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Introduction Quintel and the ETM
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Een paar belangrijke opmerkingen voordat wij starten

1. Het gaat vandaag over het energiesysteem en systeemdenken met behulp van een model

2. Het gaat niet over het model

3. Niemand kan de toekomst voorspellen,… 

… dit betekent dat het onzinnig is om te discussiëren over wie gelijk heeft, maar dat het 
gaat over collectief leren.

4. Het Energietransitiemodel helpt om snel zicht te krijgen op ‘Wat als… ’ 

… iedereen elektrisch rijdt
… het aantal inwoners verdubbelt
… de industrie overgaat op waterstof
… en nog veel meer. 
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Vandaag gaan wij samen het energiesysteem van Holland Rijnland verkennen met 
behulp van het Energietransitiemodel

• Doel: 
• Gevoel voor grote knoppen CO2-besparing in Holland Rijnland richting 2050
• Gevoel geven voor ordegrootte van de opgave uit het Energieakkoord 2025, 2.5 PJ 

besparing, 2.5 PJ opwek

• Middel:
• Unserious game: Ondemocratische tonnenjacht richting 2050
• Serious game: Bouwen aan ambities van het Energieakkoord 2025 

• Kanttekeningen:
• De cijfers over de huidige vraag zijn nog niet geactualiseerd
• Los van deze sessie nu een uitgebreider traject met update basisgegevens en 

leertraject met Quintel in Holland Rijnland

Inleiding



Introductie Quintel en het ETM

Onze visie: een transparant en op feiten gebaseerd model met de gebruiker 
aan de knoppen, vrij toegankelijk en open source
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Introductie Quintel en het ETM

Onze droom: een gemeenschappelijke ’energietransitietaal’ en een kader om 
duurzame alternatieven af te wegen tegen elkaar en fossiele brandstoffen
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Introductie Quintel en het ETM

Onze aanpak: een model waarmee je eenvoudig aannames kunt doen over het 
hele energiesysteem en de impact daarvan op dit systeem kunt zien
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Un serious game: Ondemocratische tonnenjacht

Tonnenjacht
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Wat is een PJ?

U16 t.o.v. Nederland |   De Bilt t.o.v. U16   |   Opgave voor De Bilt

Bron: Handreiking Regionale Energie Strategieën
Versie 20 december 2018

0.28  TWh
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Hoe staat Holland Rijnland ervoor met opwek van 2.5 PJ? Wat is er nodig om het 
2025 doel te halen?

• Wind op land, doelstelling 0.8 PJ / 0.22 TWh is nu voor 25-30% gehaald:
• Huidige opgestelde windvermogen (12 MW Zoeterwoude & 12 MW Alphen) aan de 

N11. Doel totaal is 80-100 MW
• Belangrijkste aanname: 2200-2750 vollasturen per windturbine

• Zon op land, doelstelling 1 PJ / 0.28 TWh is nu voor 0.5% gehaald:
• Er staat nu 1.5 MW opgesteld. Ter indicatie, 1.2% van de 240 km2 landbouwgrond is 

nodig om het doel in 2025 te halen van 290 MW (=290 hectare)
• Belangrijkste aanname: 950 vollasturen en 1 MW per hectare

`
• Zon op dak 0.7 PJ / 0.19 TWh is nu voor 44% gehaald:

• Er is ongeveer 90 MW aan opgesteld vermogen op daken, 3 x hoger dan in 2016
• Belangrijkste aanname: 950 vollasturen

Samen bouwen aan de ambities van het Energieakkoord 2025

Bronnen: Klimaatmonitor en de eigen monitor van Holland Rijnland: 
https://monitor.wijzijnon.nl/dashboard/Ruimte-en-Energie

https://monitor.wijzijnon.nl/dashboard/Ruimte-en-Energie
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Bouwen aan ambities van het Energieakkoord

Aan de slag met een top 3 maatregelen per tafel voor een totaal van 2.5 PJ 
besparing en 2.5 PJ opwek

1. Besparing 
Mobiliteit

2.Besparing 
Gebouwde 
omgeving

3. Besparing 
Industrie en 
Landbouw

4. Opwek:
• Zon op dak 

(0.7 PJ)
• Wind op 

land (0.8 PJ)
• Zon op land 

(1.0 PJ)

Energieakkoord Holland Rijnland  

2017-2025 
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Waar zou je aan kunnen denken om het het 2025 besparingsdoel van 2.5 PJ 
(t.o.v. 2014) te halen? 

• Huishoudens
• Zetten van gemiddeld één labelstap: 

1.0 PJ à 40 %
• Waterzijdig dynamisch inregelen: 

(10-25% besparing 0.8-1.9 PJ) à 30-
75%

• 10% aan luchtwarmtepomp: 0.5 PJ à
20%

• Gebouwen/utiliteiten
• Zetten van gemiddeld één labelstap: 

0.5 PJ à 20%
• Waterzijdig dynamisch inregelen: 

(10-25% besparing 0.3-0.9 PJ) à 12-
36%

• Alles naar LED: 0.75 PJ à 30%

• Mobiliteit
• Banden oppompen (4% besparing) = 

0.4 PJ à 16%
• 12.5% elektrische auto’s: 0.5 PJ à

20%
• 100% elektrische bussen: 0.1 PJ à

4%
• Industrie:

• 0.8%/jaar besparing: 0.2 PJ à 8%
• 2%/jaar besparing: 0.5 PJ  à 20%

• Landbouw:
• 2%/jaar besparing: 0.4 PJ à 16%

Samen bouwen aan de ambities van het Energieakkoord 2025

De bovenstaande getallen komen uit een verkennende berekening met het Energietransitiemodel


