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Vraaggestuurde vergoeding van 
(groene) stroomproductie 
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• Gelegenheidsstroom 

• Duurstroom  8.000 uren per jaar 

• Vraag gestuurde stroom 



• Warmtekracht koppeling overal waar continu 
warmtevraag is bijv.: 

– Friesland Campina Borculo. 

– Centrale Mestverwerking 

– Ziekenhuis 

– Pluimvee/ varkenshouderij 

– Voedselproductie 
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• Olie en Gas winning uit reststromen via 
pyrolyse en vergassing 

• Niet alleen groen maar ook plastic, banden, 
huisvuil ( RDF) 
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• Structurele aanpak om tot een regionale 
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• Provincie en gemeentes scheppen het kader 

 

• Bedrijfsleven vult die in. 

 

• En het aardgas kan naar …. 
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• Aandacht voor efficiënte benutting van de energie 

 

• Grootste subsidieloze ontwikkeling op dit gebied : 

 

• Het navigatie systeem  !!! 

 

• TomTom  van niets naar multinational van 
navigatiekastjes 

 

• Volgende generatie logistieke systemen  ::: 

 

 



Duurzame vragen: 

• Wind en zonne-energie blijven produceren 
zoner vraag, moet de rest zich daar maar op 
aanpassen? 

• Is lokale energie voorziening een leuk is idee, 
maar te duur? 

• Wat mag de stroom per kw kosten? Moeten 
we bereid zijn daar een premium voor te 
betalen? 

 



• Energie neutrale gebouwen of een energie 
neutrale gemeente? 

• Hoe krijgen we de energie gebruikers en de 
energie producenten op elkaar afgestemd? 

• Waarom praten wind, zonne en biomassa 
energie producenten niet meer met elkaar? 
Samen een stabielere vraag gedreven 
productie opzetten? 

 



• Waar kunnen we het beste energie opslaan? 
bij de afnemers of bij de producenten? 

• In hoeverre kunnen we onze energie 
behoeften afstemmen op de productie? 

• Meer groen stroom productie + bestaande 
capaciteit kolencentrale = lage stroom prijs, 
wat gaan we doen met de kolencentrales, 
sluiten? 

 



• Wordt alle mobiliteit straks elektrisch? of gaat 
LNG/CNG het voor vrachtverkeer winnen van 
elektrisch? 

 


