
Beantwoording technische vragen PvdD Statenmededeling Plan van Aanpak Duurzame 
Energieopslag 
 
Van: Nicolle Lambrechts  
Verzonden: vrijdag 23 november 2018  
Aan: Bart Kuijer ; STATENGRIFFIE   
CC: Marco van der Wel   
Onderwerp: BS RE: Technische vraag Statenmededeling Plan van Aanpak Duurzame Energieopslag 
(Fuelliance) 

 
Beste Bart Kuijer,  
  
Bijgevoegd de antwoorden op de door jou gestelde technische vragen op het plan van aanpak 
duurzame energie opslag (Fuelliance).  
  
1. In de Statenmededeling wordt gesproken over 'het plan van aanpak', alsof het een 

ander document dan de Statenmededeling zelf betreft. Klopt dit? Zo ja, waar is het plan 

van aanpak te vinden? 
Het Plan van Aanpak betreft inderdaad een separaat document. Dit plan van aanpak 

bevat inhoudelijk niet meer informatie dan de Statenmededeling. Het betreft een 

ambtelijke versie.  
  
2. Voor de provincie zijn twee doelen weergegeven. Het doel 'opstellen van een 

industrieagenda' lijkt een voorwaarde te zijn voor het doel 'stimuleren van een 10-tal 

strategische demonstratieprojecten'. Kunt u aangeven hoe deze doelen zich tot elkaar 

verhouden en hoe de tijdsplanning voor beide doelen er uit ziet? 
Beide onderdelen staan los van elkaar en worden parallel uitgevoerd. Beide projecten 

worden eind 2019 afgerond.  
  
3. Opslag van duurzaam geproduceerde energie levert nog geen haalbare business case 

op. Is er al iets te zeggen over of er in 2025 naar verwachting wel sprake zal zijn van 

haalbare business cases rond duurzame energieopslag? 
Kortstondige opslag in batterijen levert nu al een businesscase op. Enkele Brabantse 

bedrijven zijn actief in deze markt. Fuelliance richt zicht juist op andere vormen van 

langdurige opslag. Het tempo waarin dit tot haalbare businesscases zal leiden is lastig te 

voorspellen. Bovendien kan een techniek in bepaalde situaties of toepassingen al een 

haalbare businesscase opleveren, terwijl het dat nog niet doet voor andere. We 

verwachten voor 2025 de eerste haalbare businesscases voor bepaalde vormen en 

toepassingen van seizoensopslag te zien. 
  
4. "Richting het Ministerie van Economische zaken organiseren we Lobby om voorstellen 

aan te reiken zodat technologieën die in Brabant ontwikkeld worden, ook door het rijk 

gesteund worden." Hoe essentieel is deze inzet in het kader van de ontwikkeling van 

duurzame energieopslag? Hoeveel van de beschikbare middelen (€3 mln) en FTE's 

worden voor deze lobby ingezet? 
Deze lobby is essentieel om aandacht te vragen voor Brabantse technologie zoals metal 

Power (ijzerpoeder als circulaire brandstof). De inzet op lobby combineren we zoveel als 

mogelijk met lopende processen rond het klimaat akkoord en het regionale industrie 

cluster Rotterdam Moerdijk waardoor een minimale inzet nodig is met bestaande Fte’s.  
  

 
  
Met vriendelijke groet,  
  
Nicolle Lambrechts  
Beleidsadviseur Energy&CleanTech 

  



 
 
 

Van: Bart Kuijer  
Verzonden: dinsdag 20 november 2018  
Aan: Nicolle Lambrechts ; STATENGRIFFIE   
CC: Marco van der Wel   
Onderwerp: Technische vraag Statenmededeling Plan van Aanpak Duurzame Energieopslag 
(Fuelliance) 

 
Geachte mevrouw Lambrechts,  

 

N.a.v. de Statenmededeling Plan van Aanpak Duurzame Energieopslag (Fuelliance) 

hebben wij een aantal technische vragen. We hopen dat u deze kunt beantwoorden. 

 

1. In de Statenmededeling wordt gesproken over 'het plan van aanpak', alsof het een 

ander document dan de Statenmededeling zelf betreft. Klopt dit? Zo ja, waar is het plan 

van aanpak te vinden? 

 

2. Voor de provincie zijn twee doelen weergegeven. Het doel 'opstellen van een 

industrieagenda' lijkt een voorwaarde te zijn voor het doel 'stimuleren van een 10-tal 

strategische demonstratieprojecten'. Kunt u aangeven hoe deze doelen zich tot elkaar 

verhouden en hoe de tijdsplanning voor beide doelen er uit ziet? 

 

3. Opslag van duurzaam geproduceerde energie levert nog geen haalbare business case 

op. Is er al iets te zeggen over of er in 2025 naar verwachting wel sprake zal zijn van 

haalbare business cases rond duurzame energieopslag? 

 

4. "Richting het Ministerie van Economische zaken organiseren we Lobby om voorstellen 

aan te reiken zodat technologieën die in Brabant ontwikkeld worden, ook door het rijk 

gesteund worden." Hoe essentieel is deze inzet in het kader van de ontwikkeling van 

duurzame energieopslag? Hoeveel van de beschikbare middelen (€3 mln) en FTE's 

worden voor deze lobby ingezet? 

 

Bij voorbaat dank voor uw reactie en met vriendelijke groet, 

 

Bart Kuijer 

Fractiemedewerker Partij voor de Dieren Noord-Brabant 

 


