsvisie Zuid-Limburg van de Provincie Limburg dat het 

vermeden dient te worden om nieuwe bebouwing te plaatsen op steile hellingen en de hoogst gelegen 

delen van de plateaus binnen het Nationaal Landschap Zuid-Limburg (Provincie Limburg, 2009). 

                                                      
10 Zoals vastgesteld in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 (POL 2014) 
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Aangezien zonnepanelen bouwwerken zijn (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2016) worden 

deze gebieden uitgesloten voor de plaatsing van vrijstaande PV-systemen.  

 

Akkervogelgebieden11 

Onder akkervogels wordt volgens het Natuurbeheerplan Limburg 2017 (Provincie Limburg, 2016)  

verstaan: “soorten die zich (in zekere mate) hebben aangepast aan de dynamiek van de hedendaagse 

landbouw”. Voor de overlevingskansen van deze soorten is het van belang dat de leefgebieden behouden 

blijven door middel van agrarisch natuurbeheer. Dit benodigde agrarisch natuurbeheer kan niet worden 

voortgezet bij de aanleg van een vrijstaand PV-systeem wegens de omvorming van een akkerland naar 

grasland. Voor het behoud van akkervogels zijn deze gebieden voor de plaatsing van vrijstaande PV-

systemen uitgesloten. 

 

Weidevogelgebieden11 

Weidevogels (zoals de grutto) hebben een leefgebied nodig met een open landschap, hoge 

grondwaterstanden en vochtige bodems (Vogelbescherming Nederland, 2017). Vrijstaande PV-systemen 

dienen in deze gebieden te worden uitgesloten om de openheid van het landschap te behouden.   

 

Ganzenfoerageergebieden11 

Grauwe ganzen hebben een leefgebied waarbij open gebieden en water makkelijk bereikbaar zijn 

(Vogelbescherming Nederland, sd). Om de openheid van dit landschap te behouden dienen hier geen 

vrijstaande PV-systemen geplaatst te worden. Daarnaast dient in de foerageergebieden rusten aanwezig 

te zijn (Provincie Limburg, 2016). Op deze manier concentreren de ganzen zich vanzelf binnen deze 

gebieden en wordt landbouwschade in overige gebieden beperkt. De plaatsing van een dergelijk 

energiesysteem veroorzaakt onrust en zorgt er dus voor dat de functie van de foerageergebieden 

verstoord wordt.  

 

Hamsterleefgebieden11 

De korenwolf is een kleurrijke wilde hamster die in Nederland enkel in Zuid- en Midden-Limburg voorkomt. 

Het leefgebied van de korenwolf bestaat uit een open, agrarisch landschap waarin veel (zeer) zeldzame 

akkerkruiden voorkomen. De burchten van korenwolven worden meestal gevonden in graanakkers. 

Wegens de belangrijke ecologische waarde van de korenwolf en de zeldzame akkerkruiden dienen deze 

hamsterleefgebieden behouden te worden. Het omzetten van graanakkers naar grasland is één van de 

belangrijkste bedreigingen voor hamster (Natura 2000 Vlaanderen, sd). Hiermee is de plaatsing van 

vrijstaande PV-systemen in deze leefgebieden dan ook uitgesloten. (Provincie Limburg, 2017) 

 

Oppervlaktewater 

Drijvende PV-systemen worden in deze studie niet meegenomen wegens de strijdigheid met andere 

functies van oppervlaktewater zoals natuur, recreatie en vaarwegen.  

 

Plaatsing van vrijstaande PV-systemen binnen centrum- en woongebied is enkel mogelijk 

indien voldoende ruimte aanwezig is en de plaatsing niet ten koste gaat van 

groenvoorzieningen ter voorkoming van hittestress. 

 

                                                      
11 Zoals vastgesteld in de Beheertypenkaart Provinciaal Natuurbeheerplan 2017 
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PV-systemen binnen beschermde stads- en dorpsgezichten en monumenten worden wanneer 

er sprake is van een ruim perceel bij voorkeur op de grond geplaatst. Hierbij dient volgens de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voldaan te worden aan de volgende uitgangspunten: 

 Door de plaatsing ontstaat geen verlies van cultuurhistorische of historisch-ruimtelijke waarden 

voor het gebouw of het gehele gebied. Ook wordt de ruimtelijke samenhang en het aanzicht van 

het gebouw en perceel niet aangetast door het systeem. 

 De specifieke locatie voor de plaatsing van het systeem wordt bepaald aan de hand van de minst 

waardevolle of kwetsbare delen van het perceel, waarbij deze zo veel mogelijk uit het zicht staat. 

 Het systeem heeft geen effect op de belangrijke uitzichten binnen, vanuit of op het perceel. 

 Bij de plaatsing dienen het bodemarchief en de archeologische waarden bewaard te blijven. 

(Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2014) 

 

Langs infrastructuur dient de plaatsing van PV-systemen niet ten kosten te gaan van de 

landschappelijke kwaliteit van het landschap of het open zicht op het landschap. 

 

Agrarische gebieden komen daarom enkel in aanmerking voor de plaatsing van PV-systemen 

indien ze niet concurreren met voedselproductie. 

Zowel de productie van voedsel, als de productie van elektriciteit door PV-systemen, neemt land in beslag 

waardoor concurrentie plaats vindt. Omdat een goede voedselvoorziening wereldwijd behoort tot de 

eerste levensbehoefte heeft dit prioriteit (Vries, et al., 2008). Agrarische gebieden komen daarom enkel in 

aanmerking voor de plaatsing van PV-systemen indien ze niet concurreren met voedselproductie. Volgens 

Stremke en Oudes wordt in 2040 een hogere landbouwefficiëntie verwacht van 10% (Stremke & Oudes, 

2014). Door deze toename in efficiëntie kan tien procent van het landbouwareaal gebruikt worden voor 

vrijstaande PV-systemen zonder te concurreren met de voedselproductie. Binnen het landbouwareaal 

worden de systemen bij voorkeur geplaatst in gebieden die binnen het POL 2014 aangemerkt zijn als 

ontwikkelingsgebieden intensieve veehouderij, ontwikkelingsgebied glastuinbouw en daarna het overige 

buitengebied met uitzondering van het extensiveringsgebied. Binnen deze gebieden dienen de vrijstaande 

PV-systemen zo veel mogelijk geconcentreerd te worden om versnippering van het landschap tegen te 

gaan en heeft dubbelruimtegebruik de voorkeur. Daarnaast hebben de locaties die kenmerken hebben 

van verstedelijking de voorkeur, wegens het stedelijke karakter dat de bouwwerken (PV-systemen) met 

zich meebrengen (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2016). Hierbij kan gedacht worden aan 

erven en bouwblokken bij agrarische bedrijven, landbouwareaal gelegen aan de rand van bebouwing en  

glastuinbouwgebieden.  

 

Minder geschikte gebieden voor de plaatsing van PV-systemen zijn: 

 

Zilvergroene natuurzone10 

De zilvergroene natuurzone dient volgens het POL 2014 grote kansen voor natuurontwikkeling en 

natuurbeheertaken te kunnen benutten. Deze natuurgebieden worden in dit onderzoek als minder 

geschikt geacht voor de plaatsing van vrijstaande PV-systemen wegens de kansen die zij biedt voor 

natuur. Binnen deze gebieden kan onderscheidt worden gemaakt tussen landbouwgronden met een EHS-

achtergrond en landbouwgronden zonder EHS-achtergrond. Indien binnen de zilvergroene natuurzone 

vrijstaande PV-systemen worden geplaatst kunnen deze vanuit natuurwaarden het beste tijdelijk 

(maximaal 25 jaar) geplaatst worden op de landbouwgebieden zonder EHS-achtergrond. Na deze 

tijdelijke functieverandering kan de functieverandering doorzetten naar natuur. De landbouwgronden met 

een EHS-achtergrond blijven op deze manier gevrijwaard en kunnen binnen een kortere termijn de 
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functieverandering naar natuur doorzien. Op deze manier kan zowel worden bijgedragen aan de 

hernieuwbare energiedoelstellingen (Paragraaf 2.3) als de natuurontwikkeling.   

 

Bronsgroene landschapszone en beekdalen10 

De bronsgroene landschapszone en de rivier- en beekdallandschappen worden in dit onderzoek als 

minder geschikt geacht voor de plaatsing van vrijstaande PV-systemen, omdat deze gebieden uit 

landschappelijk oogpunt waardevol zijn. Een goede ruimtelijke inpassing is voor deze gebieden dan ook 

extra belangrijk.  

 

Extensiveringsgebied10 

Extensiveringsgebieden kennen een grotere natuurwaarde dan de intensieve veehouderijgebieden. 

Daarom is de plaatsing van vrijstaande PV-systemen hier enkel wenselijk als binnen het verdere 

buitengebied geen ruimte beschikbaar is.  

 

Boven (spoor)wegen  

Het plaatsen van PV-systemen als overkappingen boven (spoor)wegen wordt wegens de grote 

landschappelijke impact als minder geschikt ervaren. In dit onderzoek is de mogelijke potentie daarom 

buiten beschouwing gelaten.   

7.4 Potentie voor zonne-energiesystemen in Limburg 

Aan de hand van de plaatsingscriteria (Paragraaf 7.2), geodata (Paragraaf 3.2.4) en een 

rekenmodel (Paragraaf 3.2.4) is met behulp van enkele aannames de potentie voor zonne-

energiesystemen in Limburg bepaald. De totale potentie wordt in deze paragraaf beschreven 

aan de hand van drie categorieën, te weten: Zon-PV op daken, Zon-thermisch op daken en 

Zon-PV vrijstaand. 

7.4.1 Potentie van Zon-PV en Zon-thermisch op daken 

Bij de bepaling van de potentie Zon-PV en Zon-thermisch op daken is onderscheidt gemaakt 

tussen gebouwen die gelegen zijn op bedrijventerreinen (zie Tabel 7.2) en alle gebouwen die 

daarbuiten gelegen zijn (zie Tabel 7.2). De daken die in dit onderzoek zijn opgenomen hebben 

een minimaal oppervlak van 6 m2. Op deze manier is op de geselecteerde daken ten minste 

plaats voor één zonnepaneel of één zonnecollector. Uitgebreidere tabellen, inclusief de 

gebruikte uitgangspunten, zijn weergegeven in Bijlage 6: Potentie ‘zon op dak’ – uitgebreide 

tabellen. 
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Tabel 7.2: Potentie Zon-PV en Zon-thermisch op daken van gebouwen in Limburg die gelegen zijn buiten 

de bedrijventerreinen 

 Zonne-

energiesysteem 

Oppervlakte in 

hectare 

Potentie in PJ 

Beschikbaar 

dakoppervlak van 

gebouwen gelegen 

buiten de 

bedrijventerreinen 

Zon-PV 1.471 3,8 PJ (= ruim 5 miljoen 

zonnepanelen12) 

Zon-thermisch 374 3,0 PJ (= ruim 1 miljoen 

zonnecollectoren13) 

Beschikbaar 

dakoppervlak van 

gebouwen gelegen 

binnen de 

bedrijventerreinen 

Zon-PV 938 1,8 PJ (= ruim 2,4 

miljoen 

zonnepanelen12) 

Totaal beschikbaar 

dakoppervlak  

Zon-PV en Zon-

thermisch 

2.783 8,6 

 

Uit Tabel 7.2 kan worden opgemaakt dat de potentie van zonne-energie op daken in Limburg 

rond de 8,6 PJ ligt.  

7.5 Potentie van Zon-PV vrijstaand 

Bij de bepaling van de potentie Zon-PV vrijstaand is onderscheid gemaakt tussen 

parkeerterreinen, bedrijventerreinen, braakliggende gronden, infrastructuur, 

gesloten stortplaatsen en agrarische gebieden17, zie Tabel 7.3. Een visueel 

overzicht van de ligging van deze gebieden is weergegeven in Bijlage 7: Kaart met 

de zoekgebieden voor het plaatsen van vrijstaande PV-systemen. De restruimtes 

binnen de bebouwde omgeving zijn niet meegenomen in deze potentieberekening. 

Deze afweging is gemaakt op basis van de weinige betrouwbare gegevens die 

hierover beschikbaar zijn. Uitgebreidere tabellen, inclusief de gebruikte 

uitgangspunten, zijn weergegeven in  

  

                                                      
12 1 zonnepaneel levert 756 MJ/jaar en heeft in werkelijkheid 2,1; 4,3 m2 nodig bij een hellend; plat dak 
van 54 m2, zie tabel Tabel 7.1. 
13 Gemiddeld gezien levert 1 zonnecollector 2875 MJ/jaar (=(3165+5064+9020)/(1+2+3)) en heeft in 
werkelijkheid 2,7; 5,4 m2 nodig bij een hellend; plat dak van 54 m2, zie Tabel 7.1. 
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Bijlage 8: Potentie ‘vrijstaande PV-systemen’ – uitgebreide tabellen. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 7.3: Potentie zon-PV vrijstaand in Limburg 

Gebied Oppervlakte in hectare Potentie in PJ14 

Overkapping 

parkeerterreinen 

203 0,51 PJ 

Bedrijventerreinen 0 0 PJ 

Braakliggende grond15 57 0,14 PJ 

Gesloten stortplaatsen 6,8 0,02 PJ 

Langs infrastructuur16 - 2,17 PJ 

Agrarische gebieden17 4.457 11,23 PJ 

Totaal beschikbaar 

oppervlak 

4.724 14,07 PJ 

 

Uit Tabel 7.3 kan worden opgemaakt dat de potentie van zonne-energie door middel van 

vrijstaande PV-systemen op 14,07 PJ ligt. Wegens de dure grond en de dynamische omgeving 

zijn bedrijven in eerste instantie niet in de potentiebepaling meegenomen voor vrijstaande PV-

systemen. Echter is dit verder wel een wenselijke plaats voor de plaatsing van PV-systemen. 

Het totaalpotentieel van Zon-PV en Zon-thermisch in Limburg komt hierdoor uit op 22,7 PJ.   

7.5.1 Potentie op basis van toekomstige ontwikkelingen 

Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van zonne-energiesystemen brengen nieuwe 

afwegingen teweeg. Voor een zo optimaal mogelijk verloop van de energietransitie dient het 

beleid op gebied van hernieuwbare energie regelmatig vernieuwd te worden. Enkele 

ontwikkelingen die kunnen zorgen voor wijzigingen in de huidige plaatsingscriteria zijn: 

 Rendementstoename 

                                                      
14 Een vrijstaand PV-systeem levert 2,52 TJ/ha per jaar bij 875 vollasturen (Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland, 2016) (HIER opgewekt, sd).  
15 Semi-verhard overig terrein (CBS, 2012) 
16 Op basis van gegevens over de voorbeeldcase A37 (van A tot Zon, 2017) is een benadering 
gemaakt voor de Limburgse Rijkswegen en Provinciale wegen, zie 
 

Bijlage 9: Uitwerking potentie Zon-PV langs infrastructuur.  
17 Hierbij wordt gedoeld op 10% van de agrarische gebieden zoals beschreven in Paragraaf 7.3.2, te 
weten:  ontwikkelingsgebieden intensieve veehouderij, ontwikkelingsgebieden glastuinbouw en het 
buitengebied met uitzondering van het extensiveringsgebied (zoals vastgesteld in het POL 2014) 
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Momenteel is de meest gangbare rekenwaarde voor zonnepanelen een rendement van 

15%. Voor 2050 wordt verwacht dat dit rendement is toegenomen tot een waarde van 

30% (Stremke & Oudes, 2014). Momenteel is de meest gangbare rekenwaarde voor 

zonnecollectoren een rendement van 35%. Voor 2050 wordt verwacht dat dit 

rendement is toegenomen tot een waarde van 56% (Stremke & Oudes, 2014).   Zonne-

energiesystemen hebben een verwachte levensduur van 25 jaar en kunnen daardoor 

dienen als tijdelijke functievoorziening (Werf, Abbe, & Jongeneel, 2011). Indien de 

geplaatste zonne-energiesystemen in de aanloop naar 2050 worden vervangen door 

nieuwere, wordt met hetzelfde aantal systemen meer energie opgewekt. Aan de hand 

van de resultaten uit Paragraaf 7.4 kan worden bepaald dat de potentie voor zonne-

energiesystemen met een toegenomen rendement in Limburg ligt op 44,2 PJ. In de 

praktijk valt deze potentie in 2050 enkel lager uit aangezien het waarschijnlijk is dat niet 

alle zonne-energiesystemen in 2050 vernieuwd zijn. Indien de energievraag gelijk blijft, 

betekend dit dat zonne-energiesystemen aan de hand van de voorkeursladder (zie 

Figuur 7.1) geconcentreerd kunnen worden naar de meest wenselijke gebieden. 

Langzamerhand komen de gebieden die onderaan de voorkeursladder staan weer vrij.      

 Esthetische ontwikkelingen en verdere ontwikkeling en toepassing van bestaande 

technologieën die (niet) rendabel zijn  

Vanuit verschillende bedrijven wordt gewerkt aan de ontwikkeling van meer esthetische 

en praktische zonne-energiesystemen. Momenteel zijn deze systemen nog in 

ontwikkeling, worden ze op kleine schaal als pilot toegepast, nog te onbekend bij de 

consument of zijn ze in aanschaf nog te duur. Indien deze ontwikkeling doorzet biedt dit 

mogelijkheden voor het toepassen van zonne-energiesystemen in gebieden die 

momenteel kwetsbaar zijn vanwege hun cultuurhistorische en/of landschappelijke 

waarde. Hierdoor kan de potentie voor zonne-energie in Limburg in 2050 enigszins 

groeien. Enkele voorbeelden van dergelijke systemen zijn: Solaroad, Smart Energy 

Glass, Solar Roof en ZigZagSolar.  

 Ontwikkeling nieuwe technologieën 

De ontwikkeling van nieuwe technologieën met een hogere opbrengst of kleinere 

ruimtelijke impact kunnen concurreren met de huidig gangbare technieken. Indien deze 

nieuwe technologieën geschikter blijken te zijn, is het noodzakelijk om te kijken naar de 

benodigde plaatsingscriteria die zorgen voor een goede inpassing.  

Uit de genoemde punten blijkt dat het investeren in de ontwikkeling van (huidige) zonne-

energiesystemen zijn vruchten kan afwerpen in de vorm van een hogere energiepotentie.  
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Figuur 7.1: De voorkeursladder geeft aan in welke gebieden de plaatsing van zonne-energiesystemen het 

meest wenselijk is (groen) en in welke gebieden het minst (rood). De voorkeursladder gaat ervan uit dat,, 

indien mogelijk, gebruik wordt gemaakt van dubbel ruimtegebruik en verstedelijking zo veel mogelijk 

geconcentreerd wordt. 

7.6 Ruimtelijke impact  

Indien zonne-energiesystemen op daken worden geplaatst blijft de ruimtelijke impact beperkt 

wegens het dubbele ruimtegebruik (Paragraaf 4.6). In dit geval dient namelijk enkel rekening te 

worden gehouden met eventuele cultuurhistorische of landschappelijke waardes van het 

gebouw. Voor het realiseren van de berekende potentie (Paragraaf 7.4.1) is 1565 hectare nodig 

voor ‘PV op dak’ en 374 hectare voor ‘Thermisch op dak’.  

 

Vrijstaande PV-systemen hebben een veel grotere ruimtelijke impact (Paragraaf 4.6) dan de 

systemen op daken. Dit komt doordat mogelijkheden aanwezig zijn voor dubbel ruimtegebruik, 

maar deze de landschappelijke effecten van zonneparken vergroten wegens de toegenomen 

hoogte van de installatie. Daarnaast dient voor deze systemen grond ter beschikking te worden 

gesteld die momenteel vaak een andere functie heeft. Een voordeel van zonne-

energiesystemen, ten opzichte van windenergie, is de beperkte impact op de omgeving. Zolang 

zonne-energiesystemen niet in gebieden met natuurwaarde worden geplaatst is er geen sprake 

van een significant negatief effect op natuur (Rho advisuers voor leefruimte, 2016). Wat dan 

nog overblijft, is de landschappelijke en visuele impact. Doordat het mogelijk is om vrijstaande 

PV-systemen voor tijdelijke duur te plaatsen, wordt deze landschappelijke en visuele impact 

weggenomen bij het afbreken van het systeem. Daarnaast neemt deze impact af als zich 

ontwikkelingen voordoen op het esthetisch vlak. Voor het realiseren van de berekende potentie 

(Paragraaf 7.5) voor vrijstaande PV-systemen is 4.823 hectare nodig.  

Voorkeursladder voor de plaatsing van zonne-energiesystemen

Daken

Woongebieden en centrumgebieden

Parkeerterreinen

Bedrijventerreinen

Braakliggende gronden of pauzelandschappen

Langs infrastructuur

Stortplaatsen

Verspreide woningen

Agrarisch bouwblok

Agrarisch gebied (intensieve veehouderij en glastuinbouw) 

Agrarisch gebied (overig buitengebied)

Agrarisch gebied (extensiveringsgebied)

Zilvergroene natuurzone, bronsgroen landschapszone en beekdalen
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7.7 Conclusie 

Vanuit technisch, maatschappelijk, landschappelijk, cultuurhistorisch en ecologisch perspectief 

is het niet overal wenselijk om zonne-energiesystemen te plaatsen. Voor ‘Zon op dak’ is het 

van belang dat de dakvorm regelmatig, niet te steil en vlak is; het geen kasteel, bijzonder 

monument of historische buitenplaats betreft; en dat goede inpassing noodzakelijk is bij daken 

van monumenten of gebouwen binnen het beschermde stads- en dorpsgezicht. Voor 

‘Vrijstaande PV-systemen’ geldt uitsluiting binnen: de goudgroene natuurzone; het Nationaal 

Landschap Zuid-Limburg; Oppervlaktewateren; akker-, weide-, ganzen foerageer- en 

hamsterleefgebieden. Minder geschikte gebieden voor de plaatsing van ‘Vrijstaande PV-

systemen’ zijn: zilvergroene natuurzone; bronsgroene landschapszone; beekdalen; 

extensiveringsgebied; en boven (spoor)wegen. Daarnaast wordt enkel 10% van het 

landbouwareaal geschikt geacht, zodat concurrentie met de voedselproductie wordt 

voorkomen. Wegens toekomstige ontwikkelingen (nieuwe technieken, esthetische 

ontwikkelingen, etc.) kunnen deze criteria in de toekomst wellicht versoepelt worden. 

 

Bij het hanteren van de huidige criteria zijn de gebieden (6.762 hectare) in Limburg samen nog 

goed voor een energiepotentie van 22,7 PJ. Met de rendementstoename, zoals deze wordt 

verwacht door Stremke en Oudes, is er een toekomstpotentie van 44,2 PJ voor 2050.  
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8  Biomassa 

In dit hoofdstuk wordt het duurzaamheidsaspect van biomassa toegelicht, de potentie voor 

energie uit biomassa in Limburg bepaald en de ruimtelijke impact van biomassa beschreven.     

8.1 Biomassa als duurzame energiebron 

Tegenwoordig wordt biomassa vaak nog gezien als een energiebron die per definitie duurzaam 

is (Stichting Natuur en Milieu, 2008). In het rapport ‘Heldergroene biomassa’ wordt aangetoond 

dat dit sterk uiteen loopt als men kijkt naar verschillende soorten biomassa. Zo is hout een 

hernieuwbare energiebron, die niet altijd duurzaam hoeft te zijn. Indien het gaat om een 

houtsoort die niet binnen één generatie volledig kan groeien is deze in wezen niet duurzaam. 

Andere oorzaken van een niet duurzame biomassapotentie is het niet sluiten van kringlopen of 

het niet cascaderen (het zo lang mogelijk, op een zo hoog mogelijke waarde gebruiken van 

grondstoffen) van stoffen. Het onderhavige rapport geeft weer welke soorten biomassa positief 

beoordeeld worden op duurzaamheid en welke negatief. Enkele soorten kennen ook 

voorwaarden voor de beoordeling op duurzaamheid, deze worden aangeduid met ‘positief mits’ 

en ‘nee, tenzij’. NMF Limburg onderschrijft de duurzaamheidscriteria die zijn opgesteld in 

onderhavig rapport.  

 

Deze studie richt zich op de biomassavormen die in het rapport ‘Heldergroene biomassa’ in 

beginsel als duurzaam worden gezien. Het gaat hierbij om de categorieën ‘positief’ en ‘positief 

mits’ waar de volgende biomassastromen onder vallen: 

 resten uit FSC houtindustrie; 

 bermgras; 

 snoei- en dunningshout; 

 reststromen uit de suikerindustrie, mits deze niet bruikbaar zijn voor hoogwaardigere 

toepassingen; 

 GFT-afval, mits het gebruik voor energetische doeleinden geen tekort aan compost 

veroorzaakt; 

 afvalhout, indien de emissies bij verbranding lager zijn dan bij conventionele nieuwe 

elektriciteitsproductie en geen hoogwaardigere toepassing mogelijk is (Ecofys gaat 

ervan uit dat de helft van het afvalhout ingezet wordt voor het maken van diverse 

houtproducten (Warmerdam, Yildiz, & Koop, 2011)); 

 riet, mits het gecombineerd wordt met natuurherstel en/of waterzuivering; 

 afvalfrituurvet, mits geen andere toepassingen mogelijk zijn; 

 RWZI-slib. 

In het onderhavige rapport worden de biomassastromen: olifantsgras, hennep, populier en wilg 

tevens als duurzaam beschouwd. Echter gaat het hier om energiegewassen die kunnen 

concurreren met de voedselproductie (eerste levensbehoefte, met ontbossing tot gevolg) en 

zonne-energiesystemen (hogere energetische opbrengst) en daardoor de duurzaamheid in het 

geding brengen (Stremke & Oudes, 2014) (Katan, Vet, & Rabbinge, 2012). Wegens dit risico 



    

_____________________________________________________________________ 

 

 

68 360.1 | Limburgs derde energielandschap: ruimtelijke impact van hernieuwbare energie | 23-3-2017 

wordt het toepassen van energiegewassen in deze studie uitgesloten als een duurzame 

energiebron.  

 

Wegens grote overeenkomsten met biomassastromen die in de voorgaande alinea in beginsel 

als duurzaam worden gekenmerkt, worden de volgende reststromen en houtachtige elementen 

in deze studie meegenomen: grof tuinafval, groenafval, oogstbare deel van 

landschapselementen, natuurgras, bos, riet en heide. Echter dient hierbij in acht te worden 

genomen dat duurzame toepassing van de volgende stromen enkel onder voorwaarden 

mogelijk is: 

 natuurgras, mits de geoogste stroom geen bestemming heeft als veevoer; 

 heideplagsel, mits de ecologie hier niet onder lijdt (verwacht oogstbaar aandeel: 40%); 

 riet, mits het bijgroei betreft en het niet gebruikt wordt voor een hogere toepassing 

(verwacht aandeel voor gebruik als dekriet: 50%); 

 bos, mits het gaat om het oogstbare deel van de bijgroei (gemiddeld 8m3 

bijgroei/hectare/jaar, waarvan 60% oogstbaar wordt verwacht). (Warmerdam, Yildiz, & 

Koop, 2011) 

8.2 Effecten en plaatsingscriteria 

Het toepassen van niet duurzame biomassastromen voor de energieproductie kan leiden tot: 

ontbossing elders ter wereld wegens de lokale concurrentie met de voedselproductie, een 

relatief hoge CO2-uitstoot in vergelijking tot duurzame biomassastromen, verlies van 

biodiversiteit, verlies van milieukwaliteit en/of waterbeschikbaarheid, verlies van waarde door 

het niet cascaderen van grondstoffen volgens de waardepiramide (gezondheid – voeding – 

chemie en materialen – energie) (Stichting Natuur en Milieu, 2008). Bij alle duurzame 

biomassastromen zoals beschreven in Paragraaf 8.1 is sprake van reeds dubbel ruimtegebruik. 

Hierdoor zijn geen extra plaatsingscriteria vereist voor het toepassen van biomassa.  

8.3 Potentie van biomassa in Limburg 

Op basis van de duurzaamheidscriteria zoals omschreven in Paragraaf 8.1 en de systematiek 

uit het rapport ‘Biomassapotentieel Provincie Utrecht’ zoals omschreven in Paragraaf 3.2.5 is 

de biomassapotentie voor de provincie Limburg bepaald, zie Tabel 8.1. In Limburg is een 

duurzame biomassapotentie aanwezig van 1,3 PJ (1291 TJ). Hierbij dient in acht te worden 

genomen dat de meest geschikt conversietechnieken (vergassing, pyrolyse en torrefactie) voor 

natuurgras, riet en heide momenteel nog niet op commerciële schaal worden toegepast 

(Warmerdam, Yildiz, & Koop, 2011). Mochten deze technologieën zich in de toekomst niet 

voldoende ontwikkelingen dan valt dit deel (0,02 PJ) van de potentie weg.     
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Tabel 8.1: Duurzaam biomassapotentieel in de provincie Limburg 

Materiaal Vrijkomend 

 

Praktisch potentieel voor 

energie 

Bron 

Algemeen: 

(Warmerda

m, Yildiz, & 

Koop, 2011) 

 Massa 

(kton) 

Energie-

inhoud 

(TJ) 

Massa 

(kton) 

Energie 

(TJ) 

Conversie-

techniek 

 

GFT afval18 138,1 801,2 138,1 134,6 Vergisting (CBS, 2013) 

Grof tuinafval 51,0 459,0 51,0 137,7 Verbranding (CBS, 2013) 

Groenafval 35,0 315,0 35,0 94,5 Verbranding (CBS, 2013) 

Bermgras19 66,3 351,3 66,3 94,0 Vergisting (CBS, 2016) 

Rooi- en snoeiafval19 32,9 263,4 32,9 79,0 Verbranding (CBS, 2016) 

(CBS, 2015) 

Reststroom 

suikerbieten19+20 

101.982,8 591.500,4 216,6 211,0 Vergisting (CBS, 2016) 

 

Frituurvet20 0,2 0,7 0,0 0,0 Vergisting (CBS, 2015) 

Landschapselement

en 

20,8 166,1 12,5 29,9 Verbranding (CBS, 2012) 

Natuurgras19 14,2 75,1 4,7 6,7 Vergisting (CBS, 2012) 

Bos 257,3 2058,0 154 370,4 Verbranding (CBS, 2012) 

A- en B-hout 24,0 360,0 12,0 54,0 Verbranding (CBS, 2013) 

RWZI-slib21 64,1 X X X X (CBS, 2014) 

Riet19 6,58 88,8 3,3 13,3 Verbranding (CBS, 2012) 

Heide19 1,91 25,8 0,8 3,1 Verbranding (CBS, 2012) 

Totaal   753,8 1291,6   

 

Een uitgebreide weergave van Tabel 8.1 is weergegeven in Bijlage 11: Uitwerking ‘Praktisch 

potentieel voor energie’ van enkele biomassastromen. 

                                                      
18 Samenvoeging van GFT-afval en het GFT-aandeel (33%) van huishoudelijk restafval (Warmerdam, 
Yildiz, & Koop, 2011) 
19 Zie Bijlage 11: Uitwerking ‘Praktisch potentieel voor energie’ van enkele biomassastromen voor 
verdere onderbouwing 
20 Reststromen van suikerbieten en frituurvet vallen onder de voedings- en genotsmiddelenindustrie 
(VGI). De studie ‘Beschikbaarheid van Nederlandse biomassa voor elektriciteit en warmte in 2020’ stelt 
dat dertien procent van de VGI-reststromen beschikbaar is voor energietoepassingen (Koppejan, 
Elbersen, Meeusen, & Bindraban, 2009). De Provincie Limburg heeft een aandeel van 1,6 procent in het 
landelijke totaal aan dierlijke en plantaardige afvalstromen afkomstig van de VGI (CBS, 2008).  
21 RWZI-slib bestaat voor een groot gedeelte uit water. Dit water wordt voor verbranding verdampt met 
behulp van een slibdrooginstallatie. Deze drooginstallaties vragen dermate veel warmte dat de 
slibverbranding netto geen energie oplevert. Daarom wordt de duurzame verwerking van RWZI-slib niet 
meegenomen in deze potentieberekening. (Warmerdam, Yildiz, & Koop, 2011)  
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8.3.1 Toekomstkansen 

Toekomstkansen die de potentie voor biomassa in Limburg vergroten zijn met name te vinden 

in technologische ontwikkelingen zoals vergassing, torrefactie en pyrolyse (Paragraaf 8.3) of 

een rendementstoename van reeds commercieel toepasbare technieken. Op deze manier kan 

de RWZI-slib vergisting in de toekomst mogelijk een netto energieopbrengst produceren 

(Stremke & Oudes, 2014).   

8.4 Ruimtelijke impact 

Ondanks dat voor de realisatie van de relatief lage energiepotentie van biomassa uit Paragraaf 

8.3 een relatief groot oppervlak van 54.298 hectare nodig is, blijft de ruimtelijke impact van 

duurzame biomassastromen beperkt. Dit komt doordat de duurzame biomassastromen, zoals 

opgenomen in deze studie, bestaan uit rest- of afvalstromen en dus reeds sprake is van dubbel 

ruimtegebruik. Het directe ruimtegebruik wordt daarom bepaald door de installaties die nodig 

zijn voor het verbranden of vergisten van de biomassa en de benodigde ruimte voor eventueel 

transport en opslag van biomassa. In vergelijking met het indirecte ruimtegebruik, gaat het 

hierbij om een beperkt direct ruimtegebruik en impact.   

8.5 Conclusie 

De duurzaamheid van een biomassastroom is van meerdere factoren afhankelijk, zoals: 

cascadering, het sluiten van kringlopen, concurrentie met andere functies en de tijd waarin de 

grondstof zich kan hernieuwen. De duurzame biomassapotentie in Limburg bedraagt 1,3 PJ. 

Hierbij dient in acht te worden genomen dat de meest geschikte conversietechnieken 

(vergassing, pyrolyse en torrefactie) voor natuurgras, riet en heide momenteel nog niet op 

commerciële schaal worden toegepast (Warmerdam, Yildiz, & Koop, 2011). Toekomstkansen 

die de potentie voor biomassa in Limburg vergroten zijn dan ook met name te vinden in 

technologische ontwikkelingen zoals vergassing, torrefactie en pyrolyse of een 

rendementstoename van reeds commercieel toepasbare technieken. De ruimtelijke impact van 

de duurzame biomassastromen blijft beperkt wegens het gebruik van rest- en afvalstromen. 
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9  Bodemwarmte  

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op bodemwarmte als duurzame energietoepassing, de 

mogelijke effecten op natuur en landschap, de belemmerende factoren voor de plaatsing van 

een bodemenergiesysteem (ook wel warmte-koude opslag genoemd), de aanwezige potentie 

van bodemwarmte in Limburg en de ruimtelijke impact van bodemenergiesystemen. 

9.1 Bodemwarmte als duurzame energiebron 

Bodemwarmte is een bewezen duurzame energietechniek die gebruik maakt van hernieuwbare 

warmte afkomstig van de zon (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2016). De aanwezige 

energie kan gebuikt worden voor het verwarmen en koelen van gebouwen, bedrijfshallen, 

kassen en industrieën. Doordat de zon de warmte in de bovenste laag van de bodem redelijk 

constant aanvult, sluit het gebruik van bodemenergie deze mogelijkheid niet uit voor de 

toekomstige generaties.  

9.2 Effecten en plaatsingscriteria 

Bodemwarmte heeft in tegenstelling tot zonne- en windenergie met name beperkingen in de 

ondergrond. Interferentie van functies (drinkwater-, olie- en gaswinning of opslag) in de 

ondergrond vindt plaats bij de toepassing van bodemenergie. Het plaatsen van het systeem 

neemt enkele maanden in beslag waarbij geluidshinder en/of verkeersoverlast kan 

plaatsvinden. Hiervan kunnen soorten in de nabije omgeving last ondervinden. Naast de 

beperkende factoren in de ondergrond is een belangrijke beperking de lokale warmtevraag. De 

warmtevraag dient namelijk vlakbij de warmtebron te liggen omdat bij transport veel 

energieverlies optreedt. (Hoorn & Matthijsen, 2013)  

9.2.1 Effecten op natuur en milieu 

Het halen van energie uit bodemwarmte in plaats van aardgas heeft een reductie van CO2-, 

NOx en SO2-uitstoot als gevolg. Hierdoor heeft het bodemenergiesysteem een indirect positieve 

bijdrage aan het tegengaan van het versterkte broeikaseffect. Echter heeft de plaatsing van 

een bodemenergiesysteem niet enkel positieve effecten. Doordat de scheidende kleilagen in de 

ondergrond doorboord worden kan uitwisseling van grondwater plaatsvinden. Met deze 

verplaatsing worden verontreinigingen in de bodem mogelijk meegenomen. Een groot gevolg 

hiervan is een bedreigde schoon drinkwatervoorziening. Naast de kans op het verontreinigen 

van het milieu en het beïnvloeden van natuurgebieden wordt bij de installatie van het systeem 

de natuurlijke situatie verstoord. (Witteveen+Bos, 2012) 

 

Wateroverlast is een voorbeeld van een dergelijke verstoring. Deze komt echter zelden voor. 

Een ander voorbeeld doet zich voor bij doubletten. Hier kan de plaatselijke waterdruk in een 

watervoerend pakket zo veel oplopen dat de bodem kan opbarsten. Dit verschijnsel is te 

voorkomen door in de ondiepe watervoerende pakketten meer doubletten te plaatsen. Verder 
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wordt verwacht dat chemische en microbiologische samenstelling van het grondwater een 

beperkt effect zal ervaren van de temperatuurverschillen die optreden. De chemische reacties 

worden echter wel beïnvloed door de menging van verschillende grondwaterkwaliteiten. Dit 

effect kan beperkt worden door te onttrekken en infiltreren in één watervoerend pakket of door 

geen kwalitatief minder water in het ontvangende pakket te infiltreren. (Witteveen+Bos, 2012) 

9.3 Plaatsingscriteria 

Het belangrijkste criteria voor het toepassen van bodemenergiesystemen is de aanwezige 

potentie en bodemgeschiktheid. In Nederland is het grootste gedeelte van de bodem geschikt 

voor het winnen van bodemwarmte door middel van bodemenergiesystemen (Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu, 2016). Tevens de Provincie Limburg geeft in haar Provinciaal 

Omgevingsplan aan dat de ondergrond in Limburg op veel plaatsen geschikt is voor 

bodemenergiesystemen. Om dit te bepalen heeft de Provincie onderzoek gedaan naar de 

bepalende factoren, te weten: diepte grondwater, mogelijk debiet, dikte van de onverzadigde 

zone en het thermisch geleidingsvermogen van de bodem (Provincie Limburg, 2014). Echter 

zijn er gebieden waar de plaatsing van bodemenergiesystemen niet toelaatbaar of wenselijk is. 

Het beleid van de Provincie Limburg voor deze gebieden is weergegeven in Tabel 9.1.  In het 

beleid wordt verschil gemaakt tussen de gesloten en open warmte-koude 

opslagsystemen(WKO systemen) wegens de verschillende werkwijze en de daarbij behorende 

risico’s.  

 

Tabel 9.1: Beleidskader van de Provincie Limburg voor het toepassen van bodemenergiesystemen 

(Provincie Limburg, sd)   

 Gesloten WKO-systeem Open WKO-systeem 

Waterwingebied X X 

Grondwaterbeschermingsgebied X X 

Roerdalslenk zones 1-4 √ (tot de bovenkant van de 

Bovenste Brunssumklei) 

√ (tot de bovenkant van de 

Bovenste Brunssumklei) 

Venloschol √ (tot 5 m+NAP) √  

Beschermingsgebied Nationaal 

Landschap Zuid-Limburg 

√  √  

Buiten de 

milieubeschermingsgebieden 

√  √  

Natura-2000 √ (extra toetsing op grond 

van de natuurbeschermings-

wetgeving) 

√ (extra toetsing op grond van 

de natuurbeschermings-

wetgeving) 

 

Waterwingebied 

Het waterwingebied bestaat uit een gebied rondom de onttrekkingsputten voor de 

drinkwaterproductie en dient als bescherming van het grondwater. In Limburg is dit gebied 

bepaald door een verblijftijd van 60 dagen. Dit wilt zeggen dat het water vanaf de grens van het 

gebied 60 dagen nodig heeft om de onttrekkingsputten van het gebied te bereiken. Deze 

gebieden worden, wegens de grote risicogevoeligheid, gekenmerkt door strenge 

beschermingsregels. Vooraf kunnen niet alle risico’s worden uitgesloten bij de toepassing van 

bodemenergiesystemen. Het risico op verontreiniging van schoon drinkwater (primaire 
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levensbehoefte) dat gelopen wordt bij het plaatsen van grondboringen ten behoeve van 

bodemenergiesystemen is binnen dit gebied dan ook ontoelaatbaar. (Provincie Limburg, 2016) 

 

Grondwaterbeschermingsgebied 

De grondwaterbeschermingsgebieden, gelegen rondom de waterwingebieden, worden bepaald 

door een verblijftijd van 25 jaar (Provincie Limburg, 2016). Dit gebied dient wegens de nog 

steeds hoge risicogevoeligheid tevens goed beschermd te worden. Wanneer zich een 

calamiteit voordoet in een huidig grondwaterwinningsgebied, dient namelijk gezocht te worden 

naar een nieuwe locatie. Deze locatie ligt dan meestal buiten een beschermingszone, waardoor 

er een groter risico is dat het aanwezige grondwater verontreinigd is en het vinden en inrichten 

van een geschikte locatie enigszins tijd in beslag kan nemen. Vooraf kunnen niet alle risico’s 

worden uitgesloten bij de toepassing van bodemenergiesystemen. Het risico op verontreiniging 

van schoon drinkwater (primaire levensbehoefte) dat gelopen wordt bij het plaatsen van 

grondboringen ten behoeve van bodemenergiesystemen is binnen dit gebied dan ook 

ontoelaatbaar.     

 

Boringsvrije zones Roerdalslenk en Venloschol 

De Roerdalslenk en Venloschol vormen samen de boringsvrije zones binnen Limburg en 

bieden borging aan diepe grondwaterreserves voor drinkwater. Deze reserves dienen 

eventuele (onverwachte) stijgingen in de drinkwatervraag op te kunnen vangen. Samen zijn 

deze watervoorraden goed voor 45 procent van de drinkwaterbehoefte in Limburg (30% 

Roerdalslenk en 15% Venloschol) (Provincie Limburg, 2016). In Tabel 9.1 is te zien dat 

boringen binnen de Roerdalslenk ook enkel zijn toegestaan indien zij de Brunssumklei niet 

doorkruisen. De Brunssumklei is dé kleilaag van de Roerdalslenk die de diepe 

grondwaterreserves voor drinkwater beschermd. De laag is van grote dikte, compact en stevig. 

Doorboring van deze laag maakt grondwater uitwisseling met grondwater van boven of onder 

de kleilaag mogelijk en brengt daarmee de veiligheid van de grondwaterreserves in gevaar. Dit 

maakt de toepassing van bodemenergiesystemen niet toelaatbaar, met uitzondering van de 

bodem gelegen boven de Bovenste Brunssumklei. Tevens is in Tabel 9.1 te zien dat boringen 

binnen de Venloschool zijn toegestaan voor zowel open- als gesloten systemen. De Venloklei 

is de kleilaag van de Venloschol waarbij, in tegenstelling tot de Brunssumklei, van nature 

grondwateruitwisseling plaats vindt met grondwater boven of onder de kleilaag. De 

grondwateruitwisseling is mogelijk doordat het een kleilaag betreft met zéér dunne zones of 

zones waar de kleilaag afwezig is. Doorboring van deze kleilaag neemt hierdoor minder risico’s 

met zich mee voor het ontstaan van extra effecten. Echter zijn er bij de plaatsing van een 

gesloten WKO-systeem een groot aantal doorboringen van de kleilaag nodig, waardoor het 

risico wordt vergroot. Dit zorgt voor een uitsluiting van gesloten WKO-systemen beneden 

5+mNAP van de Venloschol. (Provincie Limburg, sd) (Provincie Limburg, 2016) 

 

Natuurgebieden 

Bodemenergiesystemen waarvan de beoogde locatie in Natura-2000 gebieden ligt, krijgen te 

maken met een extra toetsing op de grond van natuurbeschermingswetgeving. Deze toetsing 

dient mogelijke negatieve invloed op de ecologisch kwetsbare gebieden uit te sluiten om de 

plaatsing van het systeem te verwezenlijken. Daarnaast dient extra aandacht geschonken te 

worden aan de invloed die bodemenergiesystemen hebben op de grondwaterstand binnen alle 

(grond)waterafhankelijke natuurgebieden en alle natte natuurparels. Het beschermingsregime 
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van deze gebieden is geregeld in het Provinciaal Waterplan Limburg 2016-2021. (Provincie 

Limburg, sd) 

 

Aandachtspunten 

Naast het beleid van de Provincie Limburg omtrent bodemenergiesystemen zoals omschreven 

in Tabel 9.1 zijn er nog meer aandachtspunten waar rekening mee gehouden dient te worden. 

Zo kan een open WKO-systeem, door het directe contact met het grondwater, een aanwezige 

verontreiniging verplaatsen wat in strijdt is met de Wet Bodembescherming (Wbb). Een 

gesloten WKO-systeem kan ook een verontreiniging beïnvloeden, en daarmee in strijdt zijn met 

de Wbb, tijdens de grondboring. En ook na de grondboring kan een verontreiniging veroorzaakt 

worden als de boorgaten niet goed worden afgewerkt of wanneer de circulatievloeistof gaat 

lekken.  Om beïnvloeding te voorkomen kan het bronontwerp en de vergunningaanvraag 

Waterwet worden aangepast, waardoor een WKO-installatie mogelijk gecombineerd kan 

worden met het saneren of beheren van de verontreiniging (Ministerie van Infrastructuur en 

Milieu, 2013). Daarnaast dienen de risico’s voor het ontstaan van een nieuwe verontreiniging 

zo veel mogelijk beperkt te worden door het goed afdichten van de boorgaten en lekkages tijdig 

op te sporen. (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2016) 

 

Tevens is het uitgangspunt dat archeologische waarden niet nadelig mogen worden beïnvloed 

door de plaatsing van een bodemenergiesysteem. Ook dient bij de locatiekeuze extra aandacht 

uit te gaan naar de aardkundige waarden van het desbetreffende gebied. (Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu, 2016) 

9.4 Potentie voor bodemenergiesystemen in Limburg 

Voor de energiepotentie van bodemenergiesystemen in Limburg is in deze studie uitgegaan 

van de energiepotentie zoals deze bepaald is door de Provincie Limburg. Deze afweging is 

gemaakt in de verwachting dat bij de Provincie Limburg grotere deskundigheid aanwezig is op 

het gebied van bodemenergie. Tevens kent bodemenergie geen nadelige landschappelijke 

effecten en goed te bepalen natuureffecten bij plaatsing, waardoor geacht wordt dat de 

Provincie Limburg en NMF Limburg het min of meer eens zijn over het beleid op het gebied van 

bodemenergiesystemen. Hierdoor zal het potentieverschil minimaal zijn.  

 

De Provincie Limburg geeft in haar Energiedashboard aan dat de potentie voor open 

bodemenergiesystemen neerkomt op 7,7 PJ en 10,2 PJ voor gesloten 

bodemenergiesystemen. In Figuur 9.1 is de mate van potentie voor 

bodemenergiesystemen per gemeente weergegeven. In  
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Bijlage 12: Uitgebreide kaarten voor de mate van bodemenergiepotentie per gemeente zijn 

gedetailleerdere kaarten van Figuur 9.1 te vinden. 

 

Figuur 9.1: Mate van potentie voor open (links) en gesloten (rechts) bodemenergiesystemen in Limburg 

per gemeente (Provincie Limburg, 2017) 

9.5 Ruimtelijke impact 

Zoals reeds beschreven in Paragraaf 9.2 is bij de plaatsing van bodemenergiesystemen met 

name sprake van een ondergrondse ruimtelijke impact door de interferentie met andere 

functies (drinkwatervoorziening, infrastructuur, bodemleven, etc.). Bovengronds dient enkel een 

warmtewisselaar geplaatst te worden waardoor de impact grotendeels buiten het oogzicht van 

de mens valt. Daarnaast is bovengronds sprake van een ruimtelijke impact in de vorm van 

geluidshinder aanwezig tijdens de plaatsing van het systeem. Doordat dit een klein beslag legt 

op de totale levensduur van het energiesysteem blijft de ruimtelijke impact beperkt.  
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9.6 Conclusie 

De plaatsing van bodemenergiesystemen is uitgesloten binnen de waterwingebieden, 

waterbeschermingsgebieden en de Brunssumklei van de Roerdalslenk. Gesloten 

bodemenergiesystemen zijn tevens uitgesloten binnen de Venloklei van de Venloschol. 

Gebieden die extra aandacht vragen bij de plaatsing van bodemenergiesystemen zijn: Natura-

2000 gebieden, (grond)waterafhankelijke natuurgebieden, natte natuurparels, gebieden waar 

verontreinigingen aanwezig zijn en gebieden met archeologische of aardkundige waarden. 

Verdere nadelige effecten op natuur en milieu kunnen beperkt worden indien bij de plaatsing 

enkele aandachtspunten worden gehanteerd. Verder kan gesteld worden dat de ruimtelijke 

impact van een bodemenergiesysteem beperkt blijft en dat met name gelet dient te worden op 

een goede ondergrondse infrastructuur. De potentie voor open WKO-systemen in Limburg 

bedraagt 7,7 PJ en 10,2 PJ voor gesloten WKO-systemen. 
  



                                                                                                                                       
_____________________________________________________________________ 

 

 

360.1 | Limburgs derde energielandschap: ruimtelijke impact van hernieuwbare energie | 23-3-2017 77 

10  Geothermie 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de duurzaamheid van geothermie (aardwarmte), de 

effecten, belemmerende factoren voor de realisatie, de aanwezige potentie in Limburg en de 

ruimtelijke impact daarvan.  

10.1 Geothermie als duurzame energiebron 

Nadat de benodigde putten geboord zijn is geothermie een energieoptie die geen CO2 uitstoot, 

weinig ruimte gebruikt en geen geluidsoverlast of visueel hinder veroorzaakt. De mate van 

duurzaamheid van geothermie hangt af van de veiligheidsmaatregelen die genomen worden 

om de risico’s voor schoon drinkwater te beperken. Omdat schoon drinkwater een eerste 

levensprioriteit is mag deze niet concurreren met de energievoorziening.  

 

Echter is de levensduur van een geothermiebron niet eindeloos. Doordat het koude water terug 

wordt gebracht in het reservoir neemt het rendement van de bron langzamerhand af. Wanneer 

het rendement dermate is gedaald dat onttrekking niet meer plaats vindt, treedt weer 

regeneratie op. Hierdoor is deze energiebron wel een vorm van hernieuwbare energie, maar 

kan een uitgeputte bron in strijd zijn met de definitie van duurzaamheid (Paragraaf 1.1). Indien 

onderzoek of de praktijk uitwijst dat er generaties uitgesloten worden van geothermie, dient het 

standpunt over geothermie te worden herzien. (Platform Geothermie, sd) 

10.2 Effecten en plaatsingscriteria 

De effecten van geothermie brengen mogelijk de schone drinkwatervoorziening in gevaar. Dit 

risico komt voort uit de boringen die nodig zijn voor het toepassen van geothermie.  

Goed om in acht te nemen bij de overweging voor het toepassen van geothermie is het risico 

dat de boringen met zich meebrengen. De risico’s worden veroorzaakt door een verandering 

van de druk, het gebruik van boorvloeistof en het opboren van materiaal. Door het goed 

afdichten van het boorgat kan voorkomen worden dat risico’s ontstaan tijdens het gebruik van 

de put. Wanneer dit niet goed gebeurt of wanneer deze afdichting beschadigd raakt kunnen 

risico’s ontstaan voor het bodemmilieu. (Royal HaskoningDHV, 2015) 

10.2.1 Beleidskader Provincie Limburg 

De doelstelling van de Ontwerp Beleidsnotitie ‘Geothermie in relatie tot de openbare 

drinkwatervoorziening’ van de Provincie Limburg luidt: 

 

“Met deze beleidsnotitie geven wij inzicht in onze overwegingen en besluiten met betrekking tot 

de toelaatbaarheid van het opsporen en winnen van geothermie binnen gebieden waar het 

grondwater beschermd wordt ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening. Deze 

beleidsnotitie vormt daarmee tevens de basis voor het voorstel voor de regels in de 

Omgevingsverordening met betrekking tot dit onderwerp.” 
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In de beleidsnotitie wordt tevens gesproken over drie potentiële bedreigingen van geothermie 

voor het grondwater, te weten: 

 

1. “doorboren van kleilagen waardoor de beschermende werking wordt aangetast; 

2. verontreiniging van het watervoerende pakket met schadelijke stoffen die worden 

gebruikt in de geothermie-installatie of afkomstig zijn uit de diepere pakketten die voor 

geothermie worden gebruikt; 

3. Verhoging van de temperatuur van het grondwater door uitstraling van opgepompt 

warm water. Door verhoging van de temperatuur kunnen convectiestromen optreden 

en kunnen mineralen neerslaan of oplossen.” 

 

Mogelijke effecten die de risico’s met zich mee kunnen brengen tijdens de aanleg, in gebruik 

name en na beëindiging van in gebruik name en de maatregelen die het Rijk heeft opgesteld 

om deze mogelijke effecten te voorkomen en/of beperken zijn beschreven in Bijlage 13: 

Mogelijke effecten van geothermie opgesteld door de Provincie Limburg met de daarbij 

behorende maatregelen zoals opgesteld door het Rijk.  

 

Op basis van de potentiële bedreigingen van geothermie kan gesteld worden dat niet alle 

locaties waar de bodem geschikt is voor de winning van geothermie, ook daadwerkelijk 

geschikt zijn. Zo heeft de Provincie Limburg heeft voor haar beleidsnotitie een 

belangenafweging gemaakt tussen aardwarmtewinning en drinkwaterbescherming. De 

afweging is gemaakt op basis van ‘vraag en aanbod’ en de mogelijke effecten die geothermie 

kan hebben op de drinkwatervoorziening (Provincie Limburg, 2016). In Tabel 10.1 zijn de 

belangrijkste resultaten van deze belangenafweging weergegeven, waarna enkele afwegingen 

worden toegelicht.  

 

Tabel 10.1: Beleidskader aardwarmtesystemen op basis van de Ontwerp Beleidsnotitie ‘Geothermie in 

relatie tot de openbare drinkwatervoorziening’ (Provincie Limburg, sd)   

 Aardwarmtesystemen 

Waterwingebied X 

Grondwaterbeschermingsgebied X 

Boringsvrijezone Roerdalslenk X 

Boringsvrijezone Venloschol √ mits conform algemene regels door GS 

vastgesteld (bijzonder 

beschermingsniveau), geldend bovenop het 

algemene beschermingsniveau 

Overige gebieden in Limburg √ conform het algemene 

beschermingsniveau 

 

Waterwingebied en grondwaterbeschermingsgebied 

Het waterwingebied en het grondwaterbeschermingsgebied zijn op basis van dezelfde 

argumenten die gelden voor bodemenergiesystemen (Paragraaf 9.2) uitgesloten voor het 

opsporen en winnen van geothermie. 
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Roerdalslenk en Venloschol 

In de ondergrond van Noord-Limburg bevindt zich de grootste potentie voor de winning van 

aardwarmte. Uit onderzoek van TNO blijkt dat de potentie aanwezig in de Venloschol (Noord-

Limburg) groter is dan die in de Roerdalslenk. Glastuinbouwbedrijven zijn wegens hun grote 

warmtevraag een goede afnemer van energie afkomstig uit aardwarmte. In Limburg zijn de 

meeste glastuinbouwbedrijven gelegen rondom Venlo (‘Greenport Venlo’), en daarmee gelegen 

binnen de boringsvrije zone Venloschol. De Roerdalslenk, met een beduidend minder aantal 

glastuinbouwbedrijven, is wegens de lagere aardwarmtepotentie, lagere warmtevraag en 

beperkte transportafstand (maximaal 5 km) van geothermische energie minder relevant voor de 

ontwikkeling van glastuinbouwbedrijven in vergelijking tot de Venloschol. (Provincie Limburg, 

2016) 

 

Wegens de huidige minder relevante positie van de Roerdalslenk voor glastuinbouwbedrijven, 

de goed beschermende kleilagen (Paragraaf 9.2) en het feit dat de boringsvrije zone 

Roerdalslenk de grootste strategische watervoorraad van Limburg beschermt (Paragraaf 9.2) 

zorgen voor de afweging dat opsporing en winning van geothermie in de Roerdalslenk niet 

wordt toegestaan. (Provincie Limburg, 2016) 

 

Wegens de relatief grote aardwarmtepotentie en warmtevraag in de Venloschol en het feit dat 

de Venloschol een relatief kleine watervoorraad bescherming biedt door middel van een 

kleilaag waarbij onder de huidige omstandigheden al migratie van grondwater kan plaatsvinden 

(Paragraaf 9.2), vindt de Provincie Limburg het toelaatbaar om opsporing en winning van 

geothermie, na een melding bij Gedeputeerde Staten, onder extra voorwaarden toe te staan. 

Deze voorwaarden van het bijzondere beschermingsniveau richten zich op de daadwerkelijke 

uitvoering van een aantal beschermende maatregelen die reeds gebruikelijk zijn. De 

voorschriften worden in de Ontwerp Beleidsnotitie als volgt omschreven: 

  

“De algemene voorschriften zullen – naast een meldingsplicht en de verplichting bepaalde 

gegevens over te leggen – betrekking hebben op:  

 Ter bescherming van lekkages vanuit de geothermieput dient naast de casing bij een 

boorput een tweede fysieke barrière in de vorm van een conductor te worden geplaatst. 

De conductor dient geplaatst te worden tot ten minste 200 meter onder maaiveld. 

Indien dieper dan 150 meter onder maaiveld een slecht doorlatende laag dikker dan 

een meter wordt aangetroffen, mag de conductor tot aan deze slecht doorlatende laag 

worden geplaatst. 

 Om de beschermende werking van de kleilagen zo veel mogelijk in stad te houden 

dient cementatie tussen casing, conductor en boorgatwand ten minste tot aan de 

eerste slecht- doorlatende laag onder de geologische ‘Formatie van Breda’ 

aangebracht te worden.  

 Na beëindiging wordt de bovenste (cement)plug minimaal tot aan de onderkant van de 

conductor aangebracht om de afsluitende werking van kleilagen op de lange termijn te 

borgen.” (Provincie Limburg, 2016) 
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10.2.2 Visie NMF 

Op 12 januari 2017 heeft NMF Limburg een zienswijze kenbaar gemaakt (Bijlage 14: 

Zienswijze NMF Limburg) over de volgende documenten: 

 ontwerp Beleidsnotitie geothermie in relatie tot de openbare drinkwatervoorziening; 

 ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014/Wijziging hoofdstuk 4 geothermie; 

 ontwerp algemene voorschriften opsporing en winning aardwarmte in de Venloschol. 

 

In haar zienswijze geeft NMF Limburg aan dat volgens haar opinie schoon diep grondwater 

nooit onomkeerbaar verontreinigd mag raken ten behoeve van de komende generaties. Indien 

een verontreiniging net buiten het drinkwaterbeschermingsgebied plaats vindt kan dit 

betekenen dat deze na minimaal 25 jaar (na één generatie) bij de onttrekkingsputten van de 

drinkwatervoorziening aankomt en daarmee een gevaar vormt voor de drinkwaterveiligheid en 

daarmee voor de eerste levensbehoefte van de volgende generatie. NMF Limburg is van 

mening dat het van groot belang is om dit risico te voorkomen. Daarom stelt zij de volgende 

wijzigingen en/of toevoegingen voor: 

 In de beleidsnotitie dient duidelijk vermeld te worden dat het uitgangspunt is dat het 

drinkwaterbelang voorrang heeft op geothermisch belang. Met als gevolg dat indien 

risico’s niet kunnen worden ontnomen en aanpassing of verplaatsing van het 

aangewezen gebied voor de Strategische Grondwatervoorraad niet mogelijk is, dat 

geothermie in de Venloschol tevens wordt uitgesloten. 

 Binnen de gebieden die zowel zijn aangewezen voor geothermie als Strategische 

Grondwatervoorraad dient het voorzorgsprincipe van toepassing te zijn. 

 Het opnemen van risico’s met betrekking tot geïnduceerde seismiciteit. 

 Wegens het gegeven dat vooraf niet alle risico’s voor de toepassing van geothermie 

kunnen worden uitgesloten verzoekt NMF om in het beleidskader op te nemen om een 

locatie-specifieke risicobeoordeling uit te voeren, voordat over gegaan wordt op 

locatie-specifieke besluitvorming. 

 NMF verzoekt om de regeling met betrekking tot het gebruik van stoffen waarvan de 

negatieve effecten op het milieu (on)bekend zijn aan te scherpen door het gebruik van 

deze stoffen te verbieden. 

 Aan de hand van het meten van druk- en debietverschillen kunnen lekkages ontdekt 

worden. NMF is van mening dat het ontdekken van kleine lekkages ook van belang is. 

Daarnaast dient de initiatiefnemer gedwongen te worden om de veroorzaakte 

verontreiniging te saneren en de put te herstellen of indien nodig te sluiten.  

 NMF verzoekt om een verbod op fracken22 in de ondergrond te hanteren wegens de 

gekende risico’s die fracken met zich meebrengt. 

 In de beleidsnotitie wordt geacht dat het Rijk garant staat voor de uitvoering van het 

sluitingsplan van de geothermieputten indien de vergunninghouder hiertoe niet 

financieel in staat is. Een bevestiging hierop vanuit het Rijk ontbreekt echter. Daarom 

acht NMF Limburg het nodig dat de vergunninghouder een bankgarantie kan 

overleggen, tenzij hij kan aantonen dat zelfs bij faillissement het sluitingsplan wordt 

uitgevoerd (bijvoorbeeld door middel van een verzekering).  

                                                      
22 Fracken = onder hoge druk scheuren in de gesteentelaag aanbrengen 
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Verder geeft NMF aan de voorwaarden van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de 

Provincie Limburg in het algemeen redelijk te vinden. Indien de verzoeken uit de zienswijze van 

NMF Limburg worden doorgevoerd gaat zij akkoord met de beleidsnotitie.  

10.2.3 Overige natuur en milieueffecten 

De kans dat bodemdaling voorkomt ten gevolge van aardwarmtewinning is zeer gering doordat 

geen sprake is van een volume- of druktoename. Verder brengt aardwarmtewinning een zeer 

geringe kans op aardbevingen met zich mee doordat zich geen significante (druk)verandering 

in de ondergrond voordoet. Het injecteren van water in actieve breuken dient voorkomen te 

worden aangezien dit wel bodemtrillingen kan veroorzaken. Verder heeft aardwarmtewinning 

nauwelijks gevolgen voor het milieu door de aanwezige wettelijke regelingen voor het opsporen 

en winnen van aardwarmte. (TNO, 2012) 

 

Echter vindt tijdens de gehele aanleg van het geothermiesysteem en het uitvoeren van de 

boringen geluidshinder en verkeersoverlast plaats. Dit kan gevolgen hebben voor de 

aanwezige flora en fauna, waardoor het toepassen van geothermie in beginsel niet geschikt 

wordt geacht in ecologisch gevoelige gebieden. Indien geothermie toch wordt toegepast in 

ecologisch gevoelige gebieden dient er extra aandacht te zijn voor geluidsmaatregelen. 

(Mannvit hf, 2013)  

10.2.4 Technische plaatsingscriteria  

De potentie in de ondergrond voor het toepassen van aardwarmtesystemen wordt bepaald door 

de aanwezigheid van aardwarmte in de bodem en de bodemgeschiktheid. De bodem is 

geschikt indien het water een de juiste temperatuur heeft (minimaal 45 tot 60 graden Celsius) 

en een bepaald debiet (hoeveelheid water) kan leveren. Het debiet dat een bodem kan leveren 

hangt af van de dikte van het watervoerende pakket en de mate van doorlatendheid 

(permeabel). Enkel in het zuidwesten van Limburg is in de ondergrond geen potentie aanwezig 

voor het toepassen van geothermie (Provincie Limburg, 2016). (TNO, 2012) 

 

De potentie die een aardwarmtesysteem daadwerkelijk heeft hangt naast de aanwezige 

potentie in de ondergrond tevens af van de relatie tussen vraag en aanbod binnen 5 kilometer 

van de aardwarmtewinning. Oftewel, de vraag naar geothermie dient nabij de productielocatie 

van geothermie te liggen om energieverlies door transport te voorkomen en het aanbod dient in 

de nabije omgeving voldoende gewild te zijn (vraag).  

 

Naast de aanwezigheid van potentie en het voldoen aan de regels en richtlijnen zoals 

omschreven in Paragraaf 10.2.1 en 10.2.2 dient bij de locatiekeuze rekening gehouden te 

worden met de archeologische en aardkundige waarden van het gebied. (Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu, 2016) 
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10.3 Potentie voor geothermie in Limburg 

Gezien dat NMF Limburg aangeeft de voorwaarden van het Staatstoezicht op de Mijnen 

(SodM) en de Provincie Limburg in het algemeen redelijk te vinden, kan worden gesteld dat, 

indien de verzoeken uit de zienswijze van NMF Limburg worden doorgevoerd, zij akkoord gaat 

met de beleidsnotitie. Bij dezelfde beleidsuitgangspunten kan tevens gesteld worden dat de 

potentie voor geothermie volgens de Provincie Limburg en NMF Limburg nagenoeg gelijk is. 

Een gering potentieverschil zou kunnen liggen aan het uitsluiten van geothermie in ecologisch 

gevoelige gebieden door de NMF Limburg. Wegens de lage vraag naar aardwarmte in 

natuurgebieden wordt verwacht dat dit verschil minimaal is. Op basis van deze gegevens en de 

verwachte grotere mate van deskundigheid op het gebied van geothermie van de Provincie 

Limburg, is ervoor gekozen om in deze studie uit te gaan van de energiepotentie voor 

geothermie zoals deze bepaald is door de Provincie Limburg. Hierbij wordt aangenomen dat de 

Provincie Limburg de potentie voor 

mijnwaterenergiecentrales onder geothermie 

geschaald heeft. Deze aanname wordt onder andere 

gemaakt op basis van het feit dat bij het 

Mijnwaterproject boringen worden geplaatst met een 

diepte groter dan 500 meter beneden maaiveld, 

waardoor net zoals bij geothermie de Mijnbouwwet 

van toepassing is. Daarnaast wordt dit vermoeden 

onderbouwd door de geringe potentie die in Heerlen 

(momentele standplaats van het Mijnwaterproject) 

aanwezig is voor open WKO-systemen (Figuur 9.1) 

en de voor regio Zuid-Limburg relatief hoge potentie 

voor geothermie in de voormalige mijnstreken 

(Stadsregio Parkstad en Westelijke Mijnstreek) 

(Figuur 10.1).     

 

De Provincie Limburg geeft in haar 

Energiedashboard aan dat de potentie voor 

geothermie in Limburg neerkomt op 5,88 PJ. In 

Figuur 10.1  is de mate van potentie voor 

aardwarmte per gemeente weergegeven, met 

daarnaast de ontwikkelingsgebieden glastuinbouw. 

Binnen de ontwikkelingsgebieden glastuinbouw kan 

een grote warmtevraag verwacht worden. Uit Figuur 

10.1 blijkt dat de ontwikkelingsgebieden 

glastuinbouw gelegen zijn in de gebieden met de 

grootste aardwarmtepotentie binnen Limburg. In 

Bijlage 15: Uitgebreide kaart voor de mate van 

geothermiepotentie per gemeente is een 

gedetailleerdere kaart van Figuur 10.1 te vinden. 

 

Figuur 10.1: Mate van potentie voor geothermie per gemeente binnen Limburg in relatie tot de 

ontwikkelingsgebieden glastuinbouw (Provincie Limburg, 2017) 
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10.4 Ruimtelijke impact 

Zoals reeds beschreven in Paragraaf 10.2 is bij de plaatsing van een geothermiesysteem met 

name sprake van een ondergrondse ruimtelijke impact door de interferentie met andere 

functies (drinkwatervoorziening, infrastructuur, bodemleven, etc.). Bovengronds dient enkel een 

klein gebouw geplaatst te worden waardoor de impact grotendeels buiten het oogzicht van de 

mens valt. Daarnaast is bovengronds sprake van een ruimtelijke impact in de vorm van 

geluidshinder aanwezig en een werkterrein van 0,5 tot 1 hectare tijdens de plaatsing van het 

systeem (TNO, 2012). Doordat dit een klein beslag legt op de totale levensduur van het 

energiesysteem blijft de ruimtelijke impact beperkt.  

10.5 Conclusie 

Vanuit technisch oogpunt is geothermie enkel potentieel inzetbaar als sprake is van een 

geschikte bodem (juiste temperatuur en het debiet). Daarnaast is het belangrijk dat gekozen 

wordt voor een locatie waar warmtevraag aanwezig is binnen een afstand van vijf kilometer. 

Vanuit het beleidskader van de Provincie Limburg en een ontwerp Beleidsnotitie omtrent 

geothermie zijn de volgende gebieden uitgesloten voor het toepassen van geothermie: 

waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden en de boringsvrijezone Roerdalslenk. 

Het plaatsen van geothermiesystemen in de boringsvrijezone Venloschol is volgens deze 

studie toegestaan, mits zowel voldaan wordt aan algemene regels opgesteld door de 

Gedeputeerde Staten, inclusief de zienswijze van NMF Limburg, als de regels uit het algemene 

nationale beschermingsniveau. NMF Limburg acht de genomen maatregelen door de Provincie 

Limburg groot genoeg om geothermie op dit punt als duurzaam te beschouwen. mits haar 

standpunten vanuit de ingediende zienswijze worden overgenomen. 

 

Tevens wordt de aanleg van geothermiesystemen in beginsel niet geschikt geacht in 

ecologisch gevoelige gebieden wegens de nadelige effecten op flora en fauna die veroorzaakt 

wordt door geluidsoverlast. Net zoals bij aardwarmtesystemen dient hierbij tevens aandacht te 

zijn voor de archeologische en aardkundige waarden van een gebied. Bij de plaatsing van een 

geothermiesysteem is met name sprake van een ondergrondse ruimtelijke impact door de 

interferentie met andere functies (drinkwatervoorziening, infrastructuur, bodemleven, etc.). 

Bovengronds dient enkel een klein gebouw geplaatst te worden waardoor de impact 

grotendeels buiten het oogzicht van de mens valt. De Provincie Limburg geeft in haar 

Energiedashboard aan dat de potentie voor geothermie in Limburg neerkomt op 5,88 PJ.    
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11 Waterkracht 

In dit hoofdstuk wordt de ingegaan op de duurzaamheid van waterkracht, waarna de effecten 

en toepassingscriteria van waterkracht beschreven en de potentie voor waterkracht in Limburg 

bepaald wordt.  

11.1 Waterkracht als duurzame energiebron 

Waterkracht in Limburg ontstaat door stroming als gevolg van een hoogteverschil (verval). Het 

verval kan een natuurlijke oorsprong hebben of zijn aangelegd. In beide gevallen ontstaat de 

stroming door zwaartekracht en is waterkracht dus een hernieuwbare energiebron. Bij het 

opwekken van waterkracht ontstaan geen schadelijke stoffen. Echter heeft het toepassen van 

waterkracht wel onomkeerbare negatieve effecten op natuur, om welke effecten het gaat wordt 

toegelicht in Paragraaf 11.2. Door deze onomkeerbare effecten wordt het vermogen van de 

toekomstige generaties om gebruik te maken van dezelfde natuurwaarden aangetast en is 

waterkracht momenteel niet duurzaam.   

11.2 Effecten en criteria  

Nadelen van waterkrachtcentrales zijn dat het plaatselijke ecosystemen en natuurgebieden kan 

ontregelen en dat ze vissen die de turbine passeren kunnen beschadigen met vissterfte tot 

gevolg. Bij de waterkrachtcentrales in Alphen en Linne is onderzoek gedaan naar de 

gemiddelde vissterfte die veroorzaakt wordt door de centrales. Bij stroomafwaartse migratie 

treeft onder volwassen alen en zeeforellen een gemiddelde sterfte van 18,1 procent op en 4,8 

procent voor zalmachtigen (Bleker, 2011). Het plaatsen van visgeleidingssystemen heeft 

vooralsnog nog geen bewezen werking met betrekking tot de vissterfte bij de centrales in de 

Rijkswateren (Bleker, 2011).  

 

De Sportvisserij Nederland, Het Wereld Natuur Fonds, ARK Natuurontwikkeling, de World Fish 

Migration Foundation en Natuurmonumenten hebben wegens de zojuist beschreven gevolgen, 

en het feit dat de potentie voor waterkracht in Nederland relatief laag is, een gezamenlijk 

standpunt opgesteld (zie Bijlage 18: Gezamenlijk standpunt Waterkracht). Op basis van dit 

standpunt raden de partijen het af om nieuwe waterkrachtcentrales te plaatsen in grote en 

kleine rivieren die (inter)nationaal belangrijk zijn voor het behoud en/of herstel van natuur. Ook 

in zijrivieren waar de vispopulatie behouden of hersteld dient te worden, is het van belang dat 

er geen nieuwe barrières in de waterstroom ontstaan. De genoemde partijen zijn van mening 

dat strenge criteria opgesteld dienen te worden voor waterkrachtcentrales. Deze 

waterkrachtcentrales zouden voorzien dienen te worden van een aantoonbaar effectief 

vissenomleiding systeem. Een systeem is volgens de genoemde partijen effectief indien alle 

vissoorten het systeem kunnen passeren, in beide stromingsrichtingen, waarbij een sterftenorm 

ontstaat van maximaal 0,1 procent per centrale.  
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NMF Limburg onderschrijft het gezamenlijk standpunt wegens de relatief grote effecten op 

vissenpopulaties en ziet daarom momenteel geen potentie voor nieuwe waterkrachtcentrales in 

Limburg. 

11.3 Potentie van waterkracht in Limburg 

Binnen de Provincie Limburg liggen 55 (voormalige) watermolens. Tien van deze molens 

hebben als functie het opwekken van elektriciteit (De Nederlandse Molendatabase, 2017). In 

Tabel 11.1 is een overzicht gegeven van deze molens en de geschatte opbrengst die zij 

leveren. De opbrengst is bepaald aan de hand van het gegeven vermogen van de centrales in 

combinatie met een gemiddeld aantal draaiuren. Het gemiddeld aantal draaiuren is bepaald 

aan de hand van de gegevens van drie centrales.  

 

 

Tabel 11.1: Overzicht van de tien watermolens in Limburg met elektriciteitsopwekkingsfunctie (De 

Nederlandse Molendatabase, 2017) (Watermolens in Nederland, sd) 

Naam Plaats Functie Geschatte 

opbrengst (in PJ) 

Slottermolen Grubbenvorst Elektriciteit, op 

vrijwillige basis 

0 

Sint-Elisabethmolen Haelen Elektriciteit, 53.000 

kWh 

0,00019 

Commandeursmolen/Onderste 

Molen 

Mechelen Elektriciteit, 35 

kW/200.000 kWh 

0,00072 

Groote, Oude of Banmolen Meerssen Elektriciteit, 55 kW 0,0012 

Millenermolen Millen Korenmolen en 

elektriciteit, niet 

werken/restant 

0 

ECI-waterkrachtcentrale Roermond Elektriciteit, 250 

kW/1-2 miljoen kWh 

0,0054 

Waterkrachtcentrale Sluis 15 Roeven Elektriciteit, 35 

kW/240.000 kWh 

0,00086 

Ophovenermolen Sittard Korenmolen en 

elektriciteit, 19 kW/30 

huishoudens 

0,00042 

Oude of Banmolen Valkenburg Korenmolen en 

elektriciteit, buiten 

gebruik 

0 

Molen Otten Wijlre Elektriciteit, 18 kW 0,00040 

Totaal     0,0092 
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De watermolens uit Tabel 11.1, die momenteel in werking zijn, leveren gemiddeld 0,0013 

PJ/jaar op. Indien alle 55 aanwezige watermolens in Limburg wederom in werking worden 

genomen levert dit bij benadering slechts 0,07 PJ op.  

 

Naast de watermolens die worden ingezet voor de opwekking van elektriciteit heeft Limburg 

één waterkrachtcentrale aan de Maas te Linne. De centrale heeft een vermogen van 11,5 MW 

en wekt per jaar zo’n 0,19 PJ (53 miljoen kWh) op. (Microhydropower, sd) 

Wegens het onderschrijven van het gezamenlijk standpunt (Paragraaf 11.2) door NMF Limburg 

is in deze studie geen potentie voor nieuwe waterkrachtcentrales opgenomen.  

11.4 Ruimtelijke impact 

Wegens de zeer beperkte potentie voor waterkracht, het beperkt aantal opwekkingslocaties en 

het beperkte ruimtebeslag van de centrales zelf, is de ruimtelijke impact van waterkracht in 

deze studie buiten beschouwing gelaten (Gordijn, Verwest, & Hoorn, 2003).  

11.5 Conclusie 

Aangezien vooralsnog mitigatiemaatregelen niet effectief blijken, ziet NMF geen mogelijkheden 

voor het plaatsen van nieuwe waterkrachtcentale. Hiermee onderschrijft NMF Limburg het 

gezamenlijk standpunt (Paragraaf 11.2). Wegens deze reden is de potentie voor nieuwe 

waterkrachtcentrales in de Provincie Limburg niet in deze studie opgenomen. De potentie voor 

waterkracht in Limburg komt hierdoor neer op 0,2 PJ. 
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12  Restwarmte 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de duurzaamheid van restwarmte, het gebruik van 

restwarmte, effecten en criteria voor het toepassen van restwarmte, de energiepotentie van 

restwarmte in Limburg en de bijbehorende ruimtelijke impact.  

12.1 Restwarmte als duurzame energiebron 

In wezen is restwarmte geen hernieuwbare energiebron omdat het een andere energiebron 

nodig heeft om te ontstaan. Restwarmte kan echter wel gezien worden als een vorm van 

energiebesparing omdat door het gebruik van de exergetische waarde23 elders een 

energiebron met een hogere exergetische waarde (bijvoorbeeld aardgas) bespaard kan 

worden. Wegens deze besparing wordt het vaak meegerekend in de Provinciale ambitie (Staat 

van Zuid-Holland, 2017), wat ook bij de Provincie Limburg het geval is.  

 

Naast het feit dat restwarmte geen hernieuwbare energiebron is, is ook niet alle restwarmte als 

duurzaam te beschouwen. Dit komt doordat restwarmte met name vrij komt bij de productie van 

elektriciteit uit fossiele brandstoffen en bij industriële processen. Indirect wordt dus gebruik 

gemaakt van energie die niet duurzaam is. Hierdoor is de restwarmte tevens niet duurzaam. Bij 

hernieuwbare energiebronnen wordt elektriciteit opgewekt zonder dat daar restwarmte bij 

vrijkomt. Hierdoor is de enige duurzame vorm van restwarmte die overblijft, de restwarmte die 

vrij komt bij de verbranding van biomassa (Staat van Zuid-Holland, 2017) of bij bodem- en 

aardwarmte (zoals het Mijnwaterproject, Paragraaf 2.7.5).  

 

In deze studie wordt het standpunt ingenomen dat het nuttig gebruik van restwarmte zeker aan 

te raden is als een vorm van energiebesparing. Het verloren laten gaan van exergetische 

waarde is immers zonde. Echter wordt in deze studie restwarmte niet als een hernieuwbare 

energie gezien, wegens de afhankelijkheid van andere bronnen. Hierdoor heeft restwarmte in 

beginsel geen bijdrage in de hernieuwbare energiepotentie die in 2050 gerealiseerd dient te 

zijn. Hiermee wordt restwarmte als energievorm niet uitgesloten. Zo kan restwarmte op een 

duurzame manier ingezet worden als energiebesparing, mits de oorspronkelijke energiebron 

duurzaam is. Alle restwarmte die ontstaat in 2050, uitgaande van een 100% hernieuwbare 

energievoorziening, kan dus ingezet worden. Hierdoor wordt de duurzame energie zo optimaal 

mogelijk benut en hoeft minder duurzame energie opgewekt te worden. 

 

 

 

                                                      
23 Exergetische waarde = energiebronnen met een hoge exergetische waarde hebben een hoge 
kwaliteit aan energie en kunnen op veel verschillende manieren worden toegepast 
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12.2 Mogelijkheden voor het gebruik van restwarmte 

Momenteel blijft in Nederland veel restwarmte onbenut. Door het invoeren van een regeling 

waarbij het kostbaar of verboden wordt om restwarmte te lozen in de lucht of op het 

oppervlaktewater kan dit verlies aan bruikbare warmte worden teruggedrongen. In deze 

paragraaf worden de afnemers van restwarmte toegelicht. 

 

Huishoudens, dienstensector, glastuinbouw en overheid 

Een groot deel van de energiebehoefte van deze afnemers bestaat uit laagwaardige warmte 

voor het opwarmen van water en het verwarmen van ruimten. Om de restwarmte die ontstaan 

is binnen de industriële sector naar deze afnemer te krijgen kan gebruik worden gemaakt van 

een warmtenet. Het aanleggen van zo’n warmtenet is een grote investering. Om de aanleg 

financieel rendabel te maken is zekerheid nodig over de schaalgrootte en langdurige 

exploitatie. (ECN, 2010) 

 

Industrie 

De industriële sector kent een grote warmtevraag. Hierdoor is zij waarschijnlijk een goede 

afnemer van restwarmte. Echter zitten er ook nadelen aan het gebruik van restwarmte voor de 

industrie. Zo maken de processen vaak gebruik van zeer hoge temperaturen, neemt de 

flexibiliteit van het bedrijf af en worden meerdere processen van elkaar afhankelijk. (ECN, 

2010) 

 

In Limburg ontstaat met name veel restwarmte op het bedrijventerrein Chemelot. Chemelot 

heeft momenteel een energieverbruik van ongeveer 35 PJ (Provincie Limburg, 2017). Meerdere 

bedrijven op het terrein werken samen met de Biomassa Energiecentrale Sittard aan de 

realisatie van Het Groene Net waarbij de restwarmte een nuttige bestemming krijgt (Het 

Groene Net, sd). Het Groene Net gaat het langste warmtenet van Nederland worden. Het 

hoofdgedeelte krijgt een lengte van 47 km en loopt van Holtum tot aan Maastricht-Aachen 

Airport in Beek (Marx, 2013). Naast dit primaire gedeelte dat jaarlijks 26 miljoen kuub aardgas 

bespaart, is in de toekomst uitbreiding van het net mogelijk omdat Chemelot nog steeds met 

een overschot aan restwarmte kampt (Marx, 2013).    

12.3 Effecten en criteria voor de benutting van restwarmte 

Doordat restwarmte gebruik maakt van een al aanwezige energiestroom, heeft het ‘opwekken’ 

geen directe effecten op natuur en landschap. De aanleg van een warmtenet heeft mogelijk wel 

effecten op natuur en landschap. Doordat transport van energie niet in deze studie is 

opgenomen, zijn deze effecten niet nader omschreven. 

 

Net zoals bij bodem- en aardwarmte (Hoofdstuk 9) hangt het potentieel van restwarmte erg af 

van de relatie tussen vraag en aanbod. Het gebruiken van restwarmte kan enkel indien 

warmtevraag aanwezig is in de buurt van de restwarmtebron. Daarnaast dient de warmtevraag 

aan te sluiten bij de bron op het gebied van volume, gelijktijdigheid en hoogwaardigheid.  
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Gelijktijdigheid 

Enkel een relatie tussen vraag en aanbod op basis van de gewenste hoeveelheid energie is 

niet genoeg voor de nuttige toepassing van restwarmte. Restwarmte komt namelijk de gehele 

dag vrij, terwijl de lage warmtevraag bij woningen met name piekmomenten kent in de 

ochtenduren en gedurende de winter. Hierdoor ontstaan twee opties: de warmte dient gelijk 

gebruikt te worden bij vrijkomen of de warmte dient te worden opgeslagen met behulp van een 

medium. In de glastuinbouw worden al warmtebuffers gebruikt ter opslag en ook in de 

bebouwde omgeving is warmteopslag mogelijk door middel van warmtekrachtkoppelingen. 

Echter is het opslaan van warmte van hoge temperaturen en druk complex en zijn deze 

technieken daardoor nog niet ver genoeg doorontwikkeld om toegepast te kunnen worden op 

commerciële wijze. Een voorbeeldtechnologie is Low Cost Storage of Heat dat temperaturen 

kan opslaan gelegen tussen de 100 en 250 graden (ECN, 2016). Deze technologie werkt met 

een warmtebuffer die gebruik maakt van faseovergangsmateriaal. Dit materiaal kan met behulp 

van de restwarmte worden gesmolten en opgeslagen onder atmosferische druk. Wanneer de 

warmte nodig is kan deze vrij worden gemaakt door het faseovergangsmateriaal te laten 

stollen. (ECN, 2010)    

 

Hoogwaardigheid (temperatuur- en druk) 

In de industrie komt met name veel restwarmte vrij met een temperatuur tussen de 50 tot 100 

graden, waardoor deze vooral geschikt is voor de verwarming van gebouwen en kassen. 

Industriële processen vereisen echter warmte van een hoge temperatuur en druk. Met behulp 

van een warmtepomp kan de temperatuur wel enigszins (10 tot 20 graden) verhoogd worden, 

maar dit is bij lange na niet genoeg voor de industriële processen met temperaturen van 100 

graden en hoger. (ECN, 2010)  

 

Nabijheid 

Het transporteren van warmte is momenteel nog een belangrijke beperkende factor. Het 

transporteren kan gebeuren aan de hand van warm water of stoom waarvoor een speciale 

infrastructuur is vereist. Deze infrastructuur dient vaak nog aangelegd te worden, wat vooral bij 

bestaande bebouwing hoog in de kosten kan oplopen. Daarnaast lopen de warmteverliezen op 

als de transportafstand groter wordt. Een afstand van vijftien kilometer is wegens de vele 

verliezen het maximaal realiseerbare (Melick & Weiden, 2007). Om een visueel beeld te krijgen 

van deze maximale transportafstand is in Bijlage 16: Kaart met het potentiële restwarmte 

exploiteringsgebied van Chemelot een voorbeeld gegeven van het potentiebereik van 

Chemelot. Verliezen kunnen beperkt worden door het volume te vergroten. Voor bedrijven 

waarbij veel restwarmte vrijkomt is schaalgrootte vaak een beperkende factor. In de nabije 

omgeving van het bedrijf zijn vaak te weinig afnemers die de warmte kunnen benutten. In 

Bijlage 17: Kaart met het vergelijk van de mate restwarmte die per gemeente beschikbaar komt 

en de mate in energievraag per gemeente is een vergelijking te vinden van de mate restwarmte 

die per gemeente beschikbaar komt en de mate in energievraag per gemeente. (ECN, 2016) 
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12.4 Potentie voor restwarmte  

In het Energiedashboard van de Provincie Limburg gaat de Provincie uit van een 

restwarmtepotentie van 45,9 PJ in Limburg. Het is voor NMF Limburg onduidelijk of bij deze 

potentieberekening door de Provincie rekening is gehouden met de energiebesparing die in 

2050 gerealiseerd dient te zijn. Door industriële energiebesparing kan de hoeveelheid 

beschikbare restwarmte namelijk afnemen (Daniëls, Wemmers, Tigchelaar, & Wetzels, 2011). 

Tevens wordt deze potentie voor restwarmte in deze studie niet meegenomen wegens het 

ingenomen standpunt in Paragraaf 12.1.  

 

Echter kan wel gesteld worden dat restwarmtepotentie ontstaat in 2050. Industriële processen 

die momenteel draaien op fossiele brandstoffen dienen in 2050 overgestapt te zijn op een 

energiebron die hernieuwbaar is. Deze energiebron levert hoogstwaarschijnlijk nog steeds de 

hoge temperaturen aan warmte die nodig is voor het laten verlopen van de industriële 

processen. Hierbij zal tevens warmte vrijkomen die een exergetische waarde heeft en dus 

inzetbaar is voor andere doeleinden (verwarming van ruimten). Het gevolg hiervan is dat er 

minder hernieuwbare energie opgewekt hoeft te worden. 

 

Indien ervan uitgegaan wordt dat de genoemde restwarmtepotentie door de Provincie Limburg 

gebaseerd is op de huidige energievraag van 162,4 PJ en tot 2050 42,0% van het 

energieverbruik bespaard wordt (Hoofdstuk 5), blijft er in 2050 van deze restwarmtepotentie 

26,6 PJ over. Gezien het doel is dat in 2050 de gehele energievoorziening hernieuwbaar is, kan 

deze restwarmte gezien worden als een duurzame energievorm en daarmee ingezet worden 

als energiebesparing. Doordat het hoogstwaarschijnlijk is dat het gaat om restwarmte met een 

lage temperatuur die niet meer ingezet kan worden voor industriële processen, wordt deze 

restwarmte doorgezet op een warmtenet voor ruimteverwarming. Hierdoor komt de 

energiebesparing extern vrij en daarmee bovenop de energiebesparing zoals vastgesteld in het 

Energieakkoord.  

12.5 Ruimtelijke impact 

Restwarmte kent drie twee van ruimtelijke impact: op locatie en transport. De benodigde ruimte 

op locatie blijft beperkt aangezien het hier meestal gaat om het installeren van een 

warmtewisselaar. Indien het gaat om een opslagbassin bij de aanbieder van restwarmte is hier 

een relatief groot volume voor nodig, omdat water maar een beperkte opslagcapaciteit heeft. 

Echter wordt de grootste ruimtelijke impact van restwarmte veroorzaakt door transport. Hierbij 

is een goede inpassen van de infrastructuur nodig om de ruimtelijke impact te beperken. Het 

aanleggen van deze infrastructuur gebeurd meestal ondergronds waardoor de impact uit het 

oogzicht van de mens ontnomen wordt. In de ondergrond leidt dit, net zoals bij aard- en 

bodemwarmte, tot interferentie met andere functies. Gezien de toenemende drukte in de 

ondergrond, en het daardoor steeds schaarser worden van de ruimte, neemt de ruimtelijke 

impact van warmtenetten tevens toe. Voor de mens uit de impact zich met name in de vorm 

van geluidsoverlast en ruimtebeslag die ontstaat tijdens de aanleg. Wegens de lange 

levensduur van het net kan gesteld worden dat de effecten beperkt blijven. (Puylaert, 2016) 
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12.6 Conclusie 

Restwarmte is geen hernieuwbare energiebron en enkel een duurzame energievorm indien de 

warmte afkomstig is van een duurzame energiebron. Op basis van deze punten is voor deze 

studie het standpunt ingenomen dat het nuttig gebruik van restwarmte zeker aan te raden is als 

een vorm van energiebesparing, mits het in 2050 gaat om duurzaam verkregen restwarmte. 

Hierdoor wordt de duurzame energie zo optimaal mogelijk benut en hoeft er minder duurzame 

energie opgewekt te worden. De ruimtelijke impact van restwarmte ontstaat met name door het 

transport. Het aanleggen van het warmtenet neemt ruimte in beslag in de ondergrond en kan 

daar concurreren met andere functies. Voor de mens uit de impact zich met name in de vorm 

van geluidsoverlast en ruimtebeslag die ontstaat tijdens de aanleg. Wegens de lange 

levensduur van het net kan gesteld worden dat deze effecten beperkt blijven. 

 

Gesteld kan worden dat met een energiebesparing van 42,0% tot 2050 een restwarmtepotentie 

van 26,6 PJ overblijft in Limburg. Gezien het doel is dat in 2050 de gehele energievoorziening 

hernieuwbaar is, kan deze restwarmte gezien worden als een duurzame energievorm en 

daarmee ingezet worden als energiebesparing. Deze energiebesparing komt dan bovenop de 

energiebesparing zoals vastgesteld in het Energieakkoord.  
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Duurzame energiemix in 

2050 
 

En de ruimtelijke impact daarvan in 

Limburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 



    

_____________________________________________________________________ 

 

 

96 360.1 | Limburgs derde energielandschap: ruimtelijke impact van hernieuwbare energie | 23-3-2017 

 
  



                                                                                                                                       
_____________________________________________________________________ 

 

 

360.1 | Limburgs derde energielandschap: ruimtelijke impact van hernieuwbare energie | 23-3-2017 97 

 

 

13  Gewenste energiemixen in Limburg 

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van de resultaten (toekomstige energievraag) uit Deel 1: 

Huidige en toekomstige energievraag  en de resultaten (plaatsingscriteria, potentie, 

duurzaamheid en toekomstperspectief) uit Deel 2: Toekomstig hernieuwbare opwekking 

bepaald hoe de energiemix in Limburg eruit komt te zien in 2050.  

 

Op basis van de bepaalde energiepotentie in Limburg en het toekomstperspectief van de 

hernieuwbare energiebronnen zijn vier verschillende energiemixen opgesteld (Tabel 13.2). De 

eerste twee energiemixen, bestaan uit de bepaalde energiepotenties waarbij géén rekening is 

gehouden met een eventuele rendementstoename ten gevolge van technische ontwikkeling. 

De laatste twee energiemixen, bestaan uit de bepaalde energiepotenties waarbij wél rekening 

is gehouden met een rendementstoename in 2050 ten gevolge van technologische 

ontwikkelingen. De energiepotenties van de energiemixen zijn weergegeven in Tabel 13.1. 

 
Tabel 13.1: Duurzame energievormen met de bijbehorende potentie in Limburg, met of zonder een 
rendementstoename van enkele hernieuwbare energiebronnen tot 2050 

  Duurzame energiepotentie 

zonder rendementstoename in 

2050 (PJ) 

Duurzame energiepotentie met 

rendementstoename in 2050 (PJ) 

Windscenario Voorkeur Minder geschikt Voorkeur Minder geschikt 

Wind 1,5 4,1 1,7 4,6 

Zon (PV) 19,7 19,7 39,5 39,5 

Zon (th) 3,0 3,0 4,7 4,7 

Biomassa 1,3 1,3 1,3 1,3 

WKO (OS) 7,7 7,7 7,7 7,7 

WKO (GS) 10,2 10,2 10,2 10,2 

Geothermie 5,9 5,9 5,9 5,9 

Restwarmte 26,6 26,6 26,6 26,6 

Waterkracht 0,2 0,2 0,2 0,2 

          

Totaalpotentie 76,0 78,6 97,8 100,7 

Energievraag in 

2050 

94,2 94,2 94,2 94,2 

Sluitpost -18,2 -15,6 3,6 6,5 
 

Op basis van de gegevens in Tabel 13.1 kan geconcludeerd worden dat Limburg in 2050 

zónder dat er sprake is van een rendementstoename bij zonne-energiesystemen en 

windturbines niet zelfvoorzienend kan zijn in haar energiebehoefte. 15,6 tot 18,2 PJ dient 
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Limburg te importeren uit een andere provincie of buurlanden om in haar energiebehoefte te 

voorzien. Tevens kan geconcludeerd worden dat Limburg wél zelfvoorzienend kan zijn in haar 

energiebehoefte indien de te verwachten rendementsontwikkelingen voor zonne-

energiesystemen en windturbines voortzet tot 2050. Gezien de technische ontwikkelingen van 

de laatste decennia lijkt het reëler te zijn dat de uiteindelijke energiemix neigt naar het tweede 

scenario. De gemiddelde energiepotentie van de vier scenario’s komt neer op 88,3 PJ. 

 
Tabel 13.2: Kruistabel met de mogelijke duurzame energiemixen in Limburg 

 Voorkeurscenario windenergie Minder geschikt scenario windenergie Legenda 
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14  Discussie 

Dit hoofdstuk gaat in op de betrouwbaarheid en kwaliteit van het onderzoek. Zo worden de 

meest discutabele uitgangspunten en de daaruit voortkomende resultaten geïnterpreteerd op 

basis van literatuuronderzoek en wordt de methode van onderzoek geëvalueerd.  

14.1 Zonne-energiepotentie voor Limburg 

Zoals beschreven in Paragraaf 3.2.4 is voor het berekenen van de zonne-energiepotentie in 

Limburg gebruik gemaakt van enkele aannames. Er is gekozen om met de zelf opgestelde 

aannames te werken in verband met het ontbreken van kengetallen en het gebrek aan 

vakkundige kennis. Hierdoor kan tevens de betrouwbaarheid van het onderzoek ter discussie 

worden gebracht. Om dit punt te weerleggen is een vergelijkbare methodiek toegepast voor de 

bepaling van de zonne-energiepotentie in Limburg. Zo is berekende potentie vergeleken met de 

gegevens uit het Energiedashboard van de Provincie Limburg (=30,9 PJ). Hieruit blijkt dat de 

potentie, zoals bepaald in dit onderzoek, in ongeveer dezelfde orde van grootte zit. Daarnaast 

is de methodiek vergeleken met het onderzoek ‘Gebiedsstrategie duurzame energieopgave - 

Provincie Noord-Brabant’ uitgevoerd door Posad. Waaruit blijkt dat de methode van onderzoek, 

zoals die in deze studie gehandhaafd is, reëel te noemen is, zie Bijlage 10: Potentievergelijking 

met ‘Gebiedsstrategie duurzame energieopgave Provincie Noord-Brabant’.  

14.2 Duurzaamheid geothermie 

De mate van duurzaamheid van geothermie valt aan de hand van de huidig beschikbare kennis 

nog te betwisten. Het gaat hierbij over de levensduur van geothermiebronnen. Momenteel is 

nog onbekend hoe lang een geothermiebron gebruikt kan worden, voordat deze uitgeput raakt 

en nieuwe energie dient te genereren. Indien de geothermiebron uitgeput raakt binnen dertig 

jaar, wordt het vermogen van de volgende generatie om in deze behoefte te kunnen voorzien 

aangetast (Definitie van Brundtland). Hierdoor kan geen hard standpunt worden ingenomen 

over het al dan niet toepassen van geothermie met betrekking tot duurzaamheid. Dit kan het 

wegvallen van een aandeel in de energiepotentie tot gevolg hebben. 

14.3 Relatie tussen restwarmte en energiebesparing 

In Hoofdstuk 12 wordt gesteld dat energiebesparing gevolgen heeft voor de energiepotentie 

van restwarmte. Echter geeft deze geraadpleegde bron geen nadere informatie over dit 

onderwerp. Tevens geeft de Provincie Limburg geen gegevens vrij over de onderbouwing van 

de door hen bepaalde energiepotentie voor restwarmte. Hierdoor is voor de potentieberekening 

van restwarmte gebruik gemaakt van een aanname, wat de betrouwbaarheid van dit onderzoek 

laat afnemen.  
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14.4 Methode van onderzoek 

De uiteindelijk gehanteerde methode van onderzoek wijkt af van de methode zoals deze is 

beschreven in het Plan van Aanpak ‘Limburgs Energielandschap: energie vs ruimtelijke impact’. 

Zo is bijvoorbeeld geen gebruik gemaakt van een verdeling tussen een technisch en een 

maatschappelijk scenario. Deze keuze is gemaakt wegens de irrelevante resultaten die 

onderhavige methodiek opleverde. De methode zoals beschreven in Hoofdstuk 3 was een 

relatief goede methode voor het uitvoeren van dit onderzoek binnen een termijn van dertien 

weken. Dit kan gesteld worden door de relatief betrouwbare resultaten die hieruit zijn 

voortgekomen (Paragraaf 14.1).Indien voor een aanvullend of uitgebreider onderzoek een 

soortgelijke methodiek wordt gebruikt dient in acht te worden genomen dat zowel voldoende 

betrouwbare kengetallen aanwezig dienen te zijn of worden ontwikkeld, als een goede Geo 

database. Een uitgebreide literatuurstudie en inventarisatie van alle benodigde gegevens wordt 

bij voorkeur voorafgaand aan het onderzoek uitgevoerd.  
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15  Conclusie en aanbeveling(en) 

In dit hoofdstuk wordt op basis van de resultaten uit Deel 1, 2 en 3 en de discussie uit 

Hoofdstuk 14 conclusies getrokken en aanbevelingen gemaakt.  

15.1 Conclusies 

Het huidige energiegebruik in de provincie Limburg is 163,4 PJ. De transitie naar een derde 

generatie energielandschap heeft een grote ruimtelijke impact op het Limburgse landschap. Dit 

kan geconcludeerd worden uit het feit dat momenteel slechts een kwart, minimaal 17 tot 

maximaal 37 procent, van de energievraag op eigen bodem wordt opgewekt met behulp van 

fossiele energiebronnen die een vermogensdichtheid kennen van 1000 tot 2000 W/m2. De 

overige 63 tot 83 procent van de energie wordt geïmporteerd vanuit andere provincies of het 

buitenland. Hier dient verandering in te komen met het oog op 2050. Ervan uitgaande dat bij 

deze verandering alle energie geproduceerd wordt op eigen bodem, door middel van 

hernieuwbare energie met een lage vermogensdichtheid van slechts 0,21 tot 50 W/m2, is de 

ruimtelijke impact zeer groot in vergelijking met de huidige situatie.  

 

Om de CO2-uitstoot voor 2050 te hebben teruggedrongen, dient naast een transitie naar een 

hernieuwbare energievoorziening tevens energie bespaard te worden. Hierover zijn afspraken 

gemaakt in het Nationaal Energieakkoord. Het nakomen van deze afspraken leidt tot een 

toekomstige energievraag van 94,2 PJ. Door de lagere energievraag wordt de ruimtelijke 

impact enigszins beperkt.  
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15.1.1 Duurzaamheid van hernieuwbare energiebronnen 

Aan de hand van de resultaten uit Deel 2 is in Tabel 15.1 een overzicht opgesteld waarin 

geconcludeerd wordt of het duurzaam toepassen van de  verschillende energiebronnen (wind, 

zon, biomassa, waterkracht  en aard-, bodem- en restwarmte) mogelijk is en op wat voor 

manier. 

 
Tabel 15.1: Overzicht waarin de duurzaamheid van de hernieuwbare  energiebronnen wordt toegelicht 

Hernieuwbare 

energiebron 

Duurzaam? Doordat: 

Wind Ja - energie die gebruikt wordt bij de productie wordt ruimschoots 

teruggewonnen 

- CO2-uitstoot die ontstaat bij het bouwen, onderhouden en afbreken 

van de turbine is na drie tot zes maanden draaien gecompenseerd 

door de windturbine 

- benodigde grondstoffen zijn niet schaars 

- ketenmanagement wordt toegepast 

- geschikt locatiekeuze waarbij geen significant negatieve effecten 

voor natuur optreden 

Zon Ja - energie opwekking stoot geen directe CO2-uitstoot 

- compensatie van CO2-uitstoot die ontstaat bij productie neemt maar 

een klein deel van de levensduur in beslag 

- Silicium is niet schaars 

- 90 tot 95 procent van de materialen kan aan het einde van de 

levensduur worden hergebruikt 

Biomassa Afhankelijk 

van de 

biomassa-

stroom 

- tijd waarbinnen de biomassa weer volgroeit ligt binnen 25 à 30 jaar 

- kringlopen zijn gesloten 

- grondstoffen worden indien mogelijk gecascadeerd volgens de 

waardepiramide 

- CO2-uitstoot wordt voldoende gereduceerd 

- geen verlies van biodiversiteit en milieukwaliteit 

- concurreert niet met de voedselproductie  

Bodemwarmte Ja - zon vult de warmte in de bovenste laag van de bodem redelijk 

constant aan 

- vermindert CO2-, NOx en SO2-uitstoot  

Geothermie Ja* - genomen veiligheidsmaatregelen ter bescherming van schoon 

drinkwater 

* het is vooralsnog niet bekend voor hoe lang een geothermiebron 

warmte kan leveren en hoe snel regeneratie optreedt na uitputting van 

de bron 

Waterkracht Nee - onomkeerbare effecten op natuur die het vermogen van de komende 

generaties om in dezelfde natuurwaarde te voorzien belemmeren  

Restwarmte Onder 

voorwaarde 

- restwarmte is geen hernieuwbare energiebron, maar kan ingezet 

worden als vorm van energiebesparing 

- enkel indien de restwarmte afkomstig is van een duurzame 

energiebron 
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15.1.2 Effecten op natuur 

Aan de hand van de resultaten in Deel 2 is Tabel 15.2 opgesteld waarin aan de hand van 

bekende plaatsingscriteria en effecten een overzicht is gegeven van de negatieve effecten per 

hernieuwbare energiebron die mogelijk kunnen optreden. Door het toepassen van 

hernieuwbare energie op een duurzame wijze worden deze effecten vermeden.  

 
Tabel 15.2: Mogelijk negatieve effecten die optreden bij de toepassing van hernieuwbare energie 

Hernieuwbare 

energiebron 

Mogelijke negatieve effecten 

Windenergie - schade aan groepen vogels en vleermuizen 

- vermindering van landschappelijke waarde 

- geluidsoverlast en slagschaduwvorming 

- verminderde veiligheid 

Zonne-energie - vermindering van landschappelijke waarde 

- vermindering van cultuurhistorische waarde 

- beperken van de gebruiksfunctie van een gebied 

- (kwaliteit en kwantiteit) vermindering van het leefgebied van 

weidevogels, akkervogels, ganzen en de korenwolf 

- vermindering van de natuurwaarde indien zonne-energiesystemen 

(bouwwerken) in gebieden met natuurwaarden worden geplaatst 

Biomassa - toepassing van niet duurzame biomassastromen leidt tot een 

voedseltekort en ontbossing elders ter wereld, relatief hoge CO2-

uitstoot, verlies van biodiversiteit, milieukwaliteit en/of 

waterbeschikbaarheid en waardeverlies 

Bodemwarmte - interferentie met functies in de ondergrond 

- geluidshinder en/of verkeersoverlast tijdens plaatsing 

-  uitwisseling van grondwater (met of zonder verontreiniging) tussen 

verschillende watervoerende pakketten, inclusief mogelijke bedreiging 

van schoon drinkwater 

- wateroverlast 

- opbarsten van de bodem 

- beperkte veranderingen in chemische en microbiologische 

samenstelling van het grondwater 

Geothermie - interferentie met functies in de ondergrond 

- geluidshinder en/of verkeersoverlast tijdens plaatsing 

- bedreigen schoon drinkwater door drukverandering, gebruik van 

boorvloeistof, het opboren van materiaal en de uitwisseling van 

grondwater tussen verschillende watervoerende pakketten  

Waterkracht - ontregelen van plaatselijke ecosystemen en natuurgebieden 

- beschadigen van vissen waardoor vissterfte ontstaat 

Restwarmte - geen directe effecten op natuur en landschap 

- aanleg van een warmtenet heeft mogelijk effecten op natuur en 

landschap en leidt tot interferenties in de ondergrond 
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15.1.3 Gewenste energiemixen en ruimtelijke impact 

Op basis van de conclusies die getrokken zijn over de duurzaamheid en mogelijk negatieve 

effecten van de hernieuwbare energiebronnen: wind, zon, biomassa, bodemwarmte, 

geothermie, waterkracht en ‘restwarmte’, zijn criteria opgesteld die aantonen of het wenselijk is 

om een energiebron in het desbetreffende gebied te plaatsen. Aan de hand van deze criteria is 

voor elke duurzame energievorm bepaald waar toepassing wenselijk is en welke 

energiepotentie hieraan gebonden is. Hieruit zijn vier gewenste duurzame energiemixen voor 

Limburg in 2050 voortgekomen, zie Tabel 15.3. Wegens de vele effecten van windenergie is 

voor deze duurzame energiebron gebruik gemaakt van twee scenario’s: het voorkeurscenario 

en het minder geschikte scenario.  

 

Omdat niet met zekerheid te stellen valt dat de gestelde rendementstoename voor zonne- en 

windenergie in 2050 behaald gaan worden, is gebruik gemaakt van twee scenario’s: zonder 

rendementstoename (met de huidige energietechnieken) en met rendementstoename (inclusief 

toekomstige wind- en zonne-energietechnieken). Rendementstoenames van de overige 

energiebronnen zijn buiten beschouwing gelaten. Gezien de technische ontwikkelingen van de 

laatste decennia lijkt het reëler te zijn dat de uiteindelijke energiemix neigt naar het tweede 

scenario. 

 

Op basis van de gegevens uit Tabel 15.3 wordt gesteld dat het voor Limburg mogelijk is om in 

2050 op een duurzame wijze in haar gehele energievraag te voorzien indien de verwachtingen 

rondom de technologische ontwikkelingen worden waargemaakt. Indien de te verwachten 

rendementstoenames en energiebesparing niet gerealiseerd worden voor 2050, kan Limburg 

niet geheel in haar eigen energievraag voorzien. Echter voorziet ze in dit geval voor het 

grootste gedeelte in haar energievoorziening. Uit deze studie blijkt dat het vergroten van de 

hernieuwbare energiepotentie zonder rendementstoename in Limburg resulteert in een niet 

duurzame energievoorziening. Op basis van dit gegeven kan gesteld worden dat de resterende 

energievraag het beste geïmporteerd kan worden, vanuit daar waar dit wél geproduceerd kan 

worden op een duurzame wijze. Hierbij wordt de voorkeur gegeven aan een zo nabij mogelijk 

alternatief om transportverliezen te beperken.  

 

Ondanks het beperken van de ruimtelijke impact door het terugdringen van de energievraag, is 

nog steeds extra aandacht nodig voor ruimtelijke inpassing. In Tabel 15.3 is het ruimtebeslag 

(uitgedrukt in hectare) weergegeven voor wind, zon en biomassa. Biomassa heeft van deze 

bronnen veruit de kleinste vermogensdichtheid, echter valt daadwerkelijke ruimtelijke impact 

mee wegens het gebruik van afval- en reststromen. Bij windenergie, is net zoals bij biomassa, 

sprake van dubbel ruimtegebruik. Echter kent windenergie een relatief groot indirect 

ruimtegebruik en zorgt het relatief grote formaat van de windturbines zelf ervoor dat ze vanaf 

grote afstand te zien zijn. Dit maakt de ruimtelijke impact van windturbines aanzienlijk. Zonne-

energiesystemen op daken hebben een beperkte ruimtelijke impact, terwijl vrijstaande PV-

systemen wegens het beperkt toegepaste dubbelruimtegebruik en de relatief grote 

landschappelijke effecten een aanzienlijke ruimtelijke impact hebben. De ruimtelijke impact van 

bodem-, aard- en restwarmte blijft beperkt vanuit menselijk oogzicht. Ondergronds neemt de 

concurrentie van functies toe, waardoor de ruimtelijke impact in de loop der tijd gaat toenemen. 

Wegens de zeer beperkte potentie voor waterkracht, het beperkt aantal opwekkingslocaties en 
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het beperkte ruimtebeslag van de centrales zelf, is de ruimtelijke impact van waterkracht in 

deze studie buiten beschouwing gelaten. 

 
Tabel 15.3: Gewenste duurzame energiemixen in 2050 voor Limburg, inclusief ruimtebeslag 

  

Duurzame energiepotentie in 2050 
a.d.h.v. het voorkeurscenario 

windenergie 

Duurzame energiepotentie in 2050 
a.d.h.v. het minder geschikte scenario 

windenergie 

P
o

te
n

ti
e

-

g
e
b

ie
d

 

 

Zonder 
rende- 
ments- 
toe-
name 
(PJ) 

Met 
rende-
ments-
toe-
name 
(PJ) 

Ruimte-
beslag 
(ha) 

Waar-
van 
dubbel 
ruimte
ge-
bruik 
(ha) 

Zonder 
rende-
ments-
toename 
(PJ) 

Met 
rende-
ments-
toe-
name 
(PJ) 

Ruimte-
beslag 
(ha) 

Waarvan 
dubbel 
ruimte-
gebruik 
(ha) 

B
ijl

ag
en

u
m

m
e

r 

Wind 1,5 1,7 778* 778 4,1 4,6 2.078* 2.078 4+5 

Zon (PV) 19,7 39,5 6.388 1.565 19,7 39,5 6.388 1.565 7 

Zon (th) 3,0 4,7 374 374 3,0 4,7 374 374 - 

Biomassa 1,3 1,3 54.298 54.298 1,3 1,3 54.298 54.298 - 

WKO (OS) 7,7 7,7 - - 7,7 7,7 - - 12 

WKO (GS) 10,2 10,2 - - 10,2 10,2 - - 12 

Geothermie 5,9 5,9 - - 5,9 5,9 - - 15 

Restwarmte 26,6 26,6 - - 26,6 26,6 - - 17 

Waterkracht 0,2 0,2 - - 0,2 0,2 - - - 

Totaal-
potentie 76,0 97,8 - - 78,6 100,7 - - 

- 

Energievraag 
in 2050 94,2 94,2 - - 94,2 94,2 - - 

- 

Sluitpost -18,2 3,6 - - -15,6 6,5 - - - 

* Ruimtelijke impact van windenergie is gebaseerd op het oppervlak van de potentiegebieden. 

Hierin is het indirecte ruimtegebruik dat veroorzaakte wordt door de bufferzones nog niet 

opgenomen 

 

Samenvattend kan gesteld worden dat Limburg in 2050, in het ergste geval, voor het 

voornaamste deel op duurzame wijze in haar energievraag voorziet. In het gunstigste geval, 

voorziet Limburg in 2050 op duurzame wijze in haar eigen energievraag én kan zij een deel van 

de duurzame energie exporteren óf de landschappelijke effecten verder beperken. Wegens de 

relatief beperkte ecologische en landschappelijke impact van energieopwekking uit duurzame 

biomassa, bodem-, aard- en restwarmte gaat de voorkeur uit naar het toepassen van deze 

energiebronnen. Voor zonne- en windenergie dient wegens de relatief vele effecten op natuur 

en landschap en het ruimtelijk beslag (3,4 tot 4 procent van Limburg), extra aandacht besteed 

te worden aan de ruimtelijke inpassing. 
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15.2 Aanbevelingen 

Het voornaamste discussiepunt binnen dit onderzoek zijn de aannames die zijn gemaakt ten 

behoeve van de potentieberekeningen voor zonne-energie. Aanbevolen wordt dan ook om 

nader onderzoek te doen naar betrouwbare kengetallen die deze aannames kunnen bevestigen 

of ontkrachten. Daarnaast kan de potentieberekening voor vrijstaande PV-systemen verder 

gespecificeerd, en daarmee vergroot, worden door het in kaart brengen van de locaties waar 

vrijstaande PV-systemen geplaatst kunnen worden binnen de bebouwde omgeving.  

 

Een ander discussiepunt is de mate waarin geothermiebronnen duurzaam zijn. Daarom wordt 

het aangeraden om verder onderzoek uit te voeren naar de levensduur van 

geothermiebronnen, zodat een hard standpunt kan worden ingenomen over de duurzaamheid 

van geothermie. Daarnaast wordt aanbevolen om onderzoek te doen naar het effect van 

energiebesparing op de aanwezigheid van restwarmte, gezien de literatuurstudie in dit 

onderzoek hier geen duidelijke benadering voor geeft.  

 

Verder wordt, wegens het beperkt aanwezige beleid omtrent (de effecten van) zonneparken, 

het voor  NMF Limburg raadzaam geacht een zonnevisie op te stellen, waarbij de 

plaatsingscriteria uit dit onderzoek als startpunt dienen. Hierbij wordt met name aanvulling 

gevraagd op het gebied van het landschappelijke effect van zonneparken en het verder 

specificeren van de ‘zonnekaart’ voor vrijstaande PV-systemen. Dit komt door het ontbreken 

van een ruimtelijke vertaling die nodig is voor het bepalen van het daadwerkelijke 

landschappelijke effect. 

 

Het aangaan van een samenwerkingsverband met de Provincie Limburg omtrent het Limburgs 

Energielandschap kan kansen bieden voor het ontwikkelen van een verdere onderbouwing 

rondom de energiepotentie van bodem, aard- en restwarmte. Daarnaast biedt dit een mooie 

kans voor het opstellen van een, eventueel gezamenlijke, visie over het Limburgs 

energielandschap.  

 

Een aspect dat niet in dit onderzoek is opgenomen, maar wel nader onderzoek vraagt is het 

onderzoeken van de meest rendabele wijze voor het transporteren en opslaan van 

hernieuwbare energie. Dit wegens de lokale (aanwezigheid van bodem-, aard- en restwarmte) 

en weersafhankelijke (aanwezigheid van zon en wind) opwekking van hernieuwbare energie.   
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Bijlage 1: Opbouw energiegebruik per sector 

Energieverbruik per sector 

Energiegebruik per sector in PJ, 2014 Limburg Nederland 
% van 
NL Bron 

Gebouwde omgeving  48,6 673,7 7,2 Berekening (sub)totalen 

Verkeer en vervoer 31,9 501,3 6,4 Berekening brandstof 

Industrie, energie, afval en water 68,9 516,0 13,3 CBS-gegevens 

Landbouw, bosbouw en visserij 10,2 140,1 7,3 CBS-gegevens 

Hernieuwbare warmte 2,8 42,9 6,6 Rijkswaterstaat 

Totaal 162,4 1874,0 8,7 
Klimaatmonitor, 
Rijkswaterstaat 

 

Gebouwde omgeving 

Energiegebruik gebouwde 
omgeving in PJ, 2014 Limburg Nederland 

% van 
NL Bron 

Woningen 32,5 428,3 7,6 Berekening  

Commerciële dienstverlening 9,4 150,1 6,3 CBS 

Publieke dienstverlening 6,7 95,3 7,0 CBS 

 

Woningen 
Energiegebruik woningen in PJ, 
2014 Limburg Nederland 

% van 
NL Bron 

Gasgebruik woningen 
(temperatuurgecorrigeerd) 26,4 333,3 7,9 CBS 

Elektriciteitsgebruik woningen 6,1 82,3 7,4 CBS 

 

Publieke dienstverlening 

Energiegebruik publieke 
dienstverlening in PJ, 2014 Limburg Nederland 

% van 
NL Bron 

Groot- en detailhandel, autoreparaties 3,9 54,5 7,2 
Klimaatmonitor, 
Rijkswaterstaat 

Vervoer en opslag 1,4 28,6 4,8 
Klimaatmonitor, 
Rijkswaterstaat 

Horeca 2,3 25,3 9,1 
Klimaatmonitor, 
Rijkswaterstaat 

Informatie/communicatie 0,4 12,0 3,1 
Klimaatmonitor, 
Rijkswaterstaat 

Financiële activiteiten 0,5 9,6 5,2 
Klimaatmonitor, 
Rijkswaterstaat 

Exploitatie/handel onroerend goed 0,3 8,2 4,0 
Klimaatmonitor, 
Rijkswaterstaat 

Vrije en wetenschappelijke beroep 0,4 8,2 4,4 
Klimaatmonitor, 
Rijkswaterstaat 

Administratieve dienstverlening 0,3 4,9 6,3 
Klimaatmonitor, 
Rijkswaterstaat 
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Publieke dienstverlening 

Energiegebruik publieke 
dienstverlening in PJ, 2014 Limburg Nederland 

% 
van 
NL Bron 

Openbaar bestuur en defensie; verplichte 
sociale verzekeringen 1,3 22,2 5,6 

Klimaatmonitor, 
Rijkswaterstaat 

Onderwijs  0,8 15,0 5,6 
Klimaatmonitor, 
Rijkswaterstaat 

Gezondheids- en welzijnszorg 2,8 36,6 7,7 
Klimaatmonitor, 
Rijkswaterstaat 

Kunst, amusement en recreatie 1,0 12,9 7,5 
Klimaatmonitor, 
Rijkswaterstaat 

Overige dienstverlening 0,7 8,2 8,2 
Klimaatmonitor, 
Rijkswaterstaat 

 

Verkeer en vervoer 

Energiegebruik verkeer en vervoer 
in PJ, 2014 Limburg Nederland 

% van 
NL Bron 

Wegverkeer totaal (diesel, benzine, 
LPG) 28,1 410,4 6,9 

Klimaatmonitor, 
Rijkswaterstaat 

   * wegverkeer excl. snelwegen 14,1 205,1 6,9 
Klimaatmonitor, 
Rijkswaterstaat 

   * wegverkeer snelwegen 14,0 205,3 6,8 
Klimaatmonitor, 
Rijkswaterstaat 

Mobiele werktuigen 2,3 38,4 6,1 
Klimaatmonitor, 
Rijkswaterstaat 

Binnen- en recreatievaart (diesel en 
benzine) 1,4 30,9 4,5 

Klimaatmonitor, 
Rijkswaterstaat 

Zeescheepsvaart en visserij (diesel en 
stookolie) 0,0 21,6 0,0 

Klimaatmonitor, 
Rijkswaterstaat 

 

Industrie, energie, water en afval 

Energiegebruik industrie, energie,  
water en afval in PJ, 2014 Limburg Nederland 

% van 
NL Bron 

Industrie (gas en elektra) 67,1 475,5 14,1 
Klimaatmonitor, 
Rijkswaterstaat 

Energieproductie (alleen elektra) 0,4 4,7 8,2 
Klimaatmonitor, 
Rijkswaterstaat 

Winning van delfstoffen (gas en 
elektra) 0,2 17,7 1,2 

Klimaatmonitor, 
Rijkswaterstaat 

Bouwnijverheid (gas en elektra) 0,4 7,2 5,9 
Klimaatmonitor, 
Rijkswaterstaat 

Winning en distributie van water; afval- 
en afvalwaterbeheer en sanering (gas 
en elektra) 0,7 10,9 6,4 

Klimaatmonitor, 
Rijkswaterstaat 
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Bijlage 2: Energieproductie door middel van fossiele bronnen in Limburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producent Elektriciteitscentrale Plaats Type Energiebron Capaciteit 

in Mwe

Rende-

ment in %

Productie-

factor in %

Vollast-

uren*

Opbrengst 

(maximaal) in MJ

Opbrengst 

(maximaal) 

in PJ

In gebruik 

vanaf

Opmerking Bron

RWE Generation Clauscentrale - Claus A Maasbracht Conventioneel Gas 640 37 80 7013 16157491200 16,2 1978 Draaiuren niet bekend bij RWE RWE, ECN, energiefeiten.nl

RWE Generation Clauscentrale - Claus C Maasbracht STEG-eenheid Gas en stoom 1304 58,5 80 7013 32920888320 32,9 2012

Ligt momenteel stil wegens de 

Duitse energietransitie, hierdoor 

is de centrale momenteel niet 

economisch rendabel RWE, energiefeiten.nl

RWE Generation Clauscentrale - Claus D Maasbracht STEG-eenheid Gas en stoom 1350 - 80 7013 34083180000 34,1 n.t.b.

RWE is bezig met het in gang 

zetten van de modernisering 

van Clauscentrale A-D. Tot 2 

december 2016 lagen de 

besluiten ter inzage. RWE, energiefeiten.nl

RWE Generation Swentibold

Chemelot-

Industrieterrein 

Geleen

Warmtekracht-

centrale Gas en stoom 230 - 80 7013 5806598400 5,8 1999 RWE, energiefeiten.nl

Warmte-

productie Centrale Plaats Type Input Output

Debiet 

(ton/uur)

Vollast-

uren*

Druk 

(bar)

Enthalpie 

(kJ/kg)

Overver-

hitting 

(Celsius)

Dichtheid 

(kg/m3)

Percen-

tage gas

Energie-

inhoud 

(kJ/uur)

Energie-

inhoud 

per jaar 

in TJ Bron

140 3392,4 188 42,58 100 508852500 3,6

18 3027,1 90 7,55 100 454065000 3,2300 7013

Econosto, 

RWERWE Generation Swentibold

Chemelot-

Industrie-

terrein Geleen

Warmtekracht-

centrale

Verbrandings-

gassen en 

aardgas Stoom

met Claus A en C 54,9 PJ

met Claus C en D 72,8 PJ

alleen Claus A 22,0 PJ

Totale energieproductie door 

middel van fossiele bronnen in 

Limburg (maximaal haalbaar)

34 % met Claus A en C

45 % met Claus C en D

14 % alleen Claus A

Percentage energievoorziening 

d.m.v. fossiele brandstoffen in 

Limburg (maximaal haalbaar)
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Bijlage 3: Energiebalans Limburg 

Claus A 16,2 99,9 Warmteverbruik

Claus C 32,9 30,6 Elektriciteitsverbruik

Swentibold 5,8 31,9 Brandstoffenverbruik

Hernieuwbare energie 5,0

Totaal 59,9 162,4

Sluitpost -102,5 63%

met Claus A en C

UITIN

 

 

IN UIT

Claus A 16,2 99,9 Warmteverbruik

Swentibold 5,8 30,6 Elektriciteitsverbruik

Hernieuwbare energie 5,0 31,9 Brandstoffenverbruik

27,0 162,4

-135,4 83%

alleen Claus A
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Bijlage 4: Potentiegebieden met toetsingsplicht ten behoeve van geluid en natuur 
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Bijlage 5: Uitgebreide kaarten van de potentiegebieden Voorkeurscenario en Minder geschikt 

scenario 
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Bijlage 6: Potentie ‘zon op dak’ – uitgebreide tabellen 

 

Potentie zon-PV en Zon-thermisch op daken van gebouwen in Limburg die gelegen zijn buiten de 

bedrijventerreinen – Uitgebreide weergave 

 Aantal hectare Uitgangspunten 

Totaaldakoppervlak 8.108  

Waarvan bruikbaar dakoppervlak 7.688 Uitgesloten dakoppervlak: 

bijzondere monumenten, kastelen 

en 50% van het dakoppervlak 

gelegen binnen beschermde stads- 

en dorpsgezichten24 

Waarvan 

beschikbaar 

dakoppervlak 

 2.306 70% van het dakoppervlak wordt 

ongeschikt geacht25 voor de 

plaatsing van Zon-PV of Zon-

thermisch wegens beperkte 

zoninstraling 

In Nederland heeft het merendeel 

van de woonhuizen een hellend dak. 

Voor dit onderzoek is een aanname 

gemaakt dat 65% van deze daken 

een hellend dak betreft. 

Waarvan Zon-

PV 

1.839 (80%) Zonnecollectoren produceren nuttig 

bruikbare warmte tot een formaat 

van 6m2. Met dit formaat bestrijken 

ze 20% van het beschikbare 

dakoppervlak26. 

Waarvan Zon-

thermisch 

4.67 (20%) 

Werkelijk bruikbaar 

en beschikbaar 

dakoppervlak 

Waarvan Zon-

PV 

1.471 Voor dit onderzoek is een aanname 

gemaakt dat 20% van het 

beschikbare dakoppervlak 

uitgesloten dient te worden wegens 

het feit dat de vorm niet geschikt is 

voor het plaatsen van een 

zonnepaneel óf dat deel van het dak 

dat vrij blijft omdat er geen geheel 

zonnepaneel of –collector meer bij 

past. 

Waarvan Zon-

thermisch 

374 

 

                                                      
24 Volgens Stremke en Oudes wordt verwacht dat 50% van het dakoppervlak gelegen binnen beschermde stads- 
en dorpsgezichten geschikt zijn voor de plaatsing van zonnepanelen (Stremke & Oudes, 2014).  
25 Oriëntatie en schaduwen van andere bebouwing of objecten zorgen er volgens Stremke en Oudes voor dat 
maar 30% van het gehele bruikbare oppervlak beschikbaar is voor zonnepanelen bij gebouwen gelegen buiten 
bedrijventerreinen (Stremke & Oudes, 2014). 
26 In Nederland beschikt een gemiddeld huis over 40 m2 beschikbaar oppervlak (Stremke & Oudes, 2014). Een 
zonnecollector van 6m2 heeft een werkelijk ruimtebeslag op het dak van 8,1 m2 (=6*0,65+12*0,35). Hieruit kan 
geredeneerd worden dat het aandeel dakoppervlak dat een zonnecollector maximaal in neemt 20% (=8,1/40) 
bedraagt.  
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Potentie Zon-PV 3,8 PJ (= ruim 5 miljoen 

zonnepanelen27) 

Potentie Zon-thermisch 3,0 PJ (= ruim 1 miljoen 

zonnecollectoren28) 

 

Potentie zon-PV op daken van gebouwen in Limburg die gelegen zijn binnen de bedrijventerreinen 

 Aantal hectare Uitgangspunten 

Totaaldakoppervlak 1.738  

Waarvan beschikbaar 

dakoppervlak 

1.043 40% van het dakoppervlak wordt 

ongeschikt geacht29 voor de 

plaatsing van Zon-PV wegens 

beperkte zoninstraling 

In Nederland heeft het merendeel 

van de bedrijven een plat dak. Voor 

dit onderzoek is een aanname 

gemaakt dat 80% van deze daken 

een plat dak betreft. 

Werkelijk bruikbaar en beschikbaar 

dakoppervlak 

938 Voor dit onderzoek is een aanname 

gemaakt dat 10% van het 

beschikbare dakoppervlak 

uitgesloten dient te worden wegens 

het feit dat de vorm niet geschikt is 

voor het plaatsen van een 

zonnepaneel óf dat deel van het 

dak dat vrij blijft omdat er geen 

geheel zonnepaneel meer bij past. 

Dit getal ligt hoger dan bij 

gebouwen gelegen buiten 

bedrijventerreinen omdat bedrijven 

over het algemeen een groter dak 

waardoor men minder vaak in 

aanraking komt met zonnepanelen 

die niet netjes uitkomen. 

 

Potentie Zon-PV 1,8 PJ (= ruim 2,4 miljoen 

zonnepanelen27) 

 

 

 
 

                                                      
27 1 zonnepaneel levert 756 MJ/jaar en heeft in werkelijkheid 2,1; 4,3 m2 nodig bij een hellend; plat dak van 54 
m2, zie tabel x. 
28 Gemiddeld gezien levert 1 zonnecollector 2875 MJ/jaar (=(3165+5064+9020)/(1+2+3)) en heeft in 
werkelijkheid 2,7; 5,4 m2 nodig bij een hellend; plat dak van 54 m2. 
29 Oriëntatie en schaduwen van andere bebouwing of objecten zorgen er volgens Stremke en Oudes voor dat 
60% van het gehele bruikbare oppervlak beschikbaar is voor zonnepanelen bij gebouwen gelegen binnen 
bedrijventerreinen (Stremke & Oudes, 2014). Dit percentage ligt hoger dan bij gebouwen gelegen buiten 
bedrijventerreinen, gezien het feit dat bedrijventerreinen veelal platte dakoppervlakken hebben.  
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Bijlage 7: Kaart met de zoekgebieden voor het plaatsen van vrijstaande PV-systemen 
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Bijlage 8: Potentie ‘vrijstaande PV-systemen’ – uitgebreide tabellen 

 

Potentie zon-PV vrijstaand in Limburg  

 Aantal hectare Uitgangspunten 

Overkapping parkeerterreinen 

Totaaloppervlak beschikbare 

parkeerterreinen 

254 Parkeerterreinen gelegen binnen 

beschermde stads- en 

dorpsgezichten, bedrijventerreinen 

en het Nationaal Landschap Zuid-

Limburg zijn uitgesloten. 

Werkelijk bruikbaar en beschikbaar 

oppervlak 

203 Voor dit onderzoek is een aanname 

gemaakt dat 20% van het 

beschikbare oppervlak uitgesloten 

dient te worden wegens het feit dat 

de vorm niet geschikt is voor het 

plaatsen van een zonnepaneel óf 

dat deel van het dak dat vrij blijft 

omdat er geen geheel zonnepaneel 

meer bij past.  

Potentie Zon-PV parkeerterreinen 0,51 PJ30 

 

Bedrijventerreinen 

Totaaloppervlak 8484  

Totaal beschikbaar oppervlak 6711 Bebouwing en parkeerterreinen 

gelegen op de bedrijventerreinen 

zijn uitgesloten (potentie al 

berekend) 

Beschikbaar oppervlak dat 

bruikbaar is voor de plaatsing van 

Zon-PV vrijstaand 

0 Wegens de hoge grondprijzen van 

bedrijventerreinen en de vele 

activiteiten die op het open terrein 

plaatsvinden wordt in eerste 

instantie geen tot weinig potentie 

verwacht 

Potentie Zon-PV Bedrijventerreinen 0 PJ30 

 

Braakliggende grond 

Totaal (beschikbaar) oppervlak31 71  

                                                      
30 Een vrijstaand PV-systeem levert 2,52 TJ/ha per jaar bij 875 vollasturen (Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland, 2016) (HIER opgewekt, sd).  
31 Semi-verhard overig terrein (CBS, 2012) 
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 Aantal hectare Uitgangspunten 

Werkelijk bruikbaar en beschikbaar 

oppervlak 

57 Voor dit onderzoek is een aanname 

gemaakt dat 20% van het 

beschikbare oppervlak uitgesloten 

dient te worden wegens het feit dat 

de vorm niet geschikt is voor het 

plaatsen van een zonnepaneel óf 

dat deel van het dak dat vrij blijft 

omdat er geen geheel zonnepaneel 

meer bij past. 

Potentie Zon-PV Braakliggende grond 0,14 PJ30 

 

Gesloten stortplaatsen 

Totaaloppervlak 134  

Totaal beschikbaar oppervlak 8,5 Gesloten stortplaatsen gelegen 

binnen goudgroene natuurzones 

en/of het Nationaal Landschap Zuid-

Limburg zijn uitgesloten 

Werkelijk bruikbaar en beschikbaar 

oppervlak 

6,8 Voor dit onderzoek is een aanname 

gemaakt dat 20% van het 

beschikbare oppervlak uitgesloten 

dient te worden wegens het feit dat 

de vorm niet geschikt is voor het 

plaatsen van een zonnepaneel óf 

dat deel van het dak dat vrij blijft 

omdat er geen geheel zonnepaneel 

meer bij past. 

Potentie Zon-PV Gesloten stortplaats 0,02 PJ30 

 

Langs infrastructuur 

Potentie voor Rijks- en Provinciale wegen aan de hand 

van een voorbeeldcase (A37) van Rijkswaterstaat32 

8,67 PJ 

Werkelijke potentie voor Zon-PV langs Rijks- en 

Provinciale wegen in Limburg rekening houdende met 

het behoudt van landschappelijke kwaliteit33  

2,17 PJ 

 

Agrarische gebieden (buitengebied, intensieve veehouderij en glastuinbouw) 

Totaaloppervlak van gebieden ≥ 1 

hectare 

91.073  

                                                      
32 Op basis van gegevens over de voorbeeldcase A37 (van A tot Zon, 2017) is een benadering 
gemaakt voor de Limburgse Rijkswegen en Provinciale wegen, zie 
 

Bijlage 9: Uitwerking potentie Zon-PV langs infrastructuur.  
33 Voor dit onderzoek is een aanname gemaakt dat voor het behouden van de landschappelijke kwaliteit en het 
open zicht op het landschap, 75% van de potentie uitgesloten dient te worden. 
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 Aantal hectare Uitgangspunten 

Waarvan niet gelegen in de 

uitsluitingsgebieden en minder 

geschikte gebieden 

56.639 Niet gelegen in uitsluitingsgebieden 

en minder geschikte gebieden zoals 

omschreven in Paragraaf x 

Waarvan beschikbaar oppervlak 54.622 Bebouwing en parkeerterreinen 

gelegen binnen het agrarisch gebied 

zijn uitgesloten (potentie reeds 

berekend) 

Waarvan bruikbaar oppervlak 5.462 90% van het beschikbare oppervlak 

uitgesloten wegens concurrentie 

met de voedselproductie34  

Werkelijk bruikbaar en beschikbaar 

oppervlak 

4.370 Voor dit onderzoek is een aanname 

gemaakt dat 20% van het 

beschikbare oppervlak uitgesloten 

dient te worden wegens het feit dat 

de vorm niet geschikt is voor het 

plaatsen van een zonnepaneel óf 

dat deel van het dak dat vrij blijft 

omdat er geen geheel zonnepaneel 

meer bij past. 

 

Vrijkomende Agrarische Bebouwing 

(VAB) – Oppervlakte 

bedrijfsbebouwing in Limburg35 

170  

Waarvan echte leegstand in 2030 109 De prognose is dat in 2030 in 

Nederland 64% van de VAB’s zijnde 

bedrijfsbebouwing echt leegstaat35 

Werkelijk bruikbaar en beschikbaar 

oppervlak 

87 Voor dit onderzoek is een aanname 

gemaakt dat 20% van het 

beschikbare oppervlak uitgesloten 

dient te worden wegens het feit dat 

de vorm niet geschikt is voor het 

plaatsen van een zonnepaneel óf 

dat deel van het dak dat vrij blijft 

omdat er geen geheel zonnepaneel 

meer bij past. 

Potentie Zon-PV agrarisch gebied 11,23 PJ30 

 

 

Totale potentie Zon-PV vrijstaand 14,07 PJ30 

 

 

 
  

                                                      
34 (Stremke & Oudes, 2014) 
35 (Gies, Nieuwenhuizen, & Smidt, 2014) 
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Bijlage 9: Uitwerking potentie Zon-PV langs infrastructuur  

Rijkswaterstaat heeft recent een onderzoek uitgevoerd naar het plaatsen van zonnepanelen op geluidsschermen en vangrails van de A37. De A37 heeft een 

lengte van 43 km en is gelegen in de provincie Drenthe. Studio Vermeulen in Rotterdam heeft een ontwerp gemaakt van de zonne-energiesystemen langs de 

onderhavige rijksweg. In dit ontwerp kleuren de zonnepanelen mee met het omliggende landschap en is rekening gehouden met de bermvormen. Daarnaast 

is het ontwerp goed voor de energievoorziening van 70.000 huishoudens (3500 kWh/huishouden/jaar). De twee knooppunten gelegen op het traject zijn 

samen goed voor de energievoorziening van 13.400 huishoudens van de 70.000 die het traject beoogt te kunnen voorzien. (van A tot Zon, 2017) 

 

In het onderzoek ‘Limburgs derde energielandschap: ruimtelijke impact van hernieuwbare energie’ is op basis van het onderzoek van Rijkswaterstaat een 

benadering gemaakt van de totale potentie zon-pv langs infrastructuur. In de potentieberekening zijn de volledige hoofdwegen (rijkswegen en provinciale 

wegen) voorzien van zonne-energiesystemen. Overige wegen zijn in deze buiten beschouwing gelaten wegens de kleinere schaal, wat mogelijk kan zorgen 

voor een onrustig beeld van het landschap. Volgens een onderzoek van Ecofys hebben Rijkswegen een gemiddelde bermbreedte van 10 meter en overige 

wegen een gemiddelde bermbreedte van 3 meter (Warmerdam, Yildiz, & Koop, 2011). Op basis van deze verhouding van 10:3 is de potentiebenadering voor 

zonne-energiesystemen langs provinciale wegen voortgekomen. Dit heeft geresulteerd in een totale potentie van 8,68 PJ voor zonne-energiesystemen langs 

infrastructuur zijnde rijkswegen en provinciale wegen.   
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Aantal 
kilo-
meters
36 

Knoop-
punten
37 

Huishoudens 
totaal 

Energie-
voorziening 
aantal 
huishoudens/
km 

Energie-
voorziening 
aantal 
huishoudens
/‘standaard’ 
knooppunt 

Verbruik 
gemiddeld/ 
huishouden 
(kWh) 

Aantal kWh Aantal MJ Aantal 
PJ 

A37 43 2 70.000 1.316 6.700 3.500 245.000.000 882.000.000 0,88 

Limburg Rijkswegen 353 5 498.147 1.316 6.700 3.500 1.743.512.791 6.276.646.047 6,28 

Limburg Provinciale 
wegen 

482 0 190.334 395 0 3.500 666.168.837 2.398.207.814 2,40 

Totaal potentie 
Limburg 

        
8,67 

 

 
  

                                                      
36 (CBS, 2016) 
37 (Google, 2017) + (Kadaster) 
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Bijlage 10: Potentievergelijking met ‘Gebiedsstrategie duurzame energieopgave Provincie 

Noord-Brabant’ 

In het rapport ‘Gebiedsstrategie duurzame energieopgave Provincie Noord-Brabant’ zijn de resultaten 

weergegeven van een onderzoek dat is uitgevoerd door Posad. De Provincie Noord-Brabant heeft 

Posad gevraagd om in kaart te brengen wat de potentie is van verschillende duurzame energieopties. 

In het rapport ‘Limburgs derde energielandschap: ruimtelijke impact van hernieuwbare energie’ dient 

het door Posad uitgevoerde onderzoek ter vergelijkmateriaal. Dit vergelijkmateriaal maakt het mogelijk 

om in te schatten of de resultaten over het Limburgs Energielandschap reëel zijn. In deze bijlage is de 

vergelijking tussen beide onderzoeken weergegeven.  

 
Tabel Bijlage 10.1: Potentie zonne-energiesystemen in Limburg berekend aan de hand van het 
rapport ‘Gebiedsstrategie duurzame energieopgave Provincie Noord-Brabant’ 

Zon op daken 
 

Noord-Brabant Limburg 

Totaal dakoppervlak in de provincie in m2 
 

204.840.000 98.456.232 

Effectieve benutting van het beschikbare 
dakoppervlak binnen de provincie Noord-
Brabant in m2 

18% 36.871.200 17.722.122 

PV-panelen opbrengst in GJ per jaar per 
vierkante meter dakoppervlak 

0,247 
  

Potentie in PJ 
 

9,1 4,4 
    

Zonne-akkers 
 

Noord-Brabant Limburg 

Totaal oppervlakte beschikbaar voor zonne-
akkers in m2 

 
155.103.067 59.037.176 

Opbrengst in GJ per jaar per m2 

grondoppervlak 

0,398 
  

Potentie in PJ 
 

61,7 23,5 
    

    

Totale potentie zon in PJ 
 

70,8 27,9 

 

In Tabel Bijlage 10.1 is de totale potentie aan zonne-energie voor de Provincie Limburg berekend aan 

de hand van de Posad-methodiek. De potentie berekend volgens de Posad-methodiek valt 5,2 PJ 

hoger uit dan de potentie zoals deze berekend is volgens de eigen methodiek.  

 

Het relatief grote potentie verschil in ‘Zon op daken’ tussen beide studies kan voortkomen uit de 

gekozen zonne-energiesystemen en de verschillende aannames die zijn gemaakt. Zon-thermisch 

heeft namelijk een hoger rendement dan Zon-PV en genereert men meer opbrengst als beide 

systemen worden toegepast in plaats van één. Het grote verschil komt tevens voort uit de gekozen 

aannames. Zo is door de aannames binnen de Posad-methodiek ongeveer 1000 hectare minder 

dakoppervlak beschikbaar voor de plaatsing van zonne-energiesystemen dan bij de aannames die 

voortkomen uit de eigen methodiek.  

 

Het potentieverschil van ruim 9 PJ bij ‘Zonne-akkers’ tussen beide studies wordt verklaard door het 

verschil in ‘werkelijk benodigd oppervlak’ dat nodig is voor de plaatsing van één zonnepaneel, zie 
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Tabel Bijlage 10.2. Ervan uitgaande dat een zonnepark meestal gelegen is op een redelijk plat stuk 

grond en wetende dat op een plat dak meestal twee keer het oppervlak van een paneel nodig is voor 

de plaatsing ervan, lijken de gegevens van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland realistischer 

dan de gegevens van Posad. 
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  Tabel Bijlage 10.2: Verschil in potentie tussen Posad en RVO gekeken naar zonne-akkers 

 

 

 

 

 

 

Afweging 
opbrengst 
zonne-
akkers 

Posad (Gebiedsstrategie duurzame energieopgave Provincie 
Noord-Brabant) 

RVO (Grondgebonden zonneparken – Verkenning naar de 
afwegingskaders rond locatiekeuze en ruimtelijke inpassing in 
Nederland) 

 

 
1 PJ per 251 hectare zonne-akker 0,8 MW per 1 hectare zonne-akker 

 
1.000.000.000 MJ per 251 hectare zonne-akker 875 vollasturen per  1 jaar 

 

 
277.777.778 kWh per 251 hectare zonne-akker 700 MWh per 1 hectare  zonne-akker 

 
277.778 MWh per 251 hectare zonne-akker 

     

 
1.107 MWh per 1 hectare zonne-akker 

     

             

 
1.107 MWh per 1 hectare zonne-akker 700 MWh per 1 hectare zonne-akker 

 
1.107 MWh per 10.000 m2 zonne-akker 700 MWh per 10.000 m2 zonne-akker 

 
0,11 MWh per 1 m2 zonne-akker 0,07 MWh per 1 m2 zonne-akker 

 
110,7 kWh per 1 m2 zonne-akker 70,0 kWh per 1 m2 zonne-akker 

Opbrengst 1 
zonnepaneel 
van 1,6 m2 

210 kWh 
 

1,90 m2 Benodigde 
ruimte per 
zonnepaneel 
van 1,6 m2 

Opbrengst 1 
zonnepaneel 
van 1,6 m2 

210 kWh 3,0 m2 Benodigde 
ruimte per 
zonnepaneel 
van 1,6 m2 
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Bijlage 11: Uitwerking ‘Praktisch potentieel voor energie’ van enkele biomassastromen 

Soort biomassa Energie
-inhoud 
(MJ/  
tonns) 

Rende
-ment 
elektri
sch 

Rende
-ment 
energ
e-tisch 

Nuttig 
inzet-
bare 
warmt
e 

Vrijkomend  Praktisch potentieel voor energie 

          Massa (ton 
natte stof) 

Massa 
(kton) 

Energie-
inhoud (MJ) 

Energie-
inhoud (TJ) 

Biogas 
productie 
(m3/ton 
ns) 

Biogas 
(m3) 

Energie-
inhoud 
biogas 
(MJ/m3) 

Energie-
inhoud 
biogas MJ 

massa(t
on) 

massa 
(kton) 

Energie-
inhoud 
(MJ) 

Energie-
inhoud 
(TJ) 

Energie-
inhoud 
(PJ) 

Huishoudelijk restafval 
- aandeel gft (33%) 

5800 35% 40% 20% 52140              
52,14  

302412000 302,4 103 5370420 22 118149240 52140 52,14 50804173 50,8 0,050804 

GFT afval 5800 35% 40% 20% 86000              
86,00  

498800000 498,8 103 8858000 22 194876000 86000 86 83796680 83,8 0,083797 

Grof tuinafval 9000 20% 50% 20% 51000              
51,00  

459000000 459,0         51000 51 137700000 137,7 0,1377 

Groenafval 9000 20% 50% 20% 35000              
35,00  

315000000 315,0         35000 35 94500000 94,5 0,0945 

Bermgras 5300 35% 40% 20% 66278              
66,28  

351272340 351,3 150 9941670 22 218716740 66278 66,3 94048198 94,0 0,094048 

Rooi en snoeiafval 8000 20% 50% 20% 32920 32,92 263357017 263,4         32920 32,9 79007103 79,0 0,08 

Reststromen 
suikerbieten 

5800 35% 40% 20% 101982833   
101.982 

5,915E+11 591500,4 103 22306721 22 490747869 216570 216 211021584 211,0 0,211022 

Frituurvet 3700 35% 40% 20% 200                
0,20  

740000 0,7 103       0,42 0,0 0 0,0 0 

Landschapselementen 8000 20% 50% 20% 20768              
20,77  

166144000 166,1         12460,
8 

12,5 29905920 29,9 0,029906 

Natuurgras 5300 35% 40% 20% 14166              
14,17  

75081049 75,1 150 708312 22 15582859 4722 4,7 6700629 6,7 0,006701 

Bos 8000 20% 50% 20% 257256           
257,26  

2058048000 2058,0         154353 154 370448640 370,4 0,370449 

A en B-hout 15000 20% 50% 20% 24000              
24,00  

360000000 360,0         12000 12 54000000 54,0 0,054 

RWZI-slib 0 0% 0% 20% n.v.t.   n.v.t.           n.v.t. n.v.t. 0 0,0 0 

Riet  13500 20% 50% 20% 6580,2                
6,58  

88832700 88,8         3290 3,3 13324905 13,3 0,013325 

Heide 13500 20% 50% 20% 1911                
1,91  

25801099,42 25,8         764 0,8 3096131,9 3,1 0,003096 

                                    

 Totaal                           727,5   1228,4 1,23 
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(Warmerdam, Yildiz, & Koop, 2011) 
 
Huishoudelijk restafval 
Hieronder valt afval dat niet gescheiden is ingezameld en afkomstig is van huishoudens. Het afval 
wordt ingezameld door de gemeenten. Landelijke cijfers over de analyse van dit afval tonen aan dat 
dit afval voor 33% uit GFT bestaat. (Warmerdam, Yildiz, & Koop, 2011) 
 
GFT-afval 
GFT-afval levert zowel biogas als compost op.  
 
A- en B- hout 
Onbehandeld, ongeverfd hout wordt geclassificeerd als A-hout. Hard- en zachtboard, geplastificeerd 
hout, houtvezelplaat, spaanplaat, geperst hout en geverfd hout worden allen geclassificeerd als B-
hout. De helft van dit hout wordt verwerkt tot nieuwe producten. De andere helft kan worden ingezet in 
de energieproductie. 
 
Zuiveringsslib 
RWZI-slib bevat erg veel water. Hierdoor dient het eerst te worden gedroogd door middel van speciale 
slibdrooginstallaties voordat het kan worden verbrand. De energie die  bij het verbranden vrijkomt 
weegt niet op tegen de energie die nodig is voor het drogen. Hierdoor levert deze manier van 
slibverwerking uiteindelijk geen energie op.  
 
Bermgras 
Ongeveer twee keer per jaar wordt het bermgras langs gemeentelijke wegen, waterschapswegen, 
provinciale wegen en rijkswegen gemaaid ter behoeve van onderhoud. Het gras blijft vervolgens 
enkele dagen liggen waardoor het droge stof gehalte ongeveer toeneemt tot 50%. Hoeveel bermgras 
jaarlijks vrijkomt is niet geheel bekend. Uit het rapport van Ecofys blijkt dat het bij benadering 
neerkomt op 4,5 tondrogestof per hectare.  
 

Type weg Weglengte 
(km) 

Bermbreedt
e (m) 

Ton 
gras/ha 

Opbrengst bermmaaisel 
(kton, ds/jaar) 

Gemeentelijke en 
waterschapswegen 

10615 3 9 28,7 

Provinciale wegen 482 3 9 1,3 

Rijkswegen 353 10 9 3,2 

Totaal 11450     33,1 
 
Snoei- en rooihout 
Binnen de fruitteelt en boomkwekerijen komt vers hout vrij indien gesnoeid of gerooid wordt. Op basis 
van een top-down benadering is aan de hand van het aandeel ‘fruit open grond’ en ‘fruit onder glas’ 
dat in Limburg ligt, bepaald hoeveel hectare per fruitsoort beschikbaar is in Limburg. 
 

Fruit Provincie Limburg 
(ha) 

Nederland 
(ha) 

Percentage Provincie 
Limburg 

Fruit open grond 2762,6 20199,16 13,7% 

Fruit onder glas 11,8 86,7441 13,5% 

Totaal 2774,4 20285,9041 13,7% 
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Fruitsoort NL 
(ha) 

Limburg 
(ha) 

Rooihout 
(ton/ha/jr) 

Rooihout 
(kton/jr) 

Snoeihout 
(ton/ha/jr) 

Snoeihout 
(kton/jr) 

Appelboom 7849 1073 6,1 6,5 7,5 8,1 

Perenboom 8603 1177 3,6 4,2 4,5 5,3 

Steenvrucht
bomen 

1035 142 
 

3,6 0,5 4,5 0,6 

Kleinfruit-
struiken 

1637 224 2,5 0,6 3,1 0,7 

Notenbomen 59 8 3,6 0,0 4,5 0,0 

Totaal   2624   11,9   14,7 
 

Boomkwekerijen   

Oppervlakte in Limburg 
(ha) 

2529,8 

Restafval (ton/ha/jr) 2,5 

Groen en hout (ton) 6324,487 
 
Suikerbietenreststromen en frituurvet 
De reststromen van suikerbieten en frituurvet vallen samen in de categorie van de Voedings- en 
Genotsmiddelenindustrie. Hiervan is  landelijk 13% van de totaalmassa beschikbaar voor 
energietoepassingen. Limburg heeft een aandeel van 1,6%. 
 
 

Akkerbouwgewas Areaal 
(ha) 

Type 
gewasrest 

Gewasrest (kg 
ds/ha) 

Totaal (kton 
ds) 

Suikerbieten 6119 Loof 4000 24476 
 
Bos 
Op basis van een aantal aannames maakt Ecofys de volgende schatting voor de bruikbare massa 
afkomstig uit bos: 

 Gemiddeld jaarlijkse bijgroei van 8 kuub/hectare/jaar 

 De bijgroei is voor 60% te oogsten 

 Een kub geoogst vers hout bevat 0,5 ton droge stof 
 
Landschapselementen 
Landschapselementen bevinden zich op het droge aandeel van het open natuurlijk gebied. Van het 
areaal aan landschapselementen wordt 80% als realistisch oogstbaar geschat.  
 
Natuurgras 
Voor de aandelen natuurgras, heideplagsel en riet is tevens gebruik gemaakt van een top-down 
benadering op basis van landelijke cijfers. Hierbij is het aandeel van het droge natuurlijke gebied en 
het natte natuurlijke gebied in Limburg bepaald ten opzichte van Nederland. Het natuurgras komt vrij 
met een gemiddelde van 5,2 ton/ha/jaar. 
 

  Landelijk Areaal 
(ha) 

Percentage 
landelijk 

Limburg areaal 
(ha) 

Natuurgras 207600 76% 2724 

Heide 66200 24% 869 

Totaal 273800   3593 
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Heide 
 

Heideplagsel   

Biomassaproductie (ton ds/ha/jr) 2,2 

Vrijkomend 1911 

Oogstbaar deel 0,4 

Biomassaproductie Limburg bruikbaar (ton 
ds/jr) 

764,5 

 
 
Riet 
 

Riet   

Rietlandareaal Limburg (nat natuurlijk gebied in 
ha) 

997 

Bijgroei (ton ds/ha/jaar) 6,6 

Biomassaproductie Limburg (ton ds/jr) 6580,2 

Aandeel dekriet 0,5 

Aandeel energiedoeleinden 0,5 

Energiedoeleinden (ton ds/jr) 3290,1 
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Bijlage 12: Uitgebreide kaarten voor de mate van bodemenergiepotentie per gemeente 
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Bijlage 13: Mogelijke effecten van geothermie opgesteld door de Provincie Limburg met de 

daarbij behorende maatregelen zoals opgesteld door het Rijk 

“Mogelijke effecten en voorgeschreven maatregelen door het Rijk  

 

Tijdens aanleg  

Verspreiding van boor(vloei)stoffen in ondergrond en menging van grondwater van verschillende 

watervoerende pakketten zijn mogelijke effecten van geothermie. Deze effecten kunnen worden 

veroorzaakt door het weglekken van boorstoffen, het onvoldoende afdichten van doorboorde 

scheidende lagen en door hoge artesische grondwaterdruk. De kans dat dit zich voordoet wordt 

ingeschat op gering, vanwege de eisen die de Mijnbouwwet stelt en het toezicht en de handhaving 

van SodM, waaronder: 

 Operators moeten in een zogeheten werkplan aangeven hoe de putintegriteit wordt 

gegarandeerd (welke materialen worden gebruikt, welke maatregelen worden genomen en 

met welke metingen wordt dit getoetst). SodM controleert de zogeheten dagstaten, waarin de 

operator dagelijks de voortgang en incidenten moet rapporteren gedurende de 

boorwerkzaamheden. 

 De ruimte tussen de formatie (ondergrond) en de casing (buis waardoor het water stroomt) 

wordt over de hele lengte van de putten van onder naar boven gecementeerd en aangebracht. 

Er wordt gecontroleerd of cementering volledig is.  

 Naast een toezichthoudende rol, heeft SodM ook een handhavende rol. Het werk kan ook 

worden stilgelegd als aanwijzingen niet worden opgevolgd.  

 

Alle toegepaste chemische stoffen moeten in 2018 zijn geregistreerd en geëvalueerd volgens de 

Europese Verordening REACH. De operator moet van alle te gebruiken stoffen bij de registratie 

informatie aanleveren over eigenschappen zoals toxiciteit / schade aan organismen (beheersing van 

risico's, schadelijkheid in het mariene milieu). Ook moeten de leveranciers van de stoffen informatie 

aanleveren over de geothermische (chemische) reacties bij heersende omstandigheden in de 

ondergrond (bijvoorbeeld bij hoge temperatuur). Hiermee is naar mening van SodM voldoende 

informatie beschikbaar om risico’s voor het grondwater te kunnen inschatten. Als nog niet alle 

informatie over een stof bekend is moet een leverancier die alsnog aanleveren, voordat SodM besluit 

om het gebruik ervan toe te staan. Als een operator stoffen wil toepassen waarvan negatieve effecten 

op het milieu bekend zijn staat SodM het gebruik hiervan in principe niet toe. Alleen onder strikte 21 

voorwaarden - nadrukkelijke beheersing van risico’s tijdens de operatie – wordt het gebruik 

toegestaan. De voorwaarden zijn in de vergunning opgenomen en worden door de inspecteurs in het 

veld zeer goed gecontroleerd.  

 

SodM heeft recent het inzicht verworven dat het niet nodig is om de Mijnbouwwet zo aan te passen 

dat ook effecten op het grondwater voor de drinkwatervoorziening inzichtelijk worden gemaakt. De 

REACH verordening biedt nu al voldoende borging.  

 

Op dit moment zijn van enkele toegepaste chemische stoffen de effecten op het grondwater voor de 

drinkwatervoorziening nog niet voldoende door de chemische leveranciers geëvalueerd. SodM erkent 

dit aandachtspunt en gebruikt naast de REACH en CLP informatie aanvullende informatie opgesteld 

ter bescherming van het marine milieu, bij het beoordelen van de milieueffecten van geothermie. Dit 

zijn namelijk dezelfde stoffen. Als er van een bepaalde stof een alternatief beschikbaar is en minder 

belastend is voor het milieu, eist SodM dat de operator deze stof gebruikt (vergroening). Ook zijn de 

boorstoffen die worden toegepast ter hoogte van de drinkwaterpakketten zijn vergelijkbaar met andere 

boringen in deze pakketten (veelal bentoniet(klei) en vergelijkbare stoffen). Daarbij is de tijd dat de 
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drinkwaterpakketten blootgesteld worden aan deze vloeistoffen relatief kort, namelijk alleen tot het 

moment van verbuizen en cementatie.  

 

Tijdens exploitatie 

Mogelijke effecten tijdens exploitatie zijn lekkage van circulatievloeistoffen of reinigingsmiddelen 

vanuit de put naar bodem en grondwater en kan menging van grondwater van verschillende 

watervoerende pakketten optreden. Oorzaken kunnen zijn: lekkage door aantasting van metalen 

casing, seismiciteit, en reiniging van verstopte putten. Om de kans te minimaliseren dat deze effecten 

zich voordoen zijn eisen en regels in de wet opgenomen om de putintegriteit te garanderen. SodM 

handhaaft hierop. De kans dat deze effecten optreden is daarom naar verwachting gering.  

Ook kunnen, als gevolg van uitstraling van warmte vanuit de put, veranderingen optreden in de 

samenstelling van de microbiologische populatie, convectiestroming, precipitatie en mobilisatie van 

mineralen en andere elementen (metalen, arseen). Door TNO is de verwachting uitgesproken dat 

mogelijke veranderingen alleen in de directe omgeving van de put optreden. Het Rijk stelt hiervoor 

geen eisen.  

 

Het materiaal dat tijdens het boren aan maaiveld komt is van nature nagenoeg niet radioactief. Dit 

geldt ook voor het opgepompte water. Derhalve zijn geen aanvullende maatregelen nodig.  

 

Monitoring van de kwaliteit van het grondwater om de putten is niet verplicht en is niet zo geschikt 

voor het meten van lekkage vanuit de put naar het grondwater. Het meten in de put (veranderingen in 

druk, debiet, uitvallen pomp) geven eerder aanwijzingen dat er problemen zijn met de putintegriteit. De 

operator moet de wanddikte van de casing periodiek meten als onderdeel van het 

managementsysteem om de putintegriteit te garanderen.  

 

Het detecteren van een lekkage door monitoring van de grondwaterkwaliteit is minder betrouwbaar 

vanwege de dikte van het zoete grondwaterpakket en omdat de grondwaterstromingsrichting, die sterk 

kan variëren, niet exact bekend is. Er zijn zeer veel 22 filters nodig en dat leidt tot hoge 

monitoringskosten hoog om een eventuele verontreiniging te detecteren.  

 

SodM werkt aan een beter toezicht en handhaving hiervan, omdat dit nog niet in alle gevallen gebeurt. 

De kans dat deze effecten optreden is ingeschat als gering, op voorwaarde dat SodM het strengere 

toezicht en handhaving op dit punt doorvoert.  

 

Na beëindiging  

Na beëindiging van een geothermie installatie zou door het falen van de casing of de cementering 

achtergebleven circulatievloeistof (opgepompt water van grote diepte) kunnen lekken naar bodem en 

grondwater of zou menging van grondwater van verschillende watervoerende pakketten kunnen 

optreden. De Mijnbouwwet stelt voorwaarden aan de wijze van afwerken. Wanneer een put wordt 

verlaten stelt het Mijnbouwbesluit (artikel 39 en 40) dat een sluitingsplan ter instemming bij de minister 

van EZ moet worden ingediend. Aan SodM moet een werkprogramma voor de buitengebruikstelling 

van de put worden toegezonden. In het sluitingsplan/werkprogramma moet in ieder geval zijn 

opgenomen het duurzaam afsluiten van de put door het aanbrengen van cementpluggen bovenin de 

put en, indien aanwezig, rond de afgehangen verbuizingen. Verder moet de put worden gevuld met 

een vloeistof die een zodanig soortelijk gewicht heeft dat iedere in de put te verwachten druk is te 

weerstaan. De vloeistof heeft bovendien een zodanige samenstelling dat corrosie wordt voorkomen en 
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dat geen schade wordt toegebracht aan eventuele delfstofvoorkomens. Wanneer deze conform de 

wet worden uitgevoerd, lijkt de kans gering dat deze lekkage optreedt.  

We gaan er van uit dat het Rijk, als bevoegd gezag Mijnbouwwet, garant staat voor uitvoering van het 

sluitingsplan ook wanneer de vergunninghouder hiertoe financieel niet in staat is.” 

 

Bron: (Provincie Limburg, 2016) 
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Bijlage 14: Zienswijze NMF Limburg inzake geothermie 
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Bijlage 15: Uitgebreide kaart voor de mate van geothermiepotentie per gemeente 
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Bijlage 16: Kaart met het potentiële restwarmte exploiteringsgebied van Chemelot  
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Bijlage 17: Kaart met het vergelijk van de mate restwarmte die per gemeente beschikbaar komt 

en de mate in energievraag per gemeente 
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Bijlage 18: Gezamenlijk standpunt Waterkracht 

Gezamenlijk standpunt Waterkracht: “Geen nieuwe waterkrachtcentrales in 
onze rivieren” 
 

Onderstaande organisaties zijn overtuigd van de noodzaak van een snelle en wereldwijde transitie 

naar een volledig duurzame energievoorziening. Tegelijkertijd is er ook een noodzaak om de snelle 

teloorgang van biodiversiteit te stoppen. Als we deze twee uitgangspunten samen nemen, dan kan 

waterkracht een rol spelen in de energietransitie, maar alleen wanneer er aan strenge ecologische 

voorwaarden wordt voldaan. 

Wij raden de aanleg van nieuwe waterkrachtcentrales af, in grote en kleine rivieren die (inter)nationaal 

belangrijk zijn voor de natuur in Nederland. Wij concluderen het volgende:  

 

Nederland is de toegangspoort tot Europa voor migrerende vissen 

Nederland is een delta en samen met de grote en kleine rivieren zijn deze wateren van (inter)nationaal 

belang voor de natuur. De rivieren zijn belangrijke regulatoren van waterstromen en vormen de 

ecologische verbinding van de stroomgebieden tot aan de zee. Bij uitstek de Rijn en de Maas zijn van 

grote betekenis omdat zij de toegangspoort tot Europa zijn voor migrerende vissen die zich 

bovenstrooms voortplanten (en vice versa). Het hele stroomgebied van de Rijn en Maas tot in 

Zwitserland en Frankrijk wordt door migrerende vissen benut. Daarmee draagt ons land een 

internationale verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van, en/of de terugkeer van beschermde 

vissoorten zoals de zalm, de paling en de steur, maar ook de rivierprik. De zalm en de steur komen 

niet meer voor in de Rijn en Maas en via herintroductieprogramma’s wordt er gewerkt aan de 

terugkeer van deze soorten.  

 

Nieuwe waterkrachtcentrales bemoeilijken het behalen van natuurdoelen 

De aanleg van waterkrachtcentrales bemoeilijkt het behoud van populaties van migrerende vissen en 

doet herintroductieprogramma’s teniet. Het behalen van natuurdoelen, zoals de doelen voor Europees 

beschermde natuur (Natura 2000) en voor waterkwaliteit (Kader Richtlijn Water) kan daarmee ook 

buiten bereik komen. Er is, en er wordt, veel geïnvesteerd in natuurherstel en het vrij passeerbaar 

maken van rivieren en beeklopen (voor vissen in Nederland en onze bovenstroomse buurlanden in het 

Rijn- en Maasstroomgebied). De aanleg van nieuwe waterkrachtcentrales kan deze noodzakelijke 

investeringen voor de natuur teniet doen. 

 

Potentiële schade aan natuur is groot 

Waterkrachtcentrales veranderen natuurlijke processen in de grote rivieren, zoals 

sedimentatieprocessen, waardoor de ecologische kwaliteit achteruit gaat. Met name vissen kunnen 

grote hinder ondervinden van waterkrachtcentrales. Vissen kunnen beschadigd raken, 

gedesoriënteerd raken of zelfs sterven. Bij de bestaande centrales zijn er percentages sterfte bekend 

die de duurzame instandhouding of het herstel van populaties bedreigen. Belangrijk is dat centrales 

goed passeerbaar zijn in twee richtingen, zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts. Tot op heden zijn 

er nog geen bewezen technieken waaruit blijkt dat dit bij nieuwe centrales, in voldoende mate, 

mogelijk is. Daarnaast kunnen alle centrales bij elkaar opgeteld binnen een waterstroom een 

aanzienlijk cumulatief effect hebben. 

 

 

Waterkrachtcentrales in Nederland leveren een beperkte bijdrage aan de verduurzaming 

Waterkrachtcentrales hebben in Nederland een lage energieopbrengst en kunnen daarom slechts een 

marginale rol spelen in de verduurzaming. Op dit moment wordt 0,3 % van de totale hernieuwbare 
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energie in Nederland opgewekt met waterkracht (CBS, 2014), en ook in de toekomst zal waterkracht 

slechts een beperkte bijdrage leveren aan de verduurzaming van Nederland.  

 

Conclusie: Geen potentie voor nieuwe waterkrachtcentrales in Nederlandse rivieren 

Onderstaande natuurorganisaties zijn, gegeven bovenstaande argumenten, in de Nederlandse situatie 

tegen nieuwe waterkracht- en getijdencentrales in de hoofdwatergangen van onze rivier- en 

deltasystemen, zoals de Rijn en de Maas. 

 

Ook zijn ze geen voorstander van nieuwe waterkrachtcentrales in de zijrivieren waar er ambities 

bestaan om vispopulaties te behouden of te herstellen. Nieuwe barrières in de waterstromen moeten 

worden vermeden. We pleiten ervoor om juist nu met volle kracht in te zetten op het minimaliseren van 

de negatieve ecologische effecten van bestaande waterkrachtcentrales in grote wateren. 

Waterkrachtcentrales zouden aan strenge criteria moeten voldoen, zoals de aanleg van effectief 

werkende visomleidingen waardoor centrales goed passeerbaar worden voor alle vissoorten (met elk 

hun specifieke gedrag) met een sterftenorm van maximaal 0,1 % per centrale. 

 

Dit standpunt is een gezamenlijk standpunt van Sportvisserij Nederland, het Wereld Natuur Fonds, 

ARK Natuurontwikkeling, de World Fish Migration Foundation en Natuurmonumenten. 
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