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 INLEIDING 

Hernieuwbare en groene energie zijn de voorbije jaren een steeds belangrijker thema geworden. Overal 

schieten windturbines uit de grond en zonnepanelen zijn deel gaan uitmaken van ons landschap. Nochtans 

was er nog niet zo heel lang geleden geen sprake van dit soort technologieën en draaide onze wereld nog 

voornamelijk op fossiele brandstoffen. Niemand hield zich bezig met de gedachte dat het uitstoten van 

schadelijke stoffen als koolstofdioxide of methaan wel eens catastrofale gevolgen zou kunnen hebben.  

Sedert het fel betwiste Kyotoprotocol en de effectieve inwerkingtreding ervan in 2005 is het globale 

bewustzijn omtrent het redden van onze planeet een versnelling hoger geschakeld. Ook de Verenigde 

Staten tekenden het verdrag maar waren niet van plan het te bekrachtigen, waardoor de Europese Unie 

(EU) hernieuwbare energie ging zien als een probaat instrument om de kloof tussen de VS en de EU te 

verkleinen.  

In 2009 bereikten de EU-leiders een akkoord om tegen 2020 20% van onze energie uit hernieuwbare 

bronnen te halen. In 2018 werd dit bijgesteld naar 32% tegen 2030, en werd ook de ‘Green Deal’ 

aangekondigd, die de EU broeikasgasneutraal zou maken tegen 2050. De EU hoopte hierdoor zijn lidstaten 

aan te zetten hernieuwbare energie te implementeren in de energiematrix zonder zich te verschuilen 

achter de mogelijke economische schade die de opstart met zich mee zou brengen. 

 

Spanje was een van de landen die al snel het potentieel inzagen van hernieuwbare energie. Met een enorm 

potentieel in windenergie en zonne-energie moest het enkel Duitsland voor zich dulden als leider in het 

produceren van hernieuwbare energie. Windparken werden aangelegd, zonnepanelen werden verplicht 

bij de bouw van nieuwe gebouwen, hernieuwbare energie werd gesubsidieerd en aangemoedigd. Tot de 

financiële crisis in 2008 roet in het eten gooide. De regering werd gedwongen waar mogelijk te besparen 
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en de groei van hernieuwbare energie werd lamgelegd. Tussen 2012 en 2015 werd er nauwelijks capaciteit 

bijgebouwd, waardoor het land ingehaald werd door Italië en Denemarken. De situatie ging van kwaad 

naar erger en onzekerheid en twijfel waren troef in de sector, wat dodelijk was voor de groei. 2018 werd 

echter het jaar van de wederopstanding voor hernieuwbare energie in Spanje. De regering Rajoy II (2016-

2018) werd opgevolgd door de regering Sánchez I, subsidies kwamen terug, de productie van 

hernieuwbare energie werd niet meer belast en er werd terug volop ingezet op het aanwezige potentieel. 

De organisatie van COP25 was voor de Spaanse regering een mooie gelegenheid om zich opnieuw te 

profileren als voortrekker in de materie. Door onrust in de hoofdstad zag Chili zich immers verplicht haar 

kandidatuur als organisator in te trekken, waarna premier Sánchez erin slaagde het event naar Madrid te 

halen.  
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 VERSCHILLENDE SOORTEN HERNIEUWBARE ENERGIE 

2.1  WINDENERGIE 

2.1.1 Achtergrond 

Windenergie is sinds 2009 de grootste bron van hernieuwbare energie in Spanje. Al in 1984 werd de eerste 

windturbine geïnstalleerd in het Catalaanse Vilopriu. Deze had een nominaal vermogen van 15 kW, wat 

historisch was op dat moment. Het project is een bewijs van de toen al groeiende interesse en het 

potentieel van windenergie in Spanje. Na een in 2000 goedgekeurde wet die het onderzoek en de 

investeringen steunde door middel van premies, kende de productie van windenergie een forse stijging. 

Spanje had in 2007 een op wereldvlak leidinggevende functie qua R&D en was verantwoordelijk voor 

20% van de totaal geproduceerde windenergie. 

In 2010 kon Spanje rekenen op een capaciteit van 21.000 mW, maar toch hoorden de premies voor het 

produceren van windenergie in Spanje bij de laagsten in Europa. Er kwam een lichte vorm van nervositeit, 

aangezien producenten zich niet gesteund voelden, ondanks het enorme potentieel.  

 
De markt groeide zeer traag en bleef ver onder haar capaciteit, maar in 2013 werd windenergie voor het 

eerst in de Spaanse geschiedenis de belangrijkste energiebron, goed voor 20.9% van de totale productie 

en het beleveren van 15,5 miljoen huishoudens.  

Omwille van de vele onzekerheden en de subsidiestop van de regering Rajoy I (2011-2016), viel de productie 

de volgende jaren echter helemaal stil.  

In 2014 werd een verwaarloosbare 28 mW aan capaciteit toegevoegd, maar de daaropvolgende jaren 

kwam de uitbreiding tot stilstand. Hernieuwbare energie was hoegenaamd geen prioriteit voor de 
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toenmalige regering, die verderging met een stringent besparingsbeleid. De impasse en het gebrek aan 

investeringen in de sector zouden nog even aanhouden.  

 

 

 

2.2 ACTUEEL 

2019 was het jaar van de heropleving waarin vele records sneuvelden, hetgeen aantoont hoe Spanje zich 

na een donkere periode voor de sector opnieuw op hernieuwbare energie stort. Windenergie tekende 

opnieuw voor net geen 21% binnen de energiemix, goed voor 2% meer dan het jaar ervoor. Er werd 2.243 

mW aan capaciteit geïnstalleerd, meer dan in de volledige periode 2012-2018 samen. De Spaanse vereniging 

voor Windenergie (AEE) meldde dat de totale capaciteit nu 25.700 mW bedraagt. Hiermee staat Spanje op 

de 5e stek van landen met de meest geproduceerde windenergie na China, de VS, Duitsland en India. Spanje 

bezet ook de eerste stek in de EU-ranglijst van landen met de hoogste onshore-capaciteit.  

Totale capaciteit van windenergie in MW per jaar  
Bron: Asociación Empresarial Eólica (AEE) 

 

https://www.aeeolica.org/sobre-la-eolica/la-eolica-espana/potencia-instalada-y-generacion
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Ter vergelijking: België telt 543 mW. Windenergie is dus onmisbaar in de Spaanse energiemix van Spanje 

en de sector speelt een sleutelrol in het behalen van het door de EU gevraagde aandeel van hernieuwbare 

bronnen in het totaal.   

 
Momenteel telt Spanje 1205 windparken, goed voor 20.940 windturbines. 98% van het geïnstalleerde 

vermogen is in handen van de vijf grote fabrikanten: Siemens Gamesa, Vestas, GE, Nordex-Acciona, 

WindPower en Enercon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Potentieel windenergie per regio in MW 
Bron: Asociación Empresarial Eólica (AEE) 

 

https://www.aeeolica.org/sobre-la-eolica/la-eolica-espana/potencia-instalada-y-generacion
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2.3 INITIATIEVEN 

2.3.1 Herrera-complex 

 
Het nieuwste paradepaardje van energieproducent Iberdrola is gevestigd in Burgos (regio Castilla y Leon). 

Het complex, goed voor 63 mW, bestaat uit 3 sites en omvat 14 windturbines.  

De SG 4.5-145 windturbines, geleverd door Siemens Gamesa, hebben een productiecapaciteit van 4.5 mW 

en zijn daarmee de krachtigste ooit geïnstalleerd in Spanje. Met een geschatte productie van 195 000 kWh 

zou het jaarlijks 60.000 huishoudens van stroom kunnen voorzien en een CO2-reductie van 50.000 ton 

opleveren. Iberdrola toont hiermee eens te meer zijn innovatief vermogen en levert opnieuw een bijdrage 

aan het behalen van de EU-doelstellingen.  

 

Meer info: 

https://www.iberdrola.com/press-room/news/detail/iberdrola-will-build-next-wind-farm-spain-with-

most-powerful-land-wind-turbine 

 

2.3.2 Windmolenpark Bermillo 

 
Het Belgische bedrijf WindVision zal in 2022 een windmolenpark bouwen in Bermillo de Sayago. Het 

complex zal uit 6 verschillende sites in de regio bestaan en een vermogen van 300 mW hebben. De totale 

investering wordt op 350 miljoen euro geraamd. Het park zal uit 66 windturbines bestaan en 240 000 ton 

CO2-uitstoot vermijden. WindVision is buiten in België en Spanje ook actief in Marokko, Servië en Frankrijk. 

 

Meer info:  

http://www.windvision.com/nl/catalogue_projecten-in-spanje_241.aspx 

https://www.iberdrola.com/press-room/news/detail/iberdrola-will-build-next-wind-farm-spain-with-most-powerful-land-wind-turbine
https://www.iberdrola.com/press-room/news/detail/iberdrola-will-build-next-wind-farm-spain-with-most-powerful-land-wind-turbine
http://www.windvision.com/nl/catalogue_projecten-in-spanje_241.aspx
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2.3.3 Siemens Gamesa 

 
Siemens Gamesa is in 2017 ontstaat uit de fusie van Siemens Wind Power en Gamesa. Beide bedrijven 

hadden afzonderlijk internationaal al naam gemaakt en werden door de krachten te bundelen marktleider 

voor zowel on- en offshore-windenergie als dienstverlening. Met activiteiten in meer dan 90 landen is het 

een van de belangrijkste genoteerde bedrijven op de IBEX35. Het energiebedrijf beschikt over 14 

verschillende types windturbines, voor on- en offshore-gebruik, en heeft momenteel meer dan 99 gW aan 

capaciteit gebouwd.  

 

Meer info:  

https://www.siemensgamesa.com/ 

 

2.3.4 Offshore-windparken 

 
Om de EU-doelstelling in 2050 klimaatneutraal te zijn te bereiken, moet er fors geïnvesteerd worden in 

offshore-windenergie. Spanje heeft met haar lange kust een aanzienlijk voordeel, maar toch is er tot op 

vandaag geen offshore-windpark te vinden. Momenteel bevindt het land zich nog volop in de 

experimentele fase. In 2018 werd een eerste prototype gebouwd bij de kust van Gran Canaria, dat nog 

steeds als testvoorbeeld dient. Reden hiervoor is de zeer hoge productiekost, en het gebrek aan interesse 

en subsidiëring van vorige regeringen. Offshore-windenergie is nu wel opgenomen als nieuwe technologie 

in het klimaatplan 2021-2030, maar er is geen totaal geïnstalleerde capaciteit toegevoegd. Ook zijn er veel 

uitsluitingszones, uit milieuredenen of voor de visserij, scheepvaart en militaire activiteiten. Door de twijfel 

en het gebrek aan investeringen hebben grote bedrijven zoals Iberdrola, Spanje voorlopig links laten liggen 

en offshore-windparken geïnstalleerd voor de kust van de VS, Duitsland en Schotland.  

https://www.siemensgamesa.com/
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Toch is er verandering op komst. Het Noors bedrijf Equinor zal meer dan 860 miljoen euro investeren in 

een offshore-windenergiepark voor de kust van de Canarische eilanden. Het project zou af moeten zijn in 

2024 en 200 mW geïnstalleerd vermogen bevatten. De Canarische eilanden vormen een perfecte locatie 

met een gunstige ligging op vlak van wind, en willen zich ook positioneren als speerpunt in het onderzoek 

en de verdere ontwikkeling van deze technologie. Er zouden namelijk nog soortgelijke projecten volgen 

voor de kust van de eilandengroep. 

 

Meer info:  

https://www.rechargenews.com/wind/spain-grants-equinor-ok-for-worlds-biggest-floating-wind-farm/2-

1-615375 

 

2.3.5 Gorona del Viento 

 
De kans dat u nog nooit van het Canarisch eiland El Hierro gehoord heeft, is niet onbestaande. Met 269 

km² is het het kleinste eiland van de populaire archipel. Qua toerisme gaan grote broers Tenerife en Gran 

Canaria met alle eer lopen, maar qua hernieuwbare energie steekt El Hierro er met kop en schouders 

bovenuit. Het kleine eiland wordt namelijk als een van de eerste plekken ooit volledig voorzien van 

hernieuwbare, groene energie dankzij de aanwezige windparken. Wanneer er een surplus aan 

geproduceerde energie is, wordt deze gebruikt om water naar een hoger gelegen reservoir te pompen. 

Dit reservoir kan dan weer gebruikt worden om energie uit water te produceren wanneer er een tekort 

aan geproduceerde windenergie is.  

https://www.rechargenews.com/wind/spain-grants-equinor-ok-for-worlds-biggest-floating-wind-farm/2-1-615375
https://www.rechargenews.com/wind/spain-grants-equinor-ok-for-worlds-biggest-floating-wind-farm/2-1-615375
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Hierdoor is El Hierro voorzien van een continu doorlopende aanvoer van hernieuwbare energie. 

Momenteel zijn er nog reservedieselmotoren aanwezig in geval van nood, maar het eiland hoopt over vier 

jaar volledig te kunnen terugvallen op de eigen hernieuwbare energiebronnen. 

 

Meer info:  

http://www.goronadelviento.es/ 

  

http://www.goronadelviento.es/
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 WATERKRACHT 

3.1 ACHTERGROND 

Waterkracht neemt een speciale plaats in in de Spaanse energiegeschiedenis. In 1958 stond de 

energievoorziening van het land er slecht voor met steeds terugkerende stroompannes en een slecht 

netwerk, maar toen werden de eerste waterkrachtcentrales in gebruik genomen. Hydro-energie was goed 

voor 65% van de totale consumptie in het land en werd onmisbaar. 

Geleidelijk aan namen andere hernieuwbare energiebronnen de leidende rol over en in 2009 bleef er 9% 

in de energiemix over voor waterkracht. De investeringen liepen sterk terug en focusten op het 

moderniseren van de centrales en het installeren van pompen die het water terug naar het reservoir 

konden pompen. Hierdoor waren de centrales niet meer afhankelijk van de neerslaghoeveelheid, wat tot 

dan toe een van de grootste nadelen van waterkracht was.  

 

3.2 ACTUEEL 

Met uitzondering van de Balearen, vindt men vandaag in elke regio waterkrachtcentrales terug. Op het 

gebied van productie spant de regio Castilla y León de kroon met een aandeel van 26% in de totale door 

waterkracht opgewekte energie. Andere regio’s waarin deze energievorm belangrijk is, zijn Galicië, Aragon, 

Catalonië en Extremadura. Deze 5 regio’s hebben als het ware een monopoliepositie in Spanje. Als men 

kijkt naar Europa, prijkt Spanje op de 5e stek op vlak van de hoeveelheid geproduceerde 

waterkrachtenergie, voorgegaan door Noorwegen, Zweden, Frankrijk en Italië.  

Er zijn enkele factoren verantwoordelijk voor het feit dat waterkracht aan populariteit ingeboet heeft. 

Eerst en vooral is het bouwen van zo’n centrale of dam zeer duur en tijdintensief. Ook zijn er groeiende 
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protesten tegen waterkrachtcentrales door milieu-activisten die ageren tegen de potentiële vernietiging 

van plaatselijke biotopen. Spanje is ook een zeer warm land met het meeste aantal zonne-uren van Europa, 

waar periodes van helse warmte afgewisseld worden met weken van stortbuien. Dit is nefast voor de 

watertoevoer naar een stuwmeer, dat vaak deels bevoorraad worden door regenwater. Andere vormen 

van hernieuwbare energie zijn veel efficiënter en innovatiever. 

 
Momenteel is de ontwikkeling van de hydro-energiesector in Spanje vooral gericht op het bereiken van 

een grotere efficiëntie, waardoor de prestaties van de in bedrijf zijnde installaties worden verbeterd. De 

voorstellen zijn gericht op het herstel, de modernisering, de verbetering of de uitbreiding van bestaande 

installaties.  

 

3.3 VERSCHILLENDE VORMEN VAN WATERCENTRALES 

Belangrijk om weten is dat waterkrachtcentrales worden verdeeld in volgende gradaties: 

• ‘Centrales hidroeléctrica de gran potencia’ > 10 mW 

• ‘Minicentrales hidroeléctricas’ < +/-10 mW 

• ‘Microcentrales hidroeléctricas’ < 1 mW (er zijn ook nog micro- en pico-centrales, respectievelijk 

<100 kw en <5 kw) 

 
Dit is een belangrijk gegeven, aangezien de Spaanse regering energieopwekking door water met een 

capaciteit groter dan 50 mW niet als hernieuwbare energie beschouwt. Dit tot irritatie van sommige 

energiebedrijven die daardoor hun subsidies voor het opwekken van hernieuwbare energie zien 

wegsmelten.   



 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
22.05.2020 Hernieuwbare energie in Spanje pagina 15 van 41 

De overheid voert echter aan de waterkrachtcentrales die meer dan 50 mW elektriciteit produceren op 

zichzelf al rendabel zijn. Ook de negatieve impact op het milieu, door het bouwen van dammen en het 

vernielen van ecosystemen waardoor de energie niet ‘groen’ zou zijn, is een factor die meespeelt in het 

overheidsstandpunt terzake. Sommige experts noemen het standpunt ouderwets en niet conform met de 

hedendaagse realiteit. Er is namelijk nog een aanzienlijk waterkrachtpotentieel in Spanje (er wordt geschat 

dat Spanje 20% van het totale wereldwijde potentieel aan waterkracht bezit) dat het gebruik van andere, 

schadelijkere energiebronnen zou kunnen elimineren en dus een positieve impact zou hebben op het 

klimaat. Ook de EU maakt dit onderscheid niet en ziet elke – niet-fossiele - vorm als hernieuwbaar.  

 
Mini- en microcentrales hebben een veel kleinere impact op het milieu en de omgeving, waardoor ze volop 

ondersteund worden in Spanje. Zo worden er micro-hydro-turbines ontwikkeld met een vermogen van 

minder dan 10 kW, die zeer nuttig zijn om de kinetische kracht van rivieren te benutten en elektriciteit 

op te wekken in geïsoleerde gebieden. De turbine produceert direct elektriciteit in wisselstroom en heeft 

geen watervallen, extra infrastructuur of hoge onderhoudskosten nodig. 

 

3.4 INITIATIEVEN 

3.4.1 Instituto Hidraulica de Cantabria 

 
IH Cantabria werd opgericht in 2007 door een samensmelting van twee onderzoeksgroepen op de 

Universiteit van Cantabria, die zich bezighielden met vraagstukken op het gebied van binnenwater- en 

kustwatertechniek. Het Instituut onderzoekt en produceert instrumenten en technologieën met 

betrekking tot de Duurzame Ontwikkelingsdoeleinden (in de watercyclus) die door de VN vooropgesteld 
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zijn in 2015 als opvolging van de Millennium Development Goals. Voorbeelden van deze doeleinden zijn de 

strijd tegen armoede, hongersnood, klimaatopwarming, etc. 

 
De missie is om de grenzen te verleggen qua wetenschap en technologie omtrent de watercyclus en de 

bijbehorende ecosystemen. De bevindingen van hun onderzoek worden dan doorgegeven aan 

overheidsinstanties en nationale en internationale bedrijven teneinde ze te integreren in de maatschappij. 

Het instituut leidt ook onderzoekers, specialisten en managers op om in de toekomst de vooropgestelde 

duurzame doelstellingen te kunnen nastreven, onderwijzen en verwezenlijken.  

 
Het Instituut heeft al meer dan 1000 projecten in 60 landen op de teller staan en geniet een wereldwijde 

reputatie. Het wordt gezien als wereldleider op vlak van CNCI (Category Normalized Citation Impact) in 

het mariene onderzoek.  

 
FP7-Ocean of Tomorrow: Mermaid 

Ocean of Tomorrow is een thema van de EU om actief in te zetten op het beschermen van onze oceanen 

en het gebruik ervan om hernieuwbare energie op te wekken. Één van die projecten is Mermaid, een 

multifunctioneel offshore-platform. IH Cantabria hielp bij dit project door het bouwen van een drijvend, 

semi-afzinkbaar platform dat is uitgerust met een windturbine en drie oscillerende waterkolom-

golfenergieconvertoren die aan de zeebodem zijn bevestigd door middel van een 

bovenleidingsverankeringssysteem. De prestaties van het nieuwe apparaat in golven, wind en stromingen 

werden getest met behulp van proeven op beperkte schaal in het kust- en oceaanbekken van Cantabria. 

Daarnaast zijn er specifieke numerieke modellen ontwikkeld om onze kennis over het gedrag van het 

platform op zee te vergroten en de productie en technisch-economische haalbaarheid ervan te evalueren.n 
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Nadat de eerste uitdagingen waren overwonnen, werd voor de kust van Virgen del Mar een 77-unit 

multifunctionele platformfaciliteit geïnstalleerd als praktisch voorbeeld van deze technologie. 

 

Meer info:  

https://ihcantabria.com/en/ihcantabria/objetivos-de-desarrollo-sostenible/plataformas-multiproposito-

para-la-generacion-de-energia-renovable/ 

 

3.4.2 Aldeadávila dam 

 

Spanjes grootste en belangrijkste waterkrachtcentrale, met een vermogen van 1150 mW, werd in 1962 door 

Iberdrola gebouwd tegen de grens met Portugal. De dam, die in de Duero rivier is gebouwd, is 140 meter 

hoog en heeft een debiet van 11.700m³ per seconde. Het feit dat deze dam na 59 jaar nog steeds de 

belangrijkste is, illustreert de verschuiving van investeringen naar andere hernieuwbare bronnen. 

 

Meer info:  

https://www.andritz.com/hydro-en/hydronews/26/hy-news-26-13-aldeadavila-hydro 

 

3.4.3 Embalse de Alcántara 

 

In 1969 werd ter hoogte van Cacéres, Extremadura, deze dam met stuwmeer in de rivier Taag gebouwd. 

Met een vermogen van 915 mW is het de tweede grootste waterkrachtcentrale van Spanje, en ook 

eigendom van Iberdrola. Deze dam is een voorbeeld van hoe men de omgeving aanpast om de dam te 

kunnen construeren. Sommige gebouwen werden verplaatst of weggehaald, er werden gemeenschappen 

opgericht voor de ingenieurs/bouwers en de populatie van dichtbijgelegen dorpen werd groter. 

 

Meer info: https://www.iagua.es/data/infraestructuras/embalses/alcantara 

https://ihcantabria.com/en/ihcantabria/objetivos-de-desarrollo-sostenible/plataformas-multiproposito-para-la-generacion-de-energia-renovable/
https://ihcantabria.com/en/ihcantabria/objetivos-de-desarrollo-sostenible/plataformas-multiproposito-para-la-generacion-de-energia-renovable/
https://www.andritz.com/hydro-en/hydronews/26/hy-news-26-13-aldeadavila-hydro
https://www.iagua.es/data/infraestructuras/embalses/alcantara
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3.4.4 Golfslagenergie 

 
Het kleine dorpje Mutriku, gelegen in het Baskenland, heeft de eer om de grootste golfslagenergiecentrale 

van Spanje te hebben. De centrale, ingehuldigd in 2011, heeft een geïnstalleerd vermogen van 296 kW wat 

goed is voor het jaarlijks verbruik van 600 mensen. De energie wordt opgewekt doordat de golf de kamer 

binnenkomt. Hierdoor wordt de lucht in de kamer door een klep geleid waar zich een alternator bevindt, 

die op zijn beurt begint te draaien en energie opwekt. Het is dus een centrale die energie put uit golven, 

maar niet uit getijden. Behalve voor de productie van energie dient de centrale ook om allerlei innovatief 

onderzoek te doen in verband met waterkracht, zowel on- als offshore.  

Het al eerder in deze studie vermelde El Hierro heeft ook plannen om golfslagenergie te introduceren.  

 

Meer info:  

https://www.power-technology.com/projects/mutriku-wave/ 

 

3.4.5 Toekomstgerichte innovatie 

 
Met zijn 6.000 km lange kustlijn beschikt Spanje over uitstekende troeven om energie te putten uit water. 

Zo is de Golf van Gibraltar bijvoorbeeld een uitstekende plek om energie te puren uit getijden, hetgeen 

nog niet gebeurt in Spanje. De Universiteit van Valladolid voert er onderzoek naar.  

https://www.power-technology.com/projects/mutriku-wave/
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 ZONNE-ENERGIE 

 

4.1 HOBBELIGE VOORGESCHIEDENIS 

Spanje is het zonnigste land van Europa. Met een gemiddelde van 2.700 à 3.000 zonuren per jaar en 

gemiddeld 5 kWh per m² zijn de mogelijkheden voor zonne-energie legio. Toch is de stijging van de 

interesse voor deze vorm van hernieuwbare energie pas sinds een aantal jaar (terug) fors aan het stijgen. 

In de periode 2007-2008 was zonne-energie een hot topic in Spanje met een forse stijging in productie en 

aankoop, tot in 2008 de huizenmarkt instortte wat leidde tot de grote financieel-economische crisis. De 

regering Zapatero (2004-2008) kondigde forse besparingen aan in de subsidiëring van zonnepanelen en 

legde een limiet op de capaciteitsverhoging, waardoor de markt volledig stilviel.  

Wat volgde was een tijd waarin subsidies werden afgeschaft en de eigen productie van zonne-energie 

zelfs belast werd. De traditionele energiebedrijven zouden benadeeld worden door eigen productie, 

terwijl overal elders ter wereld productie en gebruik van hernieuwbare energie werden aangemoedigd. 

Dit alles kwam voort uit de introductie van de  ‘Impuesto al sol’ ofwel de zonnebelasting in 2015. Iedereen 

die zelf energie opwekte maar ook nog steeds gebruik maakte van het nationale energienetwerk, werd 

extra belast. Het argument hiervoor was dat de energiebedrijven inkomsten misliepen doordat 

particulieren zelf hun energie gingen opwekken maar ook nog steeds het nationale netwerk gebruikten. 

Deze wet was een unicum in de wereld en toont aan hoe de Spaanse regering initiatieven voor 

hernieuwbare de kop indrukte. Spanje verloor door deze impasse zijn status als wereldleider in zonne-

energie aan landen als Duitsland of China. 
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In 2018 werd door de regering Sánchez de ‘Impuesto al sol’ afgeschaft wanneer de productie onder 100kWh 

bleef, wat een stimulans betekende voor de Spaanse burger om terug over te schakelen naar 

hernieuwbare energie. De administratieve tegenwerking van zonne-energie stopte en het produceren van 

zonne-energie voor eigen gebruik werd belastingvrij. De grote stimulator hiervoor was het halen van de 

doelstellingen die de EU oplegde aan de lidstaten omtrent hernieuwbare energie, namelijk dat tegen 2030 

elk land voor 32% afhankelijk zou moeten zijn van hernieuwbare energie. Een dankbare taak voor een 

geografisch bevoorrecht land als Spanje. 

 

  

Capaciteit zonne-energie per jaar  
Bron: Wikipedia, Solar power in Spain. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_power_in_Spain
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4.2 ACTUEEL 

Het jaar 2019 stond in teken van de substantiële heropleving van zonne-energie in Spanje. Er werd meer 

dan 4 gW aan energiecapaciteit gebouwd, maar liefst 14 keer meer dan in 2018. 

 
Spanje prijkt op de vijfde plaats inzake geïnstalleerde zonnecapaciteit. Wanneer men zou bekijken hoe de 

huidige capaciteit zich verhoudt tot de totale capaciteit van het land, vinden we Spanje pas op terug op 

de 13e plaats. Het aanwezige potentieel is dus nog lang niet uitgeput. 

 
Momenteel vormt het zoeken en kopen van grond in Spanje een uitdaging. Lokale landbouwers worden 

gecontacteerd door zonne-energie producenten om hun grond te verhuren, wat voor hen financieel een 

goede zaak is. Prijzen situeren zich makkelijk tussen de 900-1200 euro per hectare grond per jaar, met 

maxima rond de 2000 euro. Hierdoor zijn agrarische gebieden, zoals de regio’s Castilla-La Mancha, 

Andalucia, Extremadura of Castilla y León zeer populair en verantwoordelijk voor 60% van de totale 

capaciteit van fotovoltaïsche cellen.  
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Bron: Red Eléctrica de España 

 
Deze regio’s tellen eveneens het grootste aantal zonuren. De verhuur van landbouwgrond aan 

energiebedrijven heeft natuurlijk wel nefaste gevolgen voor de landbouwsector 

 

  

Zonne-energieparken in Spanje 
Geïnstalleerde fotovoltaïsche zonne-energie (MW) 
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4.3 CAPACITEIT VEILEN 

 
Energie wordt geveild in Spanje. De regering organiseert om de zoveel tijd een veiling waar 

energieproductiebedrijven kunnen bieden voor een bepaald aantal Watt, die ze dan kunnen bouwen en 

aansluiten op de energietoevoer. De regering is echter van plan deze werkwijze grondig te hervormen. 

De jaren voor de regering Sánchez werd er nauwelijks nog energie geveild, en zelfs helemaal niet meer 

sinds 2017. Met in het achterhoofd de doelstellingen om in 2030 voor 32% afhankelijk te zijn van 

hernieuwbare energie en in 2050 de transitie naar volledig koolstofneutraal maatschappij afgerond te 

hebben, is het essentieel dat de veilingen terug van start gaan en er nieuwe bouwprojecten kunnen 

starten. Daarom wordt er overwogen om vanaf 2021 tot 2030 elk jaar 3 gW aan hernieuwbare energie te 

veilen. 

 
Buiten het halen van de doelstellingen zou hiermee ook de elektriciteitsrekening voor de consument 

verlaagd kunnen worden. Bedrijven zouden vanaf nu kunnen concurreren voor nieuwe projecten door 

een vaste prijs voor elektriciteit aan te bieden die gedurende een lange periode zal worden gehandhaafd 

maar ook voor hen rendabel is. Wie de goedkoopste energie biedt, wint de veiling. Dit staat haaks op het 

oude veilingsysteem dat gezien werd als oneerlijk voor de kleinere producenten.   
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4.4 INITIATIEVEN 

4.4.1 Nuñez de Balboa – Iberdrola 

 
In 2019 begon Iberdrola aan de bouw van de grootste fotovoltaïsche site van Europa. Met 1,4 miljoen 

zonnepanelen, goed voor een gebied van om en bij de 1000 hectaren, is dit het eerste macroproject van 

het bedrijf in Spanje. In piekperiodes zou de site 500 mW kunnen produceren, en daarmee 250 000 mensen 

van duurzame energie kunnen voorzien. Jaarlijks zou de plantage 832 gWh produceren en 215 Kton CO2-

uitstoot vermijden, wat een equivalent is van 40 000 auto’s die uit het straatbeeld verdwijnen. Het project 

werd in april 2020 aangesloten op het energienetwerk. 

 

Meer info:  

https://www.iberdrola.com/about-us/lines-business/flagship-projects/nunez-de-balboa-photovoltaic-

plant 

 

4.4.2 Mula – Grupo Cobra (ACS) 

 
Grupo Cobra, deel van constructiegigant ACS, kondigde in 2018 de bouw van een fotovoltaïsche site aan 

die tot 500 mW zou produceren. De site, gelegen in Mula dicht bij Murcia, was voor korte tijd de grootste 

van Europa en bekrachtigde de hernieuwde interesse en durf voor grote investeringen in zonne-energie. 

De totale oppervlakte bedraagt 1.000 hectaren en de site produceert jaarlijks 750 gWh, goed voor 

hernieuwbare energie voor 450 000 personen.  

 

Meer info: 

https://www.grupocobra.com/en/proyecto/mula-photovoltaic-power-plant/ 

 

https://www.iberdrola.com/about-us/lines-business/flagship-projects/nunez-de-balboa-photovoltaic-plant
https://www.iberdrola.com/about-us/lines-business/flagship-projects/nunez-de-balboa-photovoltaic-plant
https://www.grupocobra.com/en/proyecto/mula-photovoltaic-power-plant/
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4.4.3 Talayuela 

 
Tijdens de COP25 meeting in Madrid kondigde de European Investment Bank (EIB) aan dat het 77 miljoen 

euro had geïnvesteerd in een fotovoltaïsch terrein in Talayuela, Extremadura. Dit was een duidelijk signaal 

van het belang dat de EU hecht aan hernieuwbare energie en de doelstellingen die daaraan verbonden 

zijn. Op zijn productiepiek zou de site 300 mW moeten kunnen leveren, wat 150 000 huishoudens van 

hernieuwbare energie zou kunnen voorzien. Jaarlijks zou 600 gWh geproduceerd worden en 171 Kton CO2 

uit de lucht gehouden worden. De bouw van het park zou in het derde kwartaal van 2020 gefinaliseerd 

moeten worden.  

 

Meer info:  

https://www.talayuelasolar.es/  

 

4.4.4 Rioglass Solar 

 
Deze Spaanse multinational actief in zonne-energie en hernieuwbare energietechnologie werd opgestart 

in 2007. Met productiecentra in Asturias en een HQ in Brussel zet het bedrijf in op het genereren van 

zonne-energie over de hele wereld Hiervoor gebruiken ze hun eigen technologie. Zo produceren 

zogenoemde gebogen ‘zonnespiegels’ die zonlicht absorberen en zo energie opslagen. Tijdens de productie 

buigt men de spiegels volgens de wens van de klant zodat die optimaal kan renderen naar gelang het 

aantal zonne-uren en de geografische ligging. Met een lage emissiewaarde van minder dan ,.5%, de hoogst” 

zonne-absorptiefactor van 96.2% en AR-coating en gehard glas die extreme duurzaamheid garanderen, is 

Rioglass Solar een absolute marktleider op wereldschaal op vlak van het absorberen van zonne-energie.  

 

https://www.talayuelasolar.es/
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Rioglass Solar produceert energie volgens de drie volgde methoden: 

• Door middel van een parabolische trog worden de zonnestralen weerspiegeld naar een buis die 

de warmte omzet naar stoom 

• De zonnestralen worden gespiegeld naar een centraal punt op een toren die dan fungeert als een 

soort oven en dus warmte en elektriciteit produceert 

• De zonnespiegel wordt gevormd als een soort schotelantenne, waarbij de zonnestralen worden 

herleid naar een cirkelvormig punt boven de schotel die de zonnestralen omzet in kinetische 

energie en vervolgens elektriciteit. 

 

Rioglass kreeg vorig jaar het grootste order in haar geschiedenis binnen, voor een fotovoltaïsche site in 

Dubai die hun parabolische buis techniek wil gebruiken. De site, met een capaciteit van 600 mW, zal 320 

000 huishoudens in Dubai van hernieuwbare energie voorzien en 1,6 miljoen ton CO2 uitstoot- 

vermindering teweegbrengen.  

 

Meer info:  

https://www.rioglass.com/ 

Project Dubai: https://www.rioglass.com/rioglass-solar-signs-contracts-for-worlds-largest-csp-plant/ 

Productie Rioglass Solar zonnepaneel: https://www.youtube.com/watch?v=bakYno0mf6A 

https://www.rioglass.com/
https://www.rioglass.com/rioglass-solar-signs-contracts-for-worlds-largest-csp-plant/
https://www.youtube.com/watch?v=bakYno0mf6A
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4.4.5 Drijvende zonnepanelen 

 
Acciona, een Spaans bedrijf dat werkt in hernieuwbare energieprojecten, zal voor een primeur zorgen in 

Spanje. Het bedrijf zal een drijvend vlot bouwen met zonnepanelen in het Sierra Brava-reservoir te Zorita, 

Cáceres. Het vlot van 12000 m² zal 0,07% van het reservoir bezetten en dient als pilootproject voor de 

ontwikkeling van commerciële projecten over de hele wereld. Het is een nieuwe techniek die een sterke 

groei kent en een oplossing biedt voor landen/regio’s met weinig beschikbare grond of ideale geografische 

omstandigheden. In totaal zullen 600 fotovoltaïsche modules het vlot bestrijken, met een geschat totaal 

vermogen van 1125 mWp. De omgevingsimpact zou minimaal en zelfs positief zijn, aangezien het de 

verdamping van het water en de vorming van algen tegengaat, wat de kwaliteit van het water ten goede 

komt. De nieuwe techniek is in opmars sinds 2018, China is op dit ogenblik koploper. Ook in België bevindt 

zich zo’n drijvend vlot, namelijk in de plas van de zandgroeven van Sibelco in Dessel. 

 

Meer info:  

https://www.acciona.com/es/salaprensa/noticias/2020/marzo/acciona-instala-extremadura-primera-

planta-fotovoltaica-flotante-conectada-red-espana/ 

  

https://www.acciona.com/es/salaprensa/noticias/2020/marzo/acciona-instala-extremadura-primera-planta-fotovoltaica-flotante-conectada-red-espana/
https://www.acciona.com/es/salaprensa/noticias/2020/marzo/acciona-instala-extremadura-primera-planta-fotovoltaica-flotante-conectada-red-espana/
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4.4.6 Budweiser Solar Farm 

 
Producent van energieplantages BayWa r.e. zal in opdracht van AB InBev twee nieuwe zonneplantages 

bouwen in Spanje. Gecombineerd zouden deze twee projecten, die operationeel zouden moeten zijn in 

2022, 200 mW stroomopbrengst hebben, waarvan 130 mW voor AB InBev. Hiermee zouden o.a. vijf 

brouwerijen in België en twee op de Canarische eilanden voorzien worden van 100% hernieuwbare 

energie. Het is een voorbeeld hoe megabedrijven nu ook de stap maken naar hernieuwbare energie en 

hun uitstoot tot 0% proberen te verminderen. Eerder kocht AB InBev ook al 75 gWh van een 

windmolenpark in handen van BayWa r.e. 

Meer info:  

https://ab-inbev.eu/news/budweiser-100-renewable-electricity/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ab-inbev.eu/news/budweiser-100-renewable-electricity/
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 BIOMASSA 

5.1 POTENTIE 

Spanje is een absolute vooroploper op het gebied van allerlei soorten biomassa. Naast Finland en Zweden 

is het het land met de grootste bosbiomassa (57% van de totale oppervlakte) in Europa en kent het een 

jaarlijks groeipercentage van 2,2%. Spanje is ook de grootste olijfolieproducent ter wereld en staat qua 

varkensproductie op 1 in Europa, wat enorme hoeveelheden drijfmest met zich meebrengt.  

 
Ondanks al deze competitieve voordelen bungelt Spanje onderaan de lijst van landen in de EU op het vlak 

van biomassa. Momenteel worden alle bovenstaande voordelen niet ten volle benut en vaak in de open 

lucht verbrand, waarbij men al het potentieel verloren ziet gaan en onnodig broeikasgassen uitstoot. Een 

studie toonde aan dat Spanje op plek 22 staat in de EU op vlak van energieverbruik uit vaste biomassa 

per persoon (0.118 toe/inwoner) 

 
De Spaanse overheid heeft ondertussen het potentieel van biomassa ingezien en broedt op plannen om 

de kolen- of C-dieselverwarmingssystemen te vervangen door opslagsystemen voor biomassa. Ook nieuwe 

gebouwen zouden vanaf nu automatisch met biomassa-opslagsilo’s gebouwd kunnen worden. In 2018 

werden er in Spanje 310 warmtenetten gevoed door biomassa. Een voorbeeld van zo’n warmtenet kan 

men vinden in Móstoles (Madrid). De stad bevoorraadt zijn stadsverwarmingsnetten op basis van biomassa 

om bijna 7.500 woningen die voorheen aardgas of diesel gebruikten nu te voorzien met hernieuwbare 

energie. Het project realiseert een vermindering van de uitstoot van 30.840 ton CO2 per jaar. Het zal ook 

het potentieel hebben om verwarming en warm water te leveren aan grote openbare voorzieningen zoals 

de Rey Juan Carlos Universiteit. 
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Momenteel heeft Spanje een elektriciteitsproductiecapaciteit uit biomassa van 518 mW aan vaste biomassa, 

224 mW aan biogas en 290 mW aan duurzaam afval. Bijna 40% van alle biomassa-energie in Spanje bevindt 

zich in Andalusië. De regio heeft 18 elektriciteitscentrales op basis van biomassa, met een totaal 

geïnstalleerd vermogen van 208,7 mW. In totaal draagt deze vorm van hernieuwbare energie voor 1% bij 

aan de energiemix, wat te laag is, vergeleken met het potentieel van het land. In Duitsland is biomassa 

goed voor 4% van de energiemix (5,5 gW). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biomassa heeft - zeker in Spanje - een groot economisch gewicht. Door het grote aantal landbouwers zou 

de verdere integratie van biomassa voor veel jobs en economische activiteit zorgen. Het is de vorm van 

hernieuwbare energie die de meeste jobs per megawatt oplevert, aangezien er de biomassa eerst in de 

centrales moet raken vooraleer het verwerkt kan worden.  

Regio's met hoog potentieel voor biomassa. 
Bron: Expobiomasa. 
 

https://expobiomasa.com/content/la-biomasa-excedentaria-en-espa%C3%B1a-permitir%C3%ADa-instalar-102-gw-de-energ%C3%ADa-renovable-aut%C3%B3ctona
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Op milieugebied heeft de energiebron veel te bieden. Fossiele brandstoffen worden vervangen door groene 

energie en moeten daardoor ook minder geïmporteerd worden, wat de rekening drukt. Ook verkleint de 

kans op bosbranden enorm, deze worden vaak veroorzaakt door het ongecontroleerd in brand steken 

van organisch materiaal en afval. 

 

  

Biomasa, evolutie van geïnstalleerde capaciteit per jaar in Spanje per categorie.  
Bron: gegevens van CNMC, gemaakt door APPA Renovables. 
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5.2 INITIATIEVEN 

5.3.1. Greenalia 

 
Het Galicisch bedrijf Greenalia heeft de werken voltooid voor haar biomassacentrale in Teixeiro, na 19 

maanden werk en een investering van 135 miljoen euro. De centrale wint elektriciteit uit houtkapresten. 

Met een geïnstalleerd vermogen van 50 mW kan men 300 000 van hernieuwbare energie voorzien, en 400 

ton CO2-uitstoot vermijden.  

Het project is een van de grootste en belangrijkste in Zuid-Europa en zet de toon voor wat de 

mogelijkheden en voordelen zijn van het produceren van elektriciteit uit biomassa. 

 

Meer info:  

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2020/03/10/galicia-estrena-negocio-electrico-

biomasa/00031583842882427110984.htm 

 
  

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2020/03/10/galicia-estrena-negocio-electrico-biomasa/00031583842882427110984.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2020/03/10/galicia-estrena-negocio-electrico-biomasa/00031583842882427110984.htm
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 AARDWARMTE 

6.1 POTENTIEEL 

Voor elektriciteitsproductie moet een geothermische bron aan twee voorwaarden voldoen: de 

temperatuur van het diepgelegen water moet hoog genoeg zijn en er moet voldoende stroming zijn om 

de toevoer te verzekeren. Op zich is dit geen voor de hand liggende combinatie. Tot op heden voorziet 

aardwarmte in nog geen 0,15% van de wereldenergieconsumptie. Dit komt mede door de hoge 

investeringskosten voor de hele operatie en de variabele factoren. Men weet op voorhand niet exact wat 

de temperatuur van de bron zal zijn. Om geothermie verder te ontwikkelen, moeten de boorkosten dalen. 

De boorkoppen verslijten zeer snel, en tot een diepte van 5 km is het een zeer tijdrovend proces. Hierdoor 

is het Enhanced Geothermal System (EGS) uitgewerkt, een systeem waardoor men kokend heet water 

onder druk naar beneden spuit om zo het boorgat te maken. Nadien zou men een oneindige stroom aan 

kokend water naar boven kunnen pompen om energie op te wekken. 

 
Toch is de exploitatie van aardwarmte de moeite waard, aangezien het een oneindige bron van energie 

kan zijn. In Spanje alleen al wordt geschat dat de energieproductie vervijfvoudigd zou worden als ze 

aardwarmte op volledige capaciteit zouden benutten. De regio’s Galicia, Andalucia, Castilla-La Mancha en 

de vulkanische Canarische eilanden zijn exceptioneel goede gebieden in Europa, omdat het warme water 

veel minder diep ligt dan in andere gebieden. 

  



 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
pagina 34 van 41 Hernieuwbare energie in Spanje 22.05.2020 
 

6.2 R+D+I 

Volgens gegevens van GeoPlat zijn er 21 R+D+i-centra in Spanje die onderzoek naar geothermische energie 

als een van hun prioritaire onderzoeksdomeinen opnemen. De middelen zijn echter schaars en geen van 

de centra heeft meer dan 10 onderzoekers ter beschikking voor deze taak. Vandaar de belangstelling voor 

Spaanse deelname aan de Europese onderzoeksruimte (ERA) Net Cofund-Geothermica, die eind vorig jaar 

door GeoPlat werd aangekondigd. Dit netwerk co-financiert R+D+i-projecten op het gebied van 

geothermische energieproductie via fondsen van de Europese Commissie en de lidstaten zelf. 

 
R+D+i is ook bepalend voor de technologische ontwikkeling van geothermische energie voor thermische 

doeleinden. Een voorbeeld hiervan is het project Cheap-GSHPs (goedkope en efficiënte toepassing van 

betrouwbare bodemwarmtewisselaars en -pompen) waaraan de Universiteit van Valencia deelneemt en 

dat tot doel heeft de kosten van laag-energetische geothermische systemen met 20-30% te verlagen. Een 

andere referentie is het GeothermDeep project (ontwerp en ontwikkeling van een nieuwe 

energietechnologie op basis van diepe geothermische warmtewisselaars met geavanceerde materialen en 

mortels) onder leiding van Sacyr en gericht op de ontwikkeling van een airconditioningsysteem op basis 

van geothermische warmtewisselaars die de beperkingen van de ruimte overwinnen. 
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 SECTOR ASSOCIATIES 

7.1 APPA RENOVABLES 

Deze associatie is hét referentiepunt voor hernieuwbare energie in Spanje. Opgericht in 1987 verdedigt die 

organisatie al meer dan 30 jaar de belangen van de gehele sector en vertegenwoordigt ze de Spaanse 

bedrijven bij internationale instanties. Een ander belangrijk punt op hun agenda is het overtuigen van de 

Spaanse bevolking van de voordelen van het gebruik van hernieuwbare energie. Na de crisis en het 

conservatieve beleid van het voorbije decennium is het geloof in de sector wat afgenomen, maar het is 

nu terug in volle opbouw. 

 

Meer info:  

www.appa.es 

 

7.2 ASOCIACIÓN EMPRESARIAL EÓLICA (AEE) 

Deze associatie is de stem van de windenergiesector in Spanje. Met 200 aangesloten bedrijven 

vertegenwoordigt de associatie meer dan 90% van de sector, van fabricatie tot financiën. Ze werken ook 

samen met ICEX om de aanwezigheid van Spaanse bedrijven in het buitenland te vergroten. Daarbuiten 

is de AEE ook verbonden aan de internationale vereniging WindEurope en neemt deel aan verschillende 

projecten om de ontwikkeling van de windenergiesector globaal te bevorderen. 

 

Meer info:  

www.aeeolica.es 

http://www.appa.es/
http://www.aeeolica.es/
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7.3 UNIÓN ESPAÑOLA FOTOVOLTAICA (UNEF) 

Meer dan 400 bedrijven, goed voor 85% van de activiteit van de sectoren, vertegenwoordigt deze 

associatie. Het is een fusie van drie nationale fotovoltaïsche verenigingen: de Photovoltaic Business 

Association (AEF), de Association of Renewable Energy Producers (APPA Fotovoltaica) en de Photovoltaic 

Industry Association (ASIF) in 2012. 

 

Meer info:  

www.unef.es 

 

7.4 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE LA 

BIOMASA (AVEBIOM) 

De associatie werd opgericht in 2004 ter ondersteuning van de groei van de bio-energiesector in Spanje. 

De associatie is klein in vergelijking met grote broers AEE en UNEF, maar het is een markt met groot 

potentieel. 

 

Meer info: www.avebiom.org 

 

  

http://www.unef.es/
http://www.avebiom.org/
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 SECTOR BEURZEN 

GENERA 2021 

10-12/02/2021 

IFEMA, Madrid 

https://www.ifema.es/en/genera 

 

EXPO BIOMASA 2021 

28-30/09/2021 

Feria de Valladolid 

https://www.expobiomasa.com/ 

 

GREENCITIES 2021 

30/09-01/10/2020 

FYCMA - Trade Fairs and Congress Center of Malaga 

https://greencities.fycma.com/ 

 

SMART CITY WORLD CONGRESS BARCELONA 2020 

17-18/11/2020 

This year’s event becomes Smart City Live, a virtual program of day-long broadcasting plus dedicated 

online workshops, sessions, and side events. 

Fira Barcelona 

http://www.smartcityexpo.com/en/home 

https://www.ifema.es/en/genera
https://www.expobiomasa.com/
https://greencities.fycma.com/
http://www.smartcityexpo.com/en/home
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