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Hoewel ook het laatste IPCC rapport wat minder stellig is over de
menselijke invloed op de klimaatverandering zijn wij ervan overtuigd
dat we iets aan de opwarming moeten doen.
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Wij zijn er echter niet van overtuigd dat windturbines de oplossing
zijn voor het klimaatprobleem.
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Wij zijn er ook niet van overtuigd dat wind op land de goedkoopste
vorm van duurzame energie is.
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Wel zijn we ervan overtuigd dat met name het laagfrequente geluid
van windmolens een negatief effect heeft op de gezondheid van
mensen die erbij in de buurt wonen.

5

Wij zijn er ook van overtuigd dat er meer milieuproblemen zijn waar
we wat aan moeten doen. Een van onze alternatieven biedt daar
een oplossing voor.
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Onze alternatieven bieden ook een oplossing voor de
ondergrondse CO2 opslag.
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CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O + energie

nieuwe
gasrotonde

4H2O + energie  4H2 + 2O2
CO2 + 4H2 + energie  CH4 + 2H2O
Bij de verbranding van fossiele brandstoffen zoals aardgas ontstaat
behalve energie ook CO2. Het zou mooi zijn als we dat proces ook
kunnen omkeren zodat er een cyclus ontstaat. En dat kan via een
combinatie van de elektrolyse van water en het sabatier proces
waarbij van CO2 weer methaan, gas wordt gemaakt. Maar we
hebben energie nodig dus waar komt die energie vandaan.
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Wanneer we windturbines plaatsen op industrieterreinen waar
energieslurpende processen draaien – zoals kunstmestproductie,
andere chemische processen of kraakprocessen in de olieindustrie
– dan kunnen we die nieuwe gasrotonde inzetten.
Wanneer windturbines draaien wordt de energie geleverd aan de
energieslurpende processen. Wanneer ze stilstaan wordt de
energie geleverd door de verbranding van methaan. Wanneer de
windturbines vol vermogen draaien wordt het surplus aan energie
gebruikt voor de elektrolyse van water en het sabatier proces
waarbij de afgevangen CO2 weer wordt omgezet in methaan
waarmee de gasvoorraad weer wordt aangevuld.
Op deze manier creëren we selfsustainable industrieterreinen
waarbij ook nauwelijks energie verloren gaat, immers omdat de
windturbines ter plekke staan ben je ook de transportverliezen
kwijt. Door deze decentrale opstelling los van het grid betekent dit
bovendien dat er geen investeringen nodig zijn in het grid.
Wij zijn dus niet tegen windturbines wij zetten ze alleen veel
efficiënter in.
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1e alternatief zonnepanelen bij alle Drentse huishoudens

250 MW

-boeren >15 kW SDE+
-burgers renteloze leningen

subsidiekosten maximaal 350 miljoen

Toch ontslaat ons dat niet van de verplichting om ook als burgers een
bijdrage te leveren aan de opwekking van duurzame energie. Daar
komt ons eerste alternatief in beeld, zonnepanelen. Als we alle
Drentse huishoudens daarmee uitrusten dan is dat goed voor 250
MW duurzame energie. Hoewel zonnepanelen geen 24/7 oplossing
zijn hebben ze wel het voordeel dat ze alleen overdag energie
opwekken, wanneer de vraag naar energie het grootst is. Door de
decentrale opstelling is dat ook minder belastend voor het grid.
Overigens door zonnepanelen te combineren met microwkk en een
smart grid kun je decentraal evenwichtig energie produceren
waardoor het grid nog minder wordt belast.
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Kosten-batenanalyse 15 jaar
Windmolens 250 MW

Zonnepanelen PV 250 MW wme

Kosten

Kosten

-investering projectontw. 350 miljoen
-SDE+ subsidie 470-640 miljoen
-EIA subsidie 48.8 miljoen ( *2 ?)
-waarde woningen: -1 miljard
-sociaaleconomische kosten

-investering burgers 1,25 miljard
-stimuleringssubsidie 350 miljoen

Baten
-vermindering CO2 uitstoot
-inkomensverbetering ~50 boeren
-werkgelegenheid projectontwikkelaars
-omzetverbetering toeleveranciers

Baten
-vermindering CO2 uitstoot
-waarde woningen: +630 miljoen
-besparing 625 miljoen voor
210.000 huishoudens
-werkgelegenheid installateurs
-werkgelegenheid bouw

Kosten-baten analyse vergelijking tussen windturbines en
zonnepanelen.
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2e alternatief bioraffinage bij alle Drentse veehouders

500 MW

-cradle to cradle systeem
-afvalstof (mest) wordt omgezet in bouwstoffen
zuivere methaan
reukloze mestvervangende producten
strovervangend product voor de stal
compost

subsidiekosten maximaal 100 miljoen

Daar waar zonnepanelen eventueel in combinatie met microwkk een
oplossing zijn voor burgers hebben we ook een alternatief voor
boeren, namelijk bioraffinage aan de bron. Het is een cradle to
cradle systeem waarbij de afvalstof mest wordt omgezet in
bouwstoffen te weten, zuivere methaan, 3 reukloze vervangende
meststoffen op basis van stikstof, kali en fosfor en compost,
allemaal bouwstoffen die weer in de agrarische sector kunnen
worden ingezet. Wanneer we alle veehouderijen in Drenthe
daarmee uitrusten dan kunnen we daarmee tenminste 500 MW aan
duurzame energie opwekken.
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Kosten-batenanalyse 15 jaar Drenthe
Windmolens 250 MW

Bioraffinage a/d bron 500 MW wme

Kosten

Kosten

-investering projectontw. 350 miljoen
-SDE+ subsidie 470-640 miljoen
-EIA subsidie 48.8 miljoen (*2 ?)
-waarde woningen: -1 miljard euro
-versnelde krimp
-banenverlies toerisme
-banenverlies/ omzetverlies mkb regio
-afname biodiversiteit
-verlies sociale cohesie
-verlies rust, ruimte, landschap
-toename kosten gezondheidszorg

-investering boeren 485 miljoen
-stimuleringssubsidie 100 miljoen

Baten
-weinig vermindering CO2 uitstoot
-inkomensverbetering ~50 boeren
-werkgelegenheid projectontwikkelaars
-omzetverbetering toeleveranciers

Baten
-veel vermindering CO2 uitstoot
-verbetering waterkwaliteit
-vermindering uitstoot methaan
-vermindering uitstoot lachgas
-vermindering uitstoot ammoniak
-vermindering stankoverlast
-verbetering biodiversiteit
-besparing 500 miljoen 2500 boeren
dus verbetering concurrentiepositie
-werkgelegenheid installateurs
-exportproduct BV Nederland
-behoud rust, ruimte, landschap
-behoud gezondheid bewoners

Kosten-batenanalyse vergelijking tussen windturbines en
bioraffinage aan de bron.
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Een ‘new green deal’ voor Drenthe

-geen windturbines in Drenthe
-plaatsing van 250 MW windmolenequivalent zonnepanelen
-stimuleringssubsidie (rijks)overheid maximaal 350 miljoen
-plaatsing van 500 MW windmolenequivalent bioraffinage aan de bron
-stimuleringssubsidie (rijks)overheid maximaal 100 miljoen

Dan kom ik op de nieuwe groene deal voor Drenthe. Grote voordeel:
minder subsidie nodig, drie keer zoveel duurzame energie, verbetering
van natuur en milieu en behoud van karakteristieke landschappen en
niet onbelangrijk de gezondheid van bewoners. Bovendien is het
draagvlak hiervoor geen enkel probleem.
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