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Van:   Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland 
Aan:   Leden gemeenteraad Dordrecht door tussenkomst van Raadsgriffie 
Datum:  22 november 2022 
Onderwerp:  Toelichting op 50-50 verhouding opwekking zon en wind voor verhogen netefficiëntie 

elektriciteitsnet 

 
 
Aanleiding  
Tijdens de bespreking van de Energietransitie in het Sprekersplein op 15 november 2022 bij de 
commissies van de raad van de gemeente Dordrecht werd onderbouwing gevraagd voor de 50-50 
verdeling zon en wind. De inspreker, Alex Ouwehand (directeur NMZH) heeft toegezegd u hierover nog 
achtergrondinformatie toe te sturen.  
 
Dit is de toegezegde informatie waarbij het vertrekpunt is het bereiken van een zo kostenefficiënt 
mogelijk gebruik van het elektriciteitsnet. Anders gezegd hoe houden we het elektriciteitsnet in balans. 
 
 
Zon en Wind zijn complementair 
De profielen van zon en wind zijn complementair. Door ze te combineren wordt het elektriciteitsnet 
over het jaar ongeveer evenredig belast. Hierdoor is er ook opbrengst in de wintermaanden wanneer 
er minder zonne-energie wordt opgewekt. 
 

 
 
Uit onderzoek van Liander op basis van data van KNMI komt naar voren dat slechts 3% van de tijd wind 
en zon tegelijkertijd veel energie produceren. Deze wetenschappelijke onderbouwing is een goed 
vertrekpunt om zon en wind op één elektriciteitsaansluiting aan te sluiten1.  
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Hierboven treft u een visualisatie van de hoeveelheid opgewekte energie van een zonnepanelen en 
een windturbine. Hierin zien we een fenomeen wat bij de energiesector bekend is, dat circa 2/3 van de 
jaaropbrengst van een Nederlandse windturbine in de herfst en winter wordt opgewekt. In de lente en 
zomer wordt slechts 1/3 van de jaaropbrengst gerealiseerd.  
Verder is het zo dat op momenten dat de zon schijnt, de windsnelheid gemiddeld genomen laag is en 
vice versa. Zonne- en windenergie sluiten goed op elkaar aan, ze zijn complementair. 
 
Wanneer windmolens en zonneparken in dezelfde regio geplaatst zijn is het mogelijk om de stroom in 
te voeden via dezelfde aansluiting, het zogeheten cable-pooling. Cable pooling resulteert in een forse 
besparing in kosten, tijd en risico’s in de realisatiefase.   
 

Visualisatie van zon en wind samen op het net 
Om de capaciteit van de stations en verbindingen goed te benutten, is een 50-50 verhouding tussen 
zon/wind in opgesteld vermogen ideaal.2  
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Verschil in opbrengst Zon en Wind 
Windenergie levert, met dezelfde netcapaciteit, ongeveer 3 keer meer energie. De belasting op je 
electriciteitsnet wordt, bij het gebruik van alleen zon een stuk hoger dan wanneer er ook wind wordt 
ingepast. 
 

 
 
Een windturbine van 2 MW in Dordrecht levert ca. 4500 MWh per jaar (bron: de casus Krabbegors: 2,3 
MW Enercon E70 windturbine die was voorzien). Een 2 MW zonneweide (ca 2.2ha) levert ca. 2000 
MWh per jaar (bron Rijne Energie).  
 
Gemiddelde energieproductie voor wind en zon p/j. (voor nieuwe installaties): 
• 2500 vollasturen voor wind 
• 950 vollasturen voor zon 

 
Conclusie 
Door wind en zon als duurzame energiebron te combineren volstaat een betere netefficientie tot meer 
dan 50% van de netcapaciteit.  
 
 Bronvermelding 

1 https://www.liander.nl/nieuws/2016/02/29/zon-en-wind-perfecte-match-op-energienet 

2 https://www.energievoordrenthe.nl/toolkit/werkbladen/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1801360  
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