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Opbouw presentatie 

�  Wat zijn de doelen? Welke opgaven liggen er? 
 
�  Emmen: hoe het was, hoe het is en hoe het kan worden 

�  De energiestofwisseling van Emmen vraagt om integrale 
aanpak. 

�  Open planproces nodig. Wie doen mee?  

�  Een paar suggesties tot besluit. 



Akkoorden, tafels, strategieën… 

Regeerakkoord Rutte III (10 oktober 2017): 
Er komt een nationaal Klimaat- en energieakkoord waarmee we met alle partijen 
de CO2-uitstoot fors gaan verlagen. Denk daarbij aan verduurzaming van de 
gebouwde omgeving en het verkeer, vergroening van ons belastingstelsel en 
nieuwe energiebronnen. We leggen de lat hoog. We willen de meest ambitieuze 
doelstelling van Parijs. 
 

De ruimtelijke inbedding wordt regionaal en decentraal ingevuld via de 
regionale klimaat- en energiestrategieën (RES). 

Klimaatakkoord: (uitwerking 2030 doel: 49% CO2 reductie) 

5 Klimaattafels: (gebouwde omgeving, industrie, landbouw, 
elektriciteit, vervoer. 
Hoe dragen sectoren bij aan het realiseren van de 2030 en 2050 doelen? 
Regionale energie strategieën 

Slochteren aardgasveld in 2030 dicht. (Wiebes, sept jl: al dicht in 2022)  

Klimaatwet: (mei 2019) 



Klimaatakkoord en tafels 

Elektriciteit (-20,2 Mton CO2) 

Gebouwde omgeving (-3,4 Mton CO2) 

Industrie (-14,3 Mton CO2) Land en landgebruik (-3,5 Mton CO2) 

Mobiliteit (-7,3 Mton CO2) 



5 thema’s; grote diversiteit aan opties 

RES, infrastructuur, WoL, 
WoZ, biomassa, opslag 

Aardgasvrije wijken, 
warmtetransitie, wijkgerichte 

aanpak, participatie, 
geothermie, huur/koop 

Waterstof, CCS, warmtenetten, 
CO2 reductieplannen, 

elektrificatie, industrieclusters 

Koolstof vastleggen, 
eiwittransitie, routekaart 

biomassa, greenspots, 
mestverwerking 

Concessieverlening, 
elektrificatie, waterstof, 

regionale logistiek, duurzaam 
wagenpark, accijns 



Klimaat en Energieverkenning 2019 
Belangrijkste bevindingen  
•  In 2018 is de broeikasgasemissie 15 procent 

lager dan in 1990.  
•  Tot 2020 dalen broeikasgasemissies tot 23 

procent onder het niveau van 1990. Dit komt 
vooral door minder emissies uit de 
elektriciteitssector.  

•  Tot 2030 dalen broeikasgasemissies tot 35 
procent onder het niveau van 1990. Het 
reductiedoel uit de Klimaatwet ligt op 49 
procent.  

•  De emissies voor 2020-2030 kunnen anders 
uitpakken dan geraamd, vooral door 
onzekerheid over de inzet van fossiele 
brandstof in de elektriciteits- sector.  

•  De EU-verplichting voor niet-ETS-emissies 
voor 2013-2020 wordt naar verwachting 
gehaald. 

Bron: Schoots, K. & P. Hammingh (2019), Klimaat- en 
Energieverkenning 2019, Den Haag: Planbureau voor de 
Leefomgeving. 



Nationale doelen en projecties 

1990 2015 2018 2020 2030 

Bruto finaal energiegebruik (PJ) 2074 2119 2090 
(1886-2300) 

2007 
(1723-2370) 

Aandeel hernieuwbare energie (%) 5,7 7,4 11,4 (10-12) 
(14) 

25 (21-26) 

E-besparing door energieakkoord (PJ) 80 (48-111)
(100) 

Broeikasgasemissies (Mton CO2-eq.) 
(exclusief landgebruik) 

222 196 189 171(165-180) 144(135-159) 

113 

Reductie broeikasgassen t.o.v. 1990 (%) 
(exclusief landgebruik) 

0 12 15 23 (19-26) 
25 

35(28-39) 
49 

Bron: KEV, 2019 



Policy brief 1 november 2019: klimaatakkoord 
leidt tot 43-48% reductie in 2030 

PBL-publicatienummer: 3806  



Energietransitie …een uitdaging... 



Toekomst…. 

27

Plannen die we maken zijn snel gedateerd. Soms zullen we constateren dat 
we wellicht een probleem hebben opgelost dat niet meer relevant is voor de 
wereld van morgen. Ook opvattingen veranderen in een hoog tempo. Slim 
experimenteren is nodig. Obeng pleit voor ‘slim falen’ omdat falen nodig is om 
nieuwe wegen te ontdekken. 

De snelheid van veranderen vraagt om herwaardering van competenties als 
creativiteit, adaptief zijn, en durven falen. Falen mag, nee, móet zo nu en dan, 
en hoort bij het nieuwe ontdekken. We gaan daarmee van doelgericht handelen 
naar procesgericht handelen waarbij samenwerking een belangrijke rol speelt. 
Dergelijke skills en competenties vergen ook nieuwe vormen van leren en om een 
andere organisatie van leren. Aan instellingen als de Hanzehogeschool Groningen 
de uitdaging om studenten daarin te begeleiden. 
Real life experimenten zijn nodig om nieuwe initiatieven aan te jagen. In het CoE 
Energy willen we dat faciliteren door samen met partijen in een open innovatie 
omgeving te bouwen aan de energiewereld van morgen.
Graag ga ik nu wat verder in over hoe we dat doen en gaan uitbouwen vanuit 
dit lectoraat Energietransitie. Het leidmotief is daarbij steeds: we denken en 
werken van buiten naar binnen, samen en vanuit een goed besef van onze eigen 
verantwoordelijkheden, kennen en kunnen. Net zoals het maatschappelijke proces 
van energietransitie is dat niet in beton gegoten maar fluïde. We leren onze weg te 
vinden.

figuur 11: De andere wereld… (foto: K.J. Noorman)



Old Emmergy: Emmen en Energie al heel lang 
onlosmakelijk verbonden 



De wereld van turf en veen 

WONEN WERKEN VERVOER 



De wereld van olie en aardgas 

WONEN WERKEN VERVOER 



De wereld van hernieuwbare energie 

WONEN WERKEN VERVOER 



Back to the Future… 

toekomst verleden 



Energieprofiel Emmen 



Integrale gebiedsopgave 

Drie actielijnen: 



Ambitie: rond 2050 is in Emmen de 
energietransitie voltooid 



De (energie)stofwisseling van de regio 



De (energie)stofwisseling van Emmen (V 0.1..) 



  Simulatie met Energy System Simulator (ESSIM) van huidig, gepland en scenario energiesystemen van Emmen 

  Voorbeeld: GEPLANDE ENERGIESYSTEEM DIMENSIONERING 

Toekomstige energiesystemen Emmen 
(ECN-TNO project) 



  Informatie, e.g. 
lokale data 

 

Dimensionering 
energiesysteem 
 

    
 

  Energiesysteem naar 
ESDL (Energy System 
Description Language) 

 

Simulatie ESSIM 
(energiebalans per uur) 
 

    
 

  Analyse resultaten 
m.b.v. dashboard 

 

  VOORBEELDRESULTATEN ESSIM 

(1) Tijdreeks CO2 emissies energieconsumptie Emmen op jaarbasis 
 

(2) Tijdreeks CO2 emissies winterdag 
 

(3) Tijdreeks CO2 emissies zomerdag 
 

Legenda: 
- Gele lijn: 
Elektriciteit 
CO2 emissies 
- Blauwe lijn: 
gas CO2 
emissies 
- Oranje lijn: 
Industrie gas 
CO2 emissies 
 
 

De bovenstaande resultaten zijn tussenresultaten van een lopend project, geproduceerd voor presentatie op New Emmergy, 7 november 2019. De 
uiteindelijke waarden van het eindresultaat kunnen hiervan afwijken. 

Toekomstige energiesystemen Emmen  
ECN-TNO Project 



Energietransitie als aanjager levert nog veel meer… 

�  Behoud en uitbouw werkgelegenheid 
�  Innovatiekracht vergroten 
�  Opbouw circulaire economie, focus op regio 
�  Emmen als innovatieve MBO en HBO stad 
�  Vergroten betrokkenheid/draagvlak bij bewoners 
�  Ontwikkeling gedragen energielandschappen 
�  Werken aan toekomstbestendige woonomgeving 
�  … 



Energie en zo veel meer… 

Energie en nog veel meer… 

Energie 

Ruimtelijke kwaliteit 

Werkgelegenheid 

Circulaire economie 

Innovaties 



Kansen benutten! 



Energietransitie als maatschappelijke innovatie 



Met wie dan? Verbind top-down en bottom-up 



Een paar suggesties 

•  Allereerst…gewoon doen..! ‘Slim falen’ mag! 
•  Gebruik de energietransitie opgave als motor voor duurzame 

doorontwikkeling van de regio 
•  Verbind de verschillende kansen in de regio in een integrale aanpak 
•  Maak bedrijven (en andere stakeholders) deelgenoot en maak duidelijke 

afspraken 
•  Dorp-, buurt en wijkgericht maatwerk is sleutel tot succes 
•  Omarm en stimuleer burgerinitiatieven: People in Power! 
•  Pro-actieve ontwikkelrol is nodig. 



Vragen: 

�  Is een integrale (gebieds)benadering een goede en 
uitvoerbare aanpak? 

�  Zien we meer van dit soort verbindingen? 
�  Waar liggen de belangrijkste kansen? 
�  Wat is er nodig? 
 
Ideeën en/of meedoen zie "Emmengeeftenergie.nl" 


