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1. Marktconsultatie
De afgelopen 2 jaar zijn voor het bepalen van de haalbaarheid, effecten en vervolgstappen
rond de ontwikkeling van getijenergie en een opening in de Brouwersdam diverse onderzoeken
geweest. Dit heeft inzichten opgeleverd over de techniek, de effecten voor waterkwaliteit,
natuur, visveiligheid en morfologie, kosten, opbrengsten, economische haalbaarheid en
juridische aspecten. Om de kwaliteit en potentie van de resultaten te toetsen zijn gesprekken
gevoerd met marktpartijen. Hierbij is ook getracht een beeld te vormen over de haalbaarheid
van en de interesse in de vervolgontwikkeling voor de Getijcentrale. Deze marktconsultatie is
uitgevoerd door het kernteam van de MIRT-Verkenning Grevelingen.
2. Procedure
Op basis van een eerste inventarisatie is een lijst gemaakt met bedrijven. Daarbij is in eerste
instantie gekeken naar nationale en lokale energiebedrijven. Gezien de tijdsdruk is gekozen
om daarnaast enkel te spreken met bedrijven waar al contact mee is geweest tijdens de MIRTVerkenning Grevelingen. Aan de gesprekken zijn geen rechten te ontlenen.
Om alle partijen op dezelfde manier te informeren voorafgaand aan de gesprekken, is een
rapport opgesteld waarin de resultaten compact worden weergegeven. De resultaten zijn
gedeeld. Daarop is per bedrijf een consultatiebijeenkomst geweest. Tijdens de
consultatiebijeenkomsten is met de bedrijven gesproken over de resultaten tot nu toe en is
gevraagd deze te toetsen. Daarnaast is gesproken over het vervolg voor de getijcentrale en de
eventuele betrokkenheid hierbij. Alle gesprekken hebben plaatsgevonden in de periode juni –
november 2011.
Er hebben bijeenkomsten plaatsgevonden met de volgende energiebedrijven Essent/RWE,
NUON/Vattenfall, Delta nv, Deltawind, Zeeuwind en Eneco. Daarnaast is gesproken met
fabrikanten en ontwikkelaars Tocardo en HVC, bank ING en (water)bouwbedrijven Boskalis en
Strukton.
3. Samenvatting resultaat consultatiebijeenkomsten
3.1
Algemeen getijenergie Brouwersdam
•
De technische resultaten uit de studies van de MIRT Grevelingen zijn over het algemeen
bruikbaar en duidelijk. De resultaten maken helder welke potentie de getijcentrale
Brouwersdam heeft. Daarmee is het mogelijk om in dit stadium van het project een
inschatting te maken van de haalbaarheid en de kansen.
•
Alle bedrijven onderschrijven de voordelen van getijenergie: duurzaam, multi-functioneel,
niet visueel zichtbaar en voorspelbaar. Het principe van lokale, decentrale
energieopwekking wordt ook positief genoemd.
•
Enkele onderdelen blijven met vragen omgeven:
o De innovatieve Heveltechnologie is nog onzeker voor toepassing op grote schaal.
Ook de pompfunctie van de Hevel op de schaal van de Grevelingen vereist nader
onderzoek.
o De eisen voor vismortaliteit lijken hoog voor de bulbturbine en daardoor moeilijk
haalbaar. Ook hier geldt dat energiebedrijven enkel techniek gebruiken waarbij dit
bewezen getest is. Hier ligt een rol voor de fabrikanten.
•
Aanvullende analyse voor de financiering is wenselijk. Dit moet onderdeel zijn van een
volgende stap. Daarbij dient te worden aangegeven welke belangen gediend zijn met de
getijcentrale, welke partijen hierbij horen, welke risico’s de partijen hebben en welke
investeringskosten per partij te onderscheiden zijn.

3.2
Haalbaarheid Getijcentrale
•
Bij het opstellen van een businesscase om te bepalen welke kosten er zijn per kWh geven
bedrijven aan dat het belangrijk is om een terugverdientermijn te hanteren korter dan 40
jaar. De bedrijven noemen terugverdientijden tussen de 20 en 30 jaar.
•
De vergelijking met windenergie op zee die gemaakt wordt voor de kosten per kWh, is
met de huidige cijfers nog niet terecht. De kosten per kWh liggen, zonder enige vorm van
subsidie, hoger. Daar komt bij dat de techniek van windenergie meer bewezen is en een
groter herhalingspotentieel heeft. Daar staat tegenover dat getijenergie meer betrouwbaar
en voorspelbaar is.
•
De businesscase heeft een onrendabele top. De energieopbrengsten en de positieve
publiciteit wegen (nog) niet op tegen de kosten.
•
Alle bedrijven benoemen de grote publieke belangen die gemoeid zijn met de
getijcentrale. De ecologische waarde, de bijdrage aan de waterveiligheid en de impuls voor
economische omgevingskwaliteit ( en het daarmee samenhangende investeringsklimaat) is
zodanig dat een overheidsbijdrage terecht is. De waarden dienen gekwantificeerd te
worden.
•
Indien de overheid participeert waardoor er een positieve businesscase (20-30 jaar)
ontstaat zijn bedrijven geïnteresseerd. Bedrijven willen duidelijkheid van de overheid.
Daarvoor moet de overheid inzicht geven over de intenties en betrokkenheid.
•
De bedrijven geven aan dat de Rijksoverheid op dit moment niet acteert als een
betrouwbare partner. Genoemd is het voorbeeld rond de Afsluitdijk met Blue-Energy.
Daardoor is er meer voorzichtigheid bij het starten van een publiek-private samenwerking.
•
De bedrijven geven geen eenduidige antwoorden als het gaat om financiële participatie in
een getijcentrale met andere bedrijven. Een groep geeft aan dat samenwerking gewenst is
terwijl andere partijen gezamenlijke participatie bij voorbaat afwijzen.
•
Bij het maken van een businesscase zijn ook afwijkende ideeën. Dit kan bijvoorbeeld ook
gebeuren door lokale gemeenten te laten participeren en deze gemeenten voor het
investeringsbedrag bij een bank garant te laten staan. Gemeenten worden dan eigenaar,
en een partnerbedrijf dan mogelijk exploitant.
3.3
Grevelingen Tidal Test Centre
•
Vanuit de constatering dat een investeringsbeslissing voor een getijcentrale nog te vroeg
komt, vinden energiebedrijven een Tidal Test Centre (TTC) een sterk idee. Wel moet een
vervolg breder worden opgepakt dan alleen techniek. Ook organisatie, financiering en
juridische voorbereiding moeten in gang gezet worden binnen een TTC.
•
Alle bedrijven willen betrokken zijn bij het TTC.
•
Tegelijkertijd vinden de grote energiebedrijven het niet hun primaire taak om financieel bij
te dragen aan technologieontwikkeling. Energiebedrijven kopen techniek met ‘garantie’ in
bij fabrikanten.
•
Bedrijven hebben belang bij directe baten of garanties (in de toekomst) daarop.
Energiebedrijven zien in het TTC, zonder garantie op participatie in de getijcentrale, te
weinig baten.
•
Bedrijven hebben ook belang bij competitieve kennisontwikkeling die alleen voor hen
beschikbaar is. De combinatie van publiek, kennisinstellingen en bedrijfsleven maakt
afgeschermde kennisontwikkeling lastig. Getijenergie-technologie is bij de casus
Brouwersdam het pre-competatieve stadium voorbij.
3.4
Vervolg
•
Alle energiebedrijven geven aan dat ze geïnteresseerd zijn in de verdere ontwikkeling van
de getijcentrale Brouwersdam. Daarbij willen ze op dit moment bijdragen door middel van
menskracht (expertise en begeleiding). Enkele bedrijven willen ook financieel participeren
onder nader overeen te komen voorwaarden.
3.5
Suggesties voor vervolgstappen vanuit marktpartijen
Onderzoek andere mogelijkheden voor opwekken duurzame energie in combinatie met een
getijcentrale. Bv energieopslag in het Grevelingenmeer en zonnepanelen op de
Brouwersdam. Dit komt de Business Case ten goede.
Betrek ervaren buitenlandse partijen (Zuid-Korea bv) in het project om van hen te leren.
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Breng in beeld waar herhalingsmogelijkheden zijn voor de technologieën. Hoe meer
herhalingspotentieel de technologie heeft, hoe aantrekkelijker het wordt voor
energiebedrijven.
Een eventueel vervolg opschalen. Andere bekkens in Nederland/ZWD erbij betrekken.
Technologieën verkennen die breed toepasbaar zijn. Breder dan alleen Brouwersdam.
Zorg voor een heldere toerekening van kosten. Ten behoeve van de business case
Getijcentrale Brouwersdam moeten de kosten van een doorlaat worden toegerekend aan
een publieke partij.
Alle ramingen en ontwerp moeten met 25% nauwkeurigheid berekend zijn.
EL&I moet deelgenoot worden van de plannen om daarmee steun te krijgen bij de verdere
ontwikkeling en gegarandeerd te zijn van een breed draagvlak binnen de overheid.
De overheid moet bereid zijn de onrendabele top te dichten. Daarin is een langdurige (15
jaar) SDE+ regeling over het algemeen interessanter dan een eenmalige
investeringssubsidie. Evt. in combinatie met een Europese subsidie zoals de NER300.
Het exportpotentieel is een lastig begrip. Maak inzichtelijk wat dit is en voor welke partij
dit interessant is.
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