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PPS Energie & Landbouw

▪ Aanleiding: 

● Ambitie overheid 2050: 100% hernieuwbare energie met 

voorkeur voor decentrale opwekking. 

● Potentie van de landbouw (beschikbare ruimte & 

behoefte bij ondernemers)

▪ Doel PPS: invulling geven aan de (potentiele) rol van de 

landbouw in de energietransitie. 

● De PPS richt zich op technologische, economische en 

sociale innovaties die hiervoor nodig zijn.

● In de context van de infrastructuur van ons huidige 

energienet (fijn vertakt, kleine aansluitingen in 

buitengebied)

▪ Looptijd 4 jaar
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Partners

• Gefinancierd vanuit de Topsector Agro & food
• Partners betalen mee aan de financiering van het onderzoek            

( zowel cash als in kind)



www.ppsenergielandbouw
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http://www.ppsenergielandbouw/
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Problemen in het energienet bij terugladen

▪ Capaciteit van het net snel te klein bij piekbelasting

▪ Verzwaring van het net noodzakelijk

▪ 100€ per meter kabel (maatschappelijke kosten)

▪ Netbeheerder verplicht om aan te sluiten

▪ Beperkte capaciteit (mens en materiaal, hoge 
maatschappelijke kosten)

▪ Kan de landbouw oplossingen bieden die 
piekbelasting voorkomen?
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Verwachtingen energiemarkt

▪ De elektriciteitsprijzen zullen meer gaan fluctueren op 
dag- en langere termijnniveau door

● Onvoorspelbaarheid van de productie en consumptie

● Elektrificering transport en warmtevraag

● Congestiemomenten op het net

Flexibiliteit en regelbaarheid leveren geld op

● Op- en afschakelbaar vermogen

● Energieopslag (warmte-opslag / batterij / power to gas and reverse)

9



Wat willen we bereiken?

▪Handvatten ontwikkelen voor agrariërs om :

● Energieproductie in te passen in de bedrijfsvoering

● Nieuwe  en innovatieve verdienmodellen voor boeren 

met energie ( en evt. partners / stakeholders)

▪ Stappen in beeld brengen die nodig zijn om de volle potentie 

van de landbouw te benutten op dit vlak

▪ Innovatieve duurzame bedrijfsconcepten ontwikkelen die slim 

omgaan met hernieuwbare energie

● Op bedrijfsniveau

● Op gebiedsniveau

● Samen met netbeheerders: maximaal 

maatschappelijk rendement
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De aanpak:
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Innovatie projecten

Regionale pilots:
Noord Friese wouden

Hoekse waard

Innovatie netwerk

Ontwerp traject



1. Voorbeeld Innovatieproject:     

Energiegebruik modelbedrijven

Totaal energiegebruik voor de akkerbouwsector  & veehouderijsector in PJ per energiebron 

(Agrimatie.nl, 2018)

12



Profiel Diesel en elektriciteitsgebruiks

Akkerbouw Veehouderij
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2. Innovatienetwerk BoerEnEnergie



Innovatie netwerk

▪ Draait om ondernemers: 20 innovatieve voorloper 
bedrijven

▪ Wat komen zij tegen in de praktijk?

▪ Waar moet wat hen betreft aan gewerkt worden? Sturen 
op innovatie agenda, actie agenda en beleidsagenda’s.

▪ Inspiratie / Leren van elkaar

▪ Maar ook: laten zien wat er kan!
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Borgman: De fotonenboer 
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De Jong: akkerbouw en energie

17



3. Ontwerp project

Ontwerpvraag: 

▪ Hoe kan een agrarisch bedrijf of een cluster van 
agrarische bedrijven in één gebied de productie én 
benutting van groene stroom maximaliseren zonder 
overbelasting van het bestaande net?

▪ Tijdshorizon wat verder weg dan in de pilots

▪ Belemmeringen zijn onderdeel van het oude systeem, de 
nieuwe situatie vraagt om doorbraak en experiment 
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Gebied Noord Friese Wouden Hoekse Waard

Partners: Alliander, Provincie Friesland en het 
collectief Noardelike Fryske Walden, 
Giga Watts

Stedin en Proefbedrijf West Maas, 
windunie, Giga Wattts

Landbouw: nagenoeg alleen melkveehouderij vooral akkerbouw met ook nog 
melkveehouderij

Gebiedspilots centraal:



Onderzoeks- & innovatieagenda 

klimaatneutrale landbouw Topsector A &F

Energietransitie in de agrifood-keten
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Hartelijk dank voor 
uw aandacht


