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Samenvatting 
Nederlandse stroomproducenten hebben genoeg vermogen stand-by staan om kleine onvoorziene fluctuaties in 
windenergie op te vangen. Grotere fluctuaties worden tegenwoordig goed voorzien, waarbij kansverwachtingen 
een belangrijke rol spelen. Kansverwachtingen komen immers altijd uit. Daarom kunnen die fluctuaties goed 
worden opgevangen door de inzet van efficiënte maar traag opstartende conventionele centrales. Om fluctuaties in 
geleverde windstroom op te vangen is dan ook geen extra inzet van inefficiënte centrales, bovenop de toch al 
draaiende stand-by capaciteit, nodig. Windturbines verliezen dan ook niet aan rendement door de noodzaak tot 
opvangen van fluctuaties in windaanbod, hoewel tegenstanders dat wel vaak beweren. 
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Dames en heren, 
Regelmatig duiken berekeningen op waaruit zou blijken dat windenergie netto geen CO2 bespaart, of 
zelfs geen fossiele brandstof. Voor zover deze berekeningen berusten op gebreken in de emissiehan-
del van CO2 zijn ze gemakkelijk te weerleggen: die gebreken verdwijnen met het afschaffen van de 
emissiehandel; maar zolang die handel bestaat wordt er ook bespaard, alleen al omdat er dankzij de 
inzet van duurzame energie minder vraag is naar fossiel opgewekte stroom en dus gewoon minder 
fossiele brandstof wordt verstookt.  
 
Een belangrijk fundament van genoemde berekeningen is altijd de variabiliteit van de wind. Als de 
wind plotseling wegvalt moet de stroomleverantie ongestoord doorgaan. Daartoe zouden fossiel 
gestookte centrales stand-by moeten zijn, of snel inzetbaar. Snel inzetbare centrales, of centrales die 
stand-by staan, hebben een lager rendement dan continu draaiende. Dat laatste zijn vooral kolenge-
stookte of kernenergie-centrales. 
 
De elektriciteitsproducenten in Nederland zijn altijd voorbereid op het plotseling uitvallen van een 
conventionele centrale. Daartoe hebben zij voortdurend een productievermogen stand-by staan, 
waarmee zelfs het uitvallen van enkele centrales stante pede kan worden opgevangen. Met dat 
stand-by vermogen kunnen zij gemakkelijk ook de onvoorziene uitval van enkele windturbines 
opvangen. Kortsluiting in een turbine, of zelfs in een heel veld van turbines, vormt dus geen enkel 
risico voor de stroomleverantie, zonder dat daarvoor ook maar 1 kg CO2 extra wordt uitgestoten. 
 
Anders wordt het als de wind over een groot gebied wegvalt. Nu gebeurt dat in Nederland nooit 
onvoorzien, want het KNMI geeft ruim op tijd windverwachtingen uit. Populisten hoor je nog wel 
eens zeggen dat een verwachting niet altijd uitkomt. Dat mag gelden voor de verwachting die je op 
TV hoort, maar voor professioneel gebruik worden tegenwoordig1 de verwachtingen altijd voorzien 
van kans op uitkomen. Die kansverwachtingen komen altijd uit. Stroomproducenten en afnemers 
beschikken over geavanceerde bedrijfseconomische modellen. Die modellen worden elke dag 
gebruikt bij de onderhandelingen over de stroomprijs voor de volgende dag. Omdat het om grote 
bedragen gaat moeten die modellen wel gebruik maken van alle beschikbare informatie. De kans-
verwachtingen van het KNMI spelen dan ook een belangrijke rol daarin. Dankzij die kansverwachtin-
gen kunnen stroomproducenten tegenwoordig heel efficiënt hun productiemiddelen inzetten, ook 
om eventuele fluctuaties in de wind op te vangen. 
 

                                                           
1
 Hoe snel kansverwachtingen de afgelopen jaren verbeterd zijn ziet u geïllustreerd in 

http://www.ecmwf.int/en/forecasts/charts/medium/lead-time-continous-ranked-probability-skill-score-24-h-precipitation 



Tegenstanders van windenergie doen het nut van weersverwachtingen bij de planning van de inzet 
van conventionele centrales af met `een verwachting komt soms niet uit´. Dat is dus niet meer waar, 
en wel omdat stroomproducenten gebruik maken van kansverwachtingen. Maar zelfs zonder die 
kansverwachtingen is de weersverwachting voldoende betrouwbaar om het argument teniet te 
doen, zoals een recente Amerikaanse studie heeft laten zien2. Wellicht hebben de onderzoekers het 
effect van kansverwachtingen niet meegenomen omdat Europa vooroploopt, zowel in kwaliteit van 
kansverwachtingen als in de technieken om die verwachtingen efficiënt in te zetten voor 
professioneel gebruik3. 
 

                                                           
2
 Emissions and Costs of Power Plant Cycling Necessary for Increased Wind and Solar in the West (2013) 

http://www.nrel.gov/news/press/2013/3299.html 
3
 Een poging om ook aan een minder professionele gebruiker kansverwachtingen te presenteren vindt u in http://www.knmi.nl/exp/pluim/  


