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Aandeel energie uit
hernieuwbare
bronnen in % van het
totaal in 2016 8% en
target 2020 14%.
Nederland staat bijna
onderaan!
Probleem nu: het electriciteitsnet kan de
productie van zonne- en windenergie niet aan!

Wat kunnen /
moeten we met de
energietransitie in
bijv. het Nationaal
Programma
Groningen?
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Windmolens en
Zonnepanelen???
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Wat dan:
legaal wiet kweken?
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Investeringen 2,8 miljard tot
2030
Onrendabele top van 100
miljoen per jaar
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Vragen:
Wat is de sociale impact?
Hoeveel banen levert het op
voor het Noorden?
En waar en wanneer?
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Waterstof moet
je maken: Grijs,
Blauw of Groen
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Auto’s op waterstof? Met 1 kg
kan je 100 km rijden. Het energie
verbruik is 3x zo hoog als van
een electrische auto met batterij
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Energie transitie zorgt voor (nog meer) krapte
op de arbeidsmarkt, ook in Groningen!

Uitwerking Pilot
Energietransitie!
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Energietransitie
›
›
›
›
›
›

Energie transitie is noodzakelijk volgens heel velen
Maar hoe dat moet en wie dat moet betalen is minder helder
Wind, zon, aardwarmte of kernenergie? Rol waterstof?
Wat zijn de kansen en bedreigingen voor het Noorden?
Wat is het draagvlak bij de bevolking?
Noorden energie als topsector, maar ook
aardbevingsproblematiek door aardgaswinning
› Hoeveel banen verdwijnen er of komen er bij? En waar en
wanneer komen die banen? Komt er werkloosheid of juist
gebrek aan goed personeel? SER NN advies Leven Lang
Ontwikkelen met Pilot Energietransitie
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Inzetten op Waterstof?
›
›
›
›

Waterstof is een energiedrager, geen energiebron
Groene, blauwe of grijze waterstof? Wat is echt duurzaam?
Hoe maak je waterstof en waarvan en wat kost dat?
Waar gebruik je waterstof voor? Industrie? Vervoer (auto,
bus, trein, schepen?) Huizen?
› Is waterstof bij uitstek een unieke kans voor het Noorden?
› Wat zijn de risico’s? Financieel? IJzerpoeder? Wat heeft de
burger in Loppersum er aan? En op welke termijn? Biedt
het meer kans dan bijv. investeren in Toerisme of de
Lelylijn en de Hanzelijn?
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