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2016 is een bijzonder verantwoordingsjaar. Naast de jaarlijkse toets in de Nationale Energie

verkenning waarin onder meer de vijf hoofddoelen van het Energieakkoord centraal staan, is  

dit jaar ook een evaluatie uitgevoerd naar het systeem van de borging van het Energieakkoord. 

Met de totstandkoming van het Energieakkoord in 2013 hebben ruim veertig partijen een toe

komstgericht, samenhangend kader neergezet waarmee wordt gewerkt aan de noodzakelijk 

verduurzaming van de energievoorziening in Nederland. Binnen het Energieakkoord zijn  

destijds 175 afspraken gemaakt. De afspraken zijn gericht op energiebesparing, hernieuwbare 

energie, werkgelegenheid en duurzame groei. Na het uitwerken van deze afspraken (focus 2014), 

het opstarten van de uitvoering (focus 2015) ligt in 2016 de nadruk op continuiteit en concreti

sering van aanvullende afspraken om alle doelen binnen bereik te krijgen.  

Het eerste deel van deze Voortgangsrapportage zoomt in op de lopende afspraken en laat de 

resultaten van het afgelopen jaar zien. Deze Voortgangsrapportage geeft daarvan vele voor

beelden en brengt – zonder uitputtend te zijn – tot dusver bereikte resultaten in beeld. Dat 

gebeurt vooral in het gedeelte van de rapportage, dat inzoomt op de twaalf domeinen die de 

Borgingscommissie heeft onderscheiden. Voor ieder domein geldt dezelfde opbouw: na de  

ambitie, achtergronden en aanpak volgt een korte weergave van de eerste resultaten en aan

dachtspunten. 

Het tweede deel van deze Voortgangsrapportage gaat allereerst in op het doelbereik. In reactie 

op de bevindingen uit de NEV 2016 staat hierbij het intensiveringspakket centraal dat partijen 

hebben afgesproken om alle hoofddoelen van het Energieakkoord binnen bereik te krijgen.  

Het pakket spitst zich toe op het realiseren van twee doelstellingen voor 2020: 100 PJ energie

besparing en 14 procent hernieuwbare energie. 
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Vervolgens gaan we in het tweede deel van deze Voortgangsrapportage in op de evaluatie van de 

aanpak waarmee het Energieakkoord is geborgd. Het is volgens het evaluatierapport zeer aan

nemelijk dat door het Energieakkoord resultaten zijn bereikt die zonder het akkoord niet of pas 

later waren gerealiseerd. In dit deel van deze Voortgangsrapportage gaan we ondermeer in op de 

aanbevelingen uit de evaluatie en de concsequenties die we hieruit trekken. 

Het vizier staat in het Energieakkoord op 2020/2023. Maar daarna staan we voor een nieuwe, 

nog veel grotere opgave: de doelstellingen die in het Klimaatakkoord van Parijs zijn afgespro

ken. In 2050 moet de energievoorziening volledig duurzaam zijn. Die doelstelling vraagt de 

komende decennia een enorme inspanning. Daarover moeten afspraken worden gemaakt in het 

nieuwe Regeerakkoord. Omwille van de continuïteit en de grote opgaven die de komende decen

nia voor ons liggen, zou het goed zijn als het nieuwe kabinet opnieuw met de partners van het 

Energieakkoord om tafel gaat en tot een Energieakkoord 2.0 te komen. Ik hoop dat het nieuwe 

kabinet daar met overtuiging en enthousiasme aan gaat werken. 

Op 1 december 2016 bied ik deze Voortgangsrapportage aan de voorzitter van de Sociaal

Economische Raad aan. In een begeleidende brief kunt u lezen hoe ik zelf tegen dit derde jaar 

van de uitvoering van het Energieakkoord voor duurzame groei aankijk. De Voortgangsrapportage 

en de begeleidende brief zullen vervolgens worden doorgeleid naar het kabinet en de Tweede 

Kamer.

Ed Nijpels

Voorzitter Commissie Borging Energieakkoord

 ⇨ GA NAAR BEGELEIDENDE BRIEF
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Met de ondertekening van het Energieakkoord voor duurzame groei op  

6 september 2013 hebben meer dan veertig organisaties in Nederland 

de basis gelegd voor een breed gedragen, robuust en toekomstbestendig 

energie en klimaatbeleid en meer duurzame economische groei1  

⇨ LEES MEER. 

Na een periode van wisselend overheidsbeleid biedt het Energie

akkoord een langetermijnperspectief met afspraken voor de korte en 

middellange termijn, om zo vertrouwen te creëren en investerings

zekerheid aan burgers en bedrijven te bieden. Hiermee geeft het 

Energieakkoord een impuls aan investeringen en werkgelegenheid en 

versterkt het de economische structuur. Bovendien worden de lasten 

1   Een aantal organisaties heeft zich beperkt tot ondertekening van een deel van het akkoord, namelijk 
dat deel dat betrekking heeft op het eigen werkveld. Zo heeft de ANWB zich gecommitteerd aan de 
afspraken binnen het domein Mobiliteit en transport.
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e n e r g i e  i n  b e w e g i n g

onder nemers  voor  een  duurzame economie

VNPIVNPI

Vakcentrale voor Professionals

voor burgers en bedrijven zo veel mogelijk beperkt. Het akkoord levert 

ook een bijdrage aan de Nederlandse aanpak van het klimaatvraag

stuk en zet een belangrijke stap naar minder afhankelijkheid van  

fossiele energie. Maatschappelijk draagvlak en participatie van 

onderop zijn in de gekozen aanpak van groot belang. Zij vormen de 

basis van het Energieakkoord.

Het Energieakkoord is het resultaat van intensief overleg tussen 

ver tegenwoordigers van de overheid, werkgevers, vakbeweging, 

natuur en milieuorganisaties, andere maatschappelijke organisaties, 
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energieproducenten en financiële instellingen. Het Energieakkoord 

is onder begeleiding van de SER tot stand gekomen.

Samengevat zijn de belangrijkste doelen van het Energieakkoord:

• Een besparing van het finale energieverbruik met gemiddeld

1,5 procent per jaar;

• 100 petajoule (PJ) aan energiebesparing in het finale energie

verbruik van Nederland per 2020;

• Een toename van het aandeel van hernieuwbare energie

opwekking naar 14 procent in 2020;

• Een verdere stijging van dit aandeel naar 16 procent in 2023;

• Ten minste 15.000 voltijdbanen extra, voor een belangrijk deel

in de eerstkomende jaren te creëren.

5

Het Energieakkoord heeft in 2013 de basis gelegd voor – en richting 

gegeven aan – nauwe samenwerking tussen alle relevante stakehol

ders. Voor een succesvolle uitvoering is het van groot belang dat er 

sprake is van continuïteit van beleid. Dit vereist een langjarige tijd

horizon die verder reikt dan de gebruikelijke zittingsperiode in de 

politiek. Bij de evaluatie van het Energieakkoord in 2016 staat de aan

pak en organisatie van het Energieakkoord centraal. Daarnaast is aan 

de orde of het akkoord aanpassing behoeft met het oog op nieuwe 

omstandigheden en inzichten alsook het energietransitiebeleid na 

2023. Hierbij is ook de Energieagenda belangrijk. Hierin geeft het 

kabinet invulling aan het energiebeleid na 2023, gericht op een CO2

arme energievoorziening in 2050. De Energieagenda verschijnt naar 

verwachting eind 2016.

“ Voor een succesvolle uitvoering is het van groot belang 

 dat er sprake is van continuïteit van beleid”
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De SER heeft op verzoek van de deelnemende organisaties in 

oktober 2013 de bijzondere commissie Borging Energieakkoord 

(BEA) ingesteld. Deze commissie is samengesteld uit vertegen

woordigers van alle organisaties die het Energieakkoord voor 

duurzame groei hebben ondertekend ⇨ LEES MEER.
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Rol en werkwijze
De Borgingscommissie is ingesteld om de voortgang van de uitvoering

van het akkoord te bewaken en te borgen ⇨ LEES MEER.

De commissie staat onder onafhankelijk voorzitterschap van Ed Nijpels en 

wordt ondersteund door een kleine staf. De commissie komt gemiddeld één 

keer per kwartaal bijeen in een plenaire, openbare vergadering.

Energieakkoord
47 ondertekenaars

domeinen <–––> coördinatoren
afspraken <–––> trekkers

• overleg
• conferenties
• communicatie

Commissie Borging 
Energieakkoord (BEA)

• ondertekenaars
• onafhankelijke voorzitter 

(Ed Nijpels) + staf

BORGING EA

UITVOERING EA

INTERACTIE

Structuur BEA 

KADER 1  Vergaderingen van de Commissie Borging Energieakkoord

In 2016 heeft de Borgingscommissie vier plenaire vergaderingen: op 17 februari, 
18 mei, 1 november en 13 december ⇨ LEES MEER. In februari is de Uitvoerings
agenda 2016 vastgesteld ⇨ LEES MEER. Deze maakt de gezamenlijke aandachts
gebieden en prioriteiten van de Borgingscommissie inzichtelijk. In mei heeft de 
commissie het intensiveringspakket vastgesteld ⇨ LEES MEER. Voorzitter Ed Nijpels 
sprak in dit verband van het doorbreken van een taboe: “Extra in dit pakket is dat 
we niet alleen meer verleiden maar ook kiezen voor verplichten.” Op 1 november 
presenteerden ECN en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de Nationale 

Energieverkenning 2016 in de Borgingscommissie (⇨ LEES MEER). Tijdens dezelfde 
vergadering presenteerde de KWINKgroep de conclusies van de evaluatie  
(⇨ LEES MEER) en werd de webapplicatie energieopwek.nl gelanceerd. Verder 
kwamen in de plenaire vergaderingen in korte pitches ontwikkelingen uit de 
praktijk aan de orde. Ook is gesproken over de bijdragen van de Borgings
commissie aan de Energiedialoog.
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http://www.energieakkoordser.nl/doen/agenda-publiciteit/samenstelling-borgingscommissie.aspx
http://www.energieakkoordser.nl/doen.aspx
http://www.energieakkoordser.nl/publicaties/verslagen.aspx
http://www.energieakkoordser.nl/nieuws/2016/uitvoeringsagenda-2016
http://www.energieakkoordser.nl/nieuws/2016/afspraken-energieakkoord-aangescherpt.aspx
www.ecn.nl/nev
www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/10/14/kamerbrief-evaluatie-energieakkoord-en-nationale-energieverkenning-2016
zaal
Notitie
verkeerde link. moet zijnhttp://www.kwinkgroep.nl/wp-content/uploads/2016/10/20160930_Evaluatie_Energieakkoord_KWINKgroep_eindrapport_definitief.pdf
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De commissie hanteert als uitgangspunten:

• Organisaties zijn verantwoordelijk voor de uitvoering

van de aan hen toebedachte onderdelen;

• Organisaties willen samenwerken voor het succesvol

uitvoeren en uitwerken van het akkoord, inclusief de

maatschappelijke betrokkenheid;

• Organisaties richten de afspraken op het borgen van

de doelstellingen.

In 2016 lag de nadruk op intensivering. In reactie op de Nationale Energie

verkenning 2015 hebben partijen een intensiveringspakket opgesteld om 

alle doelen binnen bereik te brengen. Daarbij gaat het onder meer om 

voorbereiding van verplichtende maatregelen op het gebied van energie

besparing en om versterking van de regie in domeinen waarin een groot 

7

aantal partijen samenwerken. Energie Centrum Nederland (ECN) heeft het 

effect van de maatregelen doorgerekend, maar nog niet alle maat regelen 

uit het intensiveringspakket konden in de NEV 2016 worden opgenomen.

Bijzondere aandacht was er in 2016 voor de ontwikkeling en realisatie van 

een website (⇨ LEES MEER) waarop de productie van duurzame energie in 

Nederland (biogas, zon en wind) dagelijks is te volgen. Voor het eerst wordt 

daarmee de bijdrage van duurzame energie in ons land real time te volgen. 

De website is met steun van Netbeheer Nederland, Gasunie, TenneT en de 

SER ontworpen door Entrance.
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Evaluatie
In het Energieakkoord is afgesproken om in 2016 een tussentijdse eva

luatie uit te voeren. De KWINK groep heeft deze evaluatie in opdracht 

van het ministerie van Economische Zaken uitgevoerd (⇨ LEES MEER). 

Doel van de evaluatie is na te gaan in hoeverre de gekozen aanpak en 

organisatie bijdraagt aan realisatie van de doelstellingen van het 

Energie akkoord. Hoofdconclusie is dat het Energieakkoord bijdraagt 

aan een versnelling in de uitvoering van het Nederlandse beleid op het 

gebied van energie besparing en hernieuwbare energie. De organisatie 

van het Energie akkoord facilliteert de samenwerking tussen partijen en 

de aanpak voldoet volgens de onderzoekers om de hoofddoelen uit het 

Energie akkoord te halen. Aanbevelingen richten zich op continuering en 

ver sterking van de ge kozen aanpak en organisatie in de periode tot 2023  

en daarna.

Na het verschijnen van de Nationale Energieverkenning 2016 en het eind

rapport van de evaluatie is een extra beroep gedaan op de leden van de 

Borgingscommissie om de conclusies en aanbevelingen te vertalen naar 

de uitvoeringsagenda van het Energieakkoord in 2017 en verder.

KADER 2:  De Nationale Energieverkenning

In oktober 2016 is de derde Nationale Energie
verkenning (NEV) verschenen ⇨ LEES MEER.  
Doel van de NEV is partijen jaarlijks te voorzien van 
actuele, kwantitatieve informatie over het Neder
landse energiesysteem. Deze informatie beoogt een 

zo compleet en integraal mogelijk beeld op te leveren. Het gaat daarbij zowel 
om de huidige stand van zaken (monitoring) als om toekomstverwachtingen 
(ramingen) voor het Nederlandse energiesysteem, ingebed in een beeld van  
de ontwikkelingen in de wereld om ons heen.

Een consortium onder leiding van Energie Centrum Nederland (ECN) en het 
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voert de NEV uit.
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1. Energiebesparing gebouwde omgeving

Ambitie
• De lange termijn ambitie is een energieneutrale gebouwde

omgeving in 2050.

• Tot 2020 is het doel om jaarlijks 300.000 bestaande woningen

en andere gebouwen minimaal twee stappen in het energie

label vooruit te laten gaan.

• Vanaf 2020 is de ambitie een bijna energieneutrale nieuw

bouw. Binnen de huursector is afgesproken om in 2020

gemiddeld energielabel B (corporaties) en voor 80 procent

van de huurwoningen minimaal label C (particuliere

verhuurders) te realiseren.

• Energiebesparing in de gebouwde omgeving draagt substan

tieel bij aan de realisatie van ten minste 15.000 voltijdsbanen

die in het Energieakkoord zijn afgesproken.

In het Energieakkoord zijn voor de gebouwde omgeving (koop, 

huur en vastgoed) afspraken gemaakt die tot 53 PJ (bovenkant 

bandbreedte) bijdragen aan de beoogde energiebesparing van 100 

PJ in 2020 (zie pagina 128, tabel 13.1 in ⇨ HET ENERGIE AKKOORD).

De gebouwde omgeving dient ook een belangrijk deel van de 

beoogde 15.000 voltijdsbanen te realiseren.

Achtergronden
Op dit moment komt van het totale energieverbruik in Neder

land ongeveer een derde voor rekening van woningen en gebou

wen. Een belangrijk deel van de beoogde energiebesparing uit 

het Energieakkoord moet in de gebouwde omgeving plaats

vinden. Energiebesparing draagt bij aan milieudoelstellingen 

en leidt tot een lagere energierekening. Bovendien geeft het een 

impuls aan werkgelegenheid in de bouw en installatiesector. 

Daarnaast geldt voor de vastgoedsector (onder andere zakelijk 

en maatschappelijk vastgoed) de verplichting uit de Wet milieu

beheer om energiebesparende maatregelen uit te voeren als deze 

zich binnen vijf jaar terugverdienen.

Aanpak
Uitgangspunt is dat gebouweigenaren  dus woningcorporaties, 

burgers, bedrijven, instellingen en overheden  zelf belang heb

ben bij en verantwoordelijkheid nemen voor energie besparing, 

maar daarbij wel ondersteuning nodig hebben. Een gecoördi

neerde inzet van Rijk, gemeenten, aannemers, bouwers, instal

latiebedrijven, banken, gebouweigenaren en verhuurders is 

hiervoor nodig. Gekozen is voor een combinatie van voorlichting 

en bewustwording, ontzorging en financierings ondersteuning.
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Resultaten en effecten ⇨ ZIE HET DASHBOARD 
VOOR MEER DETAIL

Koopsector

• Energie Nederland is in februari 2016 gestart met de campagne

‘Sta op uit je stoel’. Doel is burgers en bedrijven te stimuleren

tot energiebesparing. Gedurende twee weken zijn commercials

uitgezonden op radio en tv. Op een campagnewebsite

⇨ LEES MEER brengen energiebedrijven hun energiebespaar

producten onder de aandacht.

• Het ministerie van BZK is op 17 oktober gestart met de drie

jarige landelijke activeringscampagne ‘Energie besparen

doe je nu’. Deze campagne is bedoeld om particuliere woning

eigenaren te stimuleren tot energiebesparing in de eigen

woning door het gevoel van urgentie te verhogen en veel voor

komende vragen en bezwaren weg te nemen. Het kan daar

bij gaan om alle woningeigenaren met een label C of slechter.

Naast commercials op radio en tv is er ook een campagneweb

site ⇨ LEES MEER, waar woningeigenaren vragen kunnen stellen,

de maatregelen en subsidiemogelijkheden kunnen bekijken

en worden doorverwezen naar gemeentelijke energieloketten

en aanbieders van producten en diensten. Brancheorganisaties

van aanbieders stemmen met het ministerie van BZK af hoe

de landelijke campagne kan worden ingezet binnen de vele

regionale voorlichtingsinitiatieven. Zij ontwikkelen eigen

voorlichtingsactiviteiten met de ‘look en feel’ van de lande lijke

campagne. Gemeenten informeren via energieloketten de 

eigenaarbewoners in hun regio over de voordelen van ener

giebesparing, over het regionale aanbod van producten en 

diensten en over de mogelijkheden tot financiële ondersteu

ning. In verreweg de meeste gemeenten zijn energieloketten 

actief. De meeste gemeenten zijn hun communicatie richting 

inwoners en bedrijven begonnen in oktober, gekoppeld aan 

de landelijke activeringscampagne. 

• In vervolg op het advies van de Regiegroep Energiebesparing

Koop ⇨ LEES MEER borgt de Stuurgroep Energiebesparing

Koopsector de samenwerking tussen VNG, het ministerie van

BZK, Bouwend Nederland, UnetoVNI, OnderhoudNL en de

natuur en milieufederaties bij stimulering van energiebespa

ring in regio’s. De stuurgroep treedt op als opdrachtgever bij

de ontwikkeling van diverse aanpakken en instrumenten.

⇨ LEES MEER over de campagne Sta op uit je stoel 

http://www.staopuitjestoel.nl/
http://www.staopuitjestoel.nl/
www.energiebesparendoejenu.nl
www.energieakkoordser.nl/~/media/files/energieakkoord/publiciteit/voortgangsrapportage-2015-eindrapport-regiegroep.ashx
http://afsprakengestart.energieakkoordser.nl/public/result
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• In de zomer 2016 zijn de gemeenten gevraagd samen met de

markt voorstellen in te dienen voor Innovatieve Aanpakken.

Dit betreft concrete projecten waarin op lokaal en regionaal

schaalniveau de versnelling van de verduurzaming van de

particuliere koopsector plaatsvindt door middel van de ont

wikkeling van ProductMarkt combinaties die bewoners

mee nemen bij het verduurzamen van de woning richting

energieneutraal. De Innovatieve Aanpakken bouwen voort op

de basis van energieloketten en allianties van aanbieders.

• VNG heeft het initiatief genomen voor ontwikkeling van

potentie kaarten die laten zien in welke straten en buurten van

Nederland goede mogelijkheden zijn voor energiebesparing en

hernieuwbare energie. De digitale kaarten zijn bedoeld voor

bouwbedrijven en installateurs en geven gemeenten inzicht in

energiegerelateerde beleidsvragen. Het Centraal Bureau voor

de Statistiek is zomer 2016 begonnen met de realisatie van

potentiekaarten met informatie op buurtniveau. Deze kaarten

zijn naar verwachting eind 2016 digitaal beschikbaar.

• Bouwend Nederland, UnetoVNI en OnderhoudNL hebben geza

menlijk de hoofdlijnen van het profiel Duurzame Aanbieder

vastgesteld. Met specifieke voorwaarden aan ondernemers die

erop zijn gericht eigenaarbewoners meer op maat gesneden

producten en diensten aan te bieden voor het verduurzamen

van hun woning. (Consortia van) ondernemers die kwalificeren

als Duurzame Aanbieder, onderscheiden zich zo van nietge

kwalificeerde collega’s. Het profiel “Duurzame Aanbieder” 

komt eind 2016 beschikbaar.

• De waarborgorganisaties Stichting Bouwgarant ⇨ LEES MEER,

Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK) en Woningborg

Advies BV hebben een energieprestatiegarantie ontwikkeld

waar ondernemers, die bij hen zijn aangesloten, gebruik van

kunnen maken. Het gebruik van de energieprestatiegarantie is

een voorwaarde om te kunnen participeren in lokale/regionale

Innovatieve Aanpakken en zich te kwalificeren voor het profiel

Duurzame Aanbieder. Aanbieders van een energieprestatie

garantie verbinden elk hun eigen voorwaarden aan de toe

passing van dat garantieproduct. Over het algemeen vallen

enkelvoudige maatregelen dan wel kleine maatregelen met

beperkt effect daarbuiten. Om eigenaarbewoners die daarvoor

kiezen, ook een extra zekerheid te bieden, ontwikkelen Uneto

VNI, OnderhoudNL en Bouwend Nederland komende maanden

de energielabelstapgarantie.

https://www.bouwgarant.nl/garantie/energieprestatiegarantie/
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• Het Nationaal EnergiebespaarFonds (Nef) heeft in de eerste

helft van 2016 met een overheidsbijdrage van 10 miljoen

euro de rente op energiebespaarleningen verder verlaagd

⇨ LEES MEER. Door een afspraak van de provincie Overijssel

met het Nef kunnen inwoners van die provincie goedkoper

lenen. Inmiddels heeft het fonds ongeveer 50 miljoen euro

aan leningen voor energiebesparing uitgezet bij eigenaar 

bewoners en Verenigingen van Eigenaren (VvE).

• Op 1 september 2016 is een subsidieregeling Energie

besparing eigen huis gepubliceerd ⇨ LEES MEER.

Een budget van totaal 60 miljoen euro is beschikbaar voor

huiseigenaren die minimaal twee grote isolatiemaatregelen

uitvoeren. Voor een integraal zeer energiezuinig pakket (het

isolatiepakket dat hoort bij een Nulopdemeter woning) is

een bonus van 4000 euro op de subsidie beschikbaar. Ook

voor energieadvies en het maken van een groen meerjaren

onderhoudsprogramma voor VvE’s is subsidie beschikbaar.

Huursector – uitvoeringsagenda 2016

• Het wetsvoorstel Energieprestatievergoeding (EPV)

⇨ LEES MEER is op 17 mei 2016 aangenomen ⇨ LEES MEER en

op 1 september 2016 in werking getreden. Verhuurders

die hun woningen tot een (bijna) energieneutrale woning

of nulopdemeter woning renoveren, mogen een energie

prestatievergoeding aan hun huurders vragen om de forse

investeringen in de huurwoning terug te verdienen. Over de

hoogte van de vergoeding moeten de verhuurder en de huur

der het eens worden.

• Per 1 juli 2016 is de Stimuleringsregeling Energieprestatie

Huursector STEP ⇨ LEES MEER verbeterd waardoor het gebruik

naar verwachting op een hoger niveau zal komen te liggen.

Daarbij is onder meer de looptijd van de regeling tot eind

2018 verlengd, zijn de subsidiebedragen per verbeterstap ver

hoogd en is voor zeer energiezuinige renovaties een hogere

subsidie beschikbaar gesteld.

https://www.energiebespaarlening.nl/renteverlaging-nederlands-energiebespaarfonds/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-45219.html
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34228_energieprestatievergoedingso
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-199.html
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimuleringsregeling-energieprestatie-huursector-step
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• VNG, Woonbond en Aedes bevorderen dat gemeenten, corpo

raties en huurdersorganisaties ambitieuze prestatieafspraken

maken ten aanzien van verduurzaming. Na betaalbaarheid is

energetische woningverbetering het belangrijkste onderwerp

waarover tussen augustus 2014 en december 2015 prestatie

afspraken zijn gemaakt. In de Staat van de Volkshuisvesting

wordt sinds begin 2016 jaarlijks over de lokale prestatieaf

spraken gerapporteerd ⇨ LEES MEER.

• Tot augustus 2016 zijn naar schatting 750 nulopdemeter

renovaties in de huursector gerealiseerd, waarvan 700 vanuit

Stroomversnelling.

• Op initiatief van VNONCW heeft de Nederlandse Investerings

instelling (NLII) de business case van Nulopdemeter renova

ties geanalyseerd. Gebrek aan financiële middelen vormt geen

wezenlijke belemmering voor een grootschalige uitrol in de

huursector. Belangrijk zijn onder andere de onzekerheid bij

woningcorporaties over de levensduur van de energieprestatie

vergoeding en de salderingsregeling, de organisatorische com

plexiteit van zo’n renovatie en het feit dat de kosten nu nog

relatief hoog zijn.

Vastgoedsector – uitvoeringsagenda 2016

• Ministerie van BZK heeft de vormgeving en mogelijke con

sequenties van een verplichting tot energiebesparing voor

kantoren onderzocht. Ruim de helft van het aantal kantoren

(ruim 80 miljoen m2) blijkt op dit moment een energielabel  

te hebben dat slechter is dan label C. Bij een verplichting tot 

realisatie van label C in 2023, bedraagt de additionele bespa

ring 8,6 PJ in 2023. De terugverdientijd van de maatregelen 

ligt gemiddeld tussen de drie en zeseneenhalf jaar. Het meren

deel van de kantoren kan zonder kostbare bouwtechnische 

aanpassingen een label C te halen. De publicatie van de maat

regel staat gepland voor uiterlijk 1 januari 2018, met inwer

kingtreding en handhaving per 1 januari 2023.

• Het ministerie van I&M en de VNG hebben invulling gegeven

aan de in het Energieakkoord genoemde prestatieafspraken

over handhaving van de energiebesparingsverplichting in de

Wet milieubeheer door de ontwikkeling van 22 regionale ener

giebesparingsaanpakken die nu in uitvoering zijn. Onderdeel

van deze aanpakken is de borging van het toezicht op de na 

leving van het Activiteitenbesluit.

VNG en de Gemeentelijke Energietransitie ⇨ LEES MEER

http://www.woningwet2015.nl/sites/www.woningwet2015.nl/files/documenten/staat-van-de-volkshuisvesting.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/ondersteuningsprogramma-energie/infographic-energie
https://vng.nl/files/vng/20160928-infographic-energie.pdf
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• De Green Deal verduurzaming scholen is in uitvoering.

Zeven ambassadeurs presenteren hun ervaring met energiebe

sparing aan gemeenten en schoolbesturen. Een helpdesk

en een website ⇨ LEES MEER zijn operationeel en de subsidie

regeling waar schoolbesturen een bijdrage in de advieskosten

kunnen aanvragen is per 1 oktober 2016 geopend. Het edu

catief aanbod voor lesmateriaal op het thema energie is ont

sloten. Drie schoolbesturen zijn bereid om mee te werken

aan een Nulopdemeter renovatie van een schoolgebouw.

• De subsidieregeling Energiebesparing en Duurzame

Energie Sportaccommodaties, is van start gegaan voor een

periode van vijf jaar ⇨ LEES MEER. Er wordt jaarlijks een bud

get van zes miljoen euro beschikbaar gesteld. In 2016 was de

subsidieregeling binnen enkele weken uitgeput. In samen

werking met de Vereniging Sport en Gemeenten, NOC/NSF en

het waarborgfonds Sport zijn achttien regionale bijeenkom

sten georganiseerd waar informatie is verstrekt over kansen,

bestaande subsidieregelingen en financieringsvormen.

• Het Rijksvastgoedbedrijf start met drie Nulopdemeter

pilots en verkent energiebesparende maatregelen in rijks

kantoren en andere gebouwen van de overheid.

De NEV 2016 constateert dat vele partijen aan de slag zijn gegaan 

met de acties in het Energieakkoord voor koop en huurwonin

gen. De beoogde versnelling in energiebesparing is echter nog 

niet zichtbaar. Van de maatregelen in de gebouwde omgeving 

wordt een energiebesparing verwacht van 27 PJ  (bandbreedte 13 

 43 PJ). In de cijfers voor werkgelegenheid wordt zichtbaar dat de

energietransitie op gang komt. Realisatie van de beoogde 15.000

voltijdsbanen is binnen bereik, met name door de groei van werk

gelegenheid voor hernieuwbare energie en energiebesparing.

Aandachtspunten
• Uit de aanbodsector komen steeds meer signalen dat het

‘te druk’ wordt. De economie trekt aan en bedrijven kunnen

hun business as usual meer en meer oppakken. Dat geeft con

currentie met de extra vraag vanuit de particuliere markt.

Ook hebben bedrijven minder tijd voor en minder behoefte

aan complexe samenwerkingsconstructies (zoals allianties).

• De capaciteit bij veel gemeenten blijft beperkt waardoor het

invullen van hun rollen in de energietransitie een uitdaging is.

• Onduidelijkheid over de lange termijn koers van de Rijksover

heid en over (middel)lange termijn beleidskeuzes is nog steeds

een storende factor in de markt. Veel energievraagstukken

hebben een economische en technische termijn van vijf tot

vijftien jaar en nog veel langer. Financiële regelingen en wet

geving bieden een onvoldoende stabiele marktomgeving.

www.greendealscholen.nl
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-sportaccommodaties
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2. Energiebesparing in de industrie en agrosectoren

In het Energieakkoord zijn voor de industrie en agrosectoren 

afspraken gemaakt die tot 34 PJ (bovenkant bandbreedte)  

bijdragen aan de beoogde energie besparing van 100 PJ in 2020 

(zie pagina 128, tabel 13.1 in ⇨ HET ENERGIEAKKOORD).

Achtergronden
Bedrijven kunnen door efficiënt om te gaan met hun energie

verbruik hun productiekosten naar beneden brengen. Dit 

draagt bij aan het behoud en versterking van de concurrentie

positie van bedrijven op de Europese en internationale markt. 

Daarnaast resulteert energiebesparing in veel gevallen in een 

kosteneffectieve aanpak van het klimaatprobleem. 

De Wet milieubeheer verplicht bedrijven die niet deelnemen aan 

het Europese Emissiehandelssysteem (EU ETS) om energiebespa

rende maatregelen uit te voeren die zich in vijf jaar of minder 

terugverdienen. Via deelname aan meerjarenafspraken (MJA3) 

kan een bedrijf op flexibele wijze invulling geven aan deze wet

telijke verplichting. Hoewel voor bedrijven die onder het EU ETS 

vallen, deze verplichting niet geldt hebben zij zich binnen het 

MEEconvenant afspraken gemaakt over het nemen van maat

regelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Deel  name 

aan het MEEconvenant is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

Voor de glastuinbouw geldt de plicht tot energiebesparende 

Ambitie 
Het bedrijfsleven heeft de ambitie om de energieefficiëntie te 

verhogen en zo een bijdrage te leveren aan de verduurzaming 

van de economie en tegelijkertijd de kwetsbaarheid voor fluc

tuaties in de energieprijs te verminderen, werkgelegenheid  

te behouden en nieuwe banen te creëren, en de concurrentie

positie op de internationale markt te behouden en waar  

mogelijk te verbeteren. Dit vertaalt zich in de ambitie om in 

internationaal verband leidend te zijn en te blijven op het  

terrein van energieefficiëntie.

Met de overhandiging van het eerste exemplaar van de concept Energie Prestatie Keuring 
aan de voorzitter van de Borgingscommissie werd de uitrol van EPK officieel ⇨ LEES MEER

http://www.energieakkoordser.nl/nieuws/2016/twaalfde-vergadering.aspx
www.ser.nl/~/media/files/internet/publicaties/overige/2010_2019/2013/energieakkoord-duurzame-groei/energieakkoord-duurzame-groei-13.ashx
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maatregelen uit de Wet milieubeheer niet, maar wordt in de 

plaats daarvan een CO2 sectorsysteem met een jaarlijks CO2  

plafond gehanteerd.

Aanpak
Uitgangspunt is dat bedrijven zelf belang hebben bij en verant

woordelijkheid nemen voor energiebesparing. Dat vergt onder

nemerschap, visie en systematisch aandacht voor het verbeteren 

van de energieproductiviteit in bedrijven en sectoren. Het Rijk, 

provincies, gemeenten en het Expertisecentrum Energiebespa

ring ondersteunen bedrijven hierbij actief. Handhaving van de 

Wet milieubeheer krijgt in dit kader prioriteit.

Resultaten en effecten ⇨ ZIE HET DASHBOARD 
VOOR MEER DETAIL

MEE-bedrijven:

• Het MEEconvenant is bedoeld voor grote industriële bedrij

ven die verplicht meedoen aan het emissiehandelssysteem van

de Europese Unie. Binnen het MEEconvenant zijn afspraken

gemaakt over het aanscherpen van het convenant. Deze zijn

inmiddels geëffectueerd en krijgen vorm in het proces van

opstellen en beoordelen van de energieefficiëntie plannen

(EEP) ⇨ LEES MEER voor de periode 20172020.

• De MEEbedrijven hebben meer dan 50 projectvoorstellen

ge ïnventariseerd die een waardevolle bijdrage kunnen leve

ren aan energiebesparing en de opwekking van hernieuwbare

energie. Dit zijn projecten die binnen het MEEconvenant niet

worden gerealiseerd, omdat zij doorgaans een terugverdientijd

hebben van vijf jaar of meer. Over dergelijke projecten kunnen

bedrijven met de overheid bedrijfsspecifieke 1op1 afspraken

maken aangezien zij doorgaans een terugverdientijd hebben

van vijf jaar of meer. Over deze voorstellen en de voorwaarden

waaronder ze kunnen worden gerealiseerd, zijn de bedrijven

in gesprek met het ministerie van EZ. Parallel daaraan wordt

de ontwikkeling van een wettelijke verplichting voorbereid.

• Onderzoek is uitgevoerd naar de haalbaarheid van een privaat

Energie Efficiency Fonds om de energiebesparingsprojecten

bij de MEEbedrijven in Nederland te financieren. Uit het

Werkbezoek Omgevingsdienst noordzeekanaalgebied: kansen voor energiebesparing 
door het bedrijfsleven ⇨ LEES MEER

http://afsprakengestart.energieakkoordser.nl/public/result
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/energie-efficiencyplan-mja3/mee
http://www.energieakkoordser.nl/nieuws/2016/energiebesparing-bedrijfsleven.aspx
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onderzoek ⇨ LEES MEER blijkt dat off-balance financiering van 

deze projecten veelal niet mogelijk is en zonder inbreng van 

geld en/of garanties van de Nederlandse overheid de finan-

ciering van de investering te kostbaar is.

MKB- en MJA-bedrijven

• Binnen het MJA3-convenant zijn afspraken gemaakt die de

beoordeling van de energie-efficiëntie plannen (EEP)

⇨ LEES MEER voor de komende periode makkelijker moeten

maken. Deze afspraken worden geëffectueerd in het proces

van opstellen en beoordelen van de energie-efficiëntie plan-

nen voor de periode 2017-2020.

• Om bedrijven aan te zetten tot energiebesparing is de regel-

geving vereenvoudigd met erkende maatregelenlijsten (EML)

⇨ LEES MEER. Hiermee wordt het voor bedrijven makkelijker

om aan de verplichtingen uit de Wet milieubeheer met betrek-

king tot besparingsmaatregelen met een terugverdientijd

van vijf jaar of minder te voldoen. In 2015 is de eerste lichting

erkende maatregelenlijsten gepubliceerd en in 2016 zijn

vrij wel alle resterende sectoren voorzien van een maatregelen-

lijst. De maatregelenlijsten worden goed gebruikt.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) maakt

voor iedere branche een infographic pagina, waar bedrijven

op een eenvoudige wijze specifiek voor hun onderneming

informatie kunnen genereren ⇨ LEES MEER. In het kader van

de intensiveringsslag Wet milieubeheer wordt momenteel 

gewerkt aan een derde lichting erkende maatregelenlijsten 

(EML), waarmee naar een dekkingsgraad van meer dan 90  

procent wordt gestreefd.

• Het ministerie van I&M en de VNG hebben invulling gegeven

aan de prestatieafspraken om meer prioriteit te geven aan het

toezicht op energiebesparing bij bedrijven. Tijdens een ronde

langs alle Omgevingsdiensten in Nederland is gebleken dat de

voorbereidende werkzaamheden (opleiding, tools) meer tijd

hebben gevergd. Er zijn 22 regionale energiebesparingsaanpak-

ken ontwikkeld om bedrijven te verleiden met energiebespa-

ring aan de slag te gaan. Deze methode vergt meer inzet per

bedrijf dan de reguliere inspecties, maar heeft ook een beter

resultaat.

• In het kader van de intensivering Wet milieubeheer heeft

het ministerie van I&M een overeenkomst met de vereniging

Omgevingsdienst NL gesloten om 20 extra toezichthouders

beschikbaar te  

krijgen. De toe-

zichtactiviteiten 

zijn gestart in het 

4e kwartaal 2016 en 

het Rijk borgt dat 

deze gedurende een 

periode van 2 jaar ⇨LEES MEER MKB Energy CheckUP

www.rvo.nl/sites/default/files/2016/07/Verkenning%20Energie%20Efficiency%20Fonds%20%20Fase%202.pdf
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/energie-efficiencyplan-mja3/mee
http://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzame/energie/handreiking-erkende/
http://energycheckup.eu/nl/home/
www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels-gebouwen/activiteitenbesluit
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worden voortgezet, in samenhang met andere energiebespa-

ringsactiviteiten.

• De pilots met de Energie Prestatiekeuring (EPK), een stimu-

lans voor ondernemers om zelf met energiebesparing aan de

slag te gaan, hebben goede resultaten opgeleverd ⇨ LEES MEER.

Op 18 mei 2016 heeft de officiële lancering van de EPK plaats-

gevonden ⇨ LEES MEER. De pilots die zijn afgerond, worden nu

verder binnen de desbetreffende branches uitgerold. De pilots

‘kantoren’ en ‘retail’, die later zijn begonnen, worden eind

2016 afgerond. Er wordt gewerkt aan een borgingsdocument

om te waarborgen dat het EPK-systeem functioneel, betrouw-

baar en handhaafbaar is en aan een algemeen toepasbaar

digitaal systeem om de EPK laagdrempelig te houden voor

ondernemers. De administratieve lasten blijven beperkt voor

overheid en bedrijfsleven.

• Het Expertisecentrum Energiebesparing is operationeel

⇨ LEES MEER en is onder meer met zeven pilots aan de slag

gegaan. Inmiddels is voor vier pilots de intentieverklaring

ondertekend, de rest volgt op korte termijn. Binnenkort wordt

het Expertisecentrum geëvalueerd en op basis daarvan beslo-

ten of en zo ja hoe het Expertisecentrum wordt voortgezet.

Agrosectoren

• Het programma Kas als Energiebron ⇨ LEES MEER is in 2016

gecontinueerd, conform de Meerjarenafspraak Energietransi-

tie glastuinbouw 2014 – 2020 waarmee wordt gestreefd naar 

reductie van CO2-uitstoot via energiebesparing en hernieuw-

bare energieopwekking: 

-  het versnellingsplan ‘het nieuwe telen’, gericht op invoering

in de praktijk van een nieuw energiebesparend teeltconcept.

-  onderzoek gericht op de doorontwikkeling van het nieuwe

telen en innovatiedoorbraken gericht op de doelen en ambi-

ties van de MJA.

-  het versnellingsplan aardwarmte: kennisontwikkeling, profes-

sionalisering van de aardwarmteketen en verbetering van de

financiering.

-  ‘Energiewinst in de regio’ gericht op samenwerken tussen

be drijven binnen en buiten de sector en met regionale over-

heden op het gebied van bio-energie, CO2-infrastructuur en

restwarmte.

Ledbelichting bij een tomatenteelt.

http://www.rvo.nl/energie-prestatie-keuring
http://www.energieakkoordser.nl/nieuws/2016/uitrol-energie-prestatie-keuring.aspx
www.eceonline.nl
https://www.kasalsenergiebron.nl/
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• LTO Glaskracht Nederland is begonnen met de organisatori

sche voorbereiding van het private Energiebesparingssysteem

Glastuinbouw ⇨ LEES MEER (EBG). Dit is gebeurd door de

oprichting van sectorale brancheorganisaties, vaststelling van

het programma en protocollen van het EBG en aanstelling van

een uitvoeringsorganisatie. Een verzoek tot Algemeen

Verbindend Verklaring (AVV) is gericht aan de minister van

Economische Zaken.

• Met de agrosectoren buiten glastuinbouw worden de

bestaande afspraken in het kader van het Convenant ‘Schone

en Zuinige Agrosectoren’ nader uitgewerkt met verdergaande

ambities voor opwekking met wind en zon.

• Voor de agrosectoren buiten de glastuinbouw is een erkende

maatregelenlijst (EML) Wet milieubeheer opgesteld voor be 

sparingsmaatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar

of minder. In samenwerking met LTO Noord is een pilot opge

start om ervaring op te doen met de erkende maatregelen en

de handhaving.

• Zuivelverwerkers hebben de Energiescan uitgerold ⇨ LEES

MEER. Afgelopen jaar is de Energiescan ingevuld door 15.000

melkveehouders. Deze Energiescan geeft melkvee houders

inzicht in het energieverbruik en geeft advies over maatrege

len op het gebied van energiebesparing en duurzame opwek

king.

De Nationale Energieverkenning 2016 verwacht met de aan

trekkende economie voor de meeste industriële sectoren een 

stabiel of groeiend energieverbruik. Daarbij is wel een positief 

effect van de handhaving van energiebesparingseisen uit de Wet 

Milieubeheer te onderscheiden. Naar verwachting is de beoogde 

besparing van 34 PJ (bovenkant bandbreedte) echter nog buiten 

bereik. Van de maatregelen in de industriële sectoren wordt een 

energiebesparing verwacht van 11,5 PJ (8 – 15 PJ) in 2020.  

De energievraag in de landbouw daalt door een voorziene krimp 

van het areaal glastuinbouw, een ongunstige positie van aard

gasgestookte warmtekrachtinstallaties en extra besparing.  

De agrosectoren realiseren naar verwachting de beoogde 

energie  besparing van 11 PJ in 2020.

Aandachtspunten
• Bestaande en nieuwe wet en regelgeving en instrumenten

voor energiebesparing bij bedrijven, zoals de Wet milieube

heer, de Europese EnergieEfficiency Richtlijn (EED), erkende

maatregellijsten en de EPK, sluiten nu nog niet goed op

elkaar aan, ook al wordt daar hard aan gewerkt. Dat belem

mert een eenduidige boodschap en effectieve aanpak.

• In een (agro)industriële omgeving moeten investeringen zich

vaak in minder dan 2 jaar terugverdienen. Dit belemmert de

opschaling.

https://www.ltoglaskrachtnederland.nl/thema/energie/ebg
http://www.energiezuinigemelkveehouderij.nl/
http://www.energiezuinigemelkveehouderij.nl/
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ENERGIEAKKOORD IN UITVOERING

3. Grootschalige hernieuwbare energieopwekking

van circa 300 PJ hernieuwbare energie. Het aantal opgewekte PJ 

zal in de periode 20202023 verder stijgen.

Achtergronden
Het Energieakkoord streeft naar een kosteneffectieve uitrol van 

grootschalige hernieuwbare energieopwekking. Een uitrolstrate

gie die zekerheid biedt voor investeerders, nieuwe banen oplevert 

en innovaties uitlokt waardoor de kosten worden verlaagd en 

die bijdraagt aan de versterking van de concurrentiepositie van 

Nederlandse bedrijven.

Aanpak
Een mix aan maatregelen is ontwikkeld, gericht op robuuste 

wet en regelgeving, adequate prijsprikkels, innovatie, kosten

reductie en communicatie. Verschillende organisaties binnen 

het Energieakkoord werken hieraan binnen het Energieakkoord 

nauw samen. Zo kent wind op zee een sterk programmatische 

aanpak waarin het ministerie van EZ alle stappen voorbereid 

met stakeholders en tijdig implementeert, bijvoorbeeld op het 

gebied van wetgeving, diverse onderzoeken, de inzet van de 

SDE+, de Innovatietender en het net op zee door TenneT. NLII en 

andere organisaties in de financiële sector volgen de ontwikke

Ambitie
Realisatie van 14 procent hernieuwbare energieopwekking in 

2020 en 16 procent in 2023. Het Energieakkoord bevat afspraken 

over de bijdrage in 2020 van wind op land (54 PJ), wind op zee 

(37 PJ), bij en meestook van biomassa (25 PJ) en overig hernieuw

bare energie (186 PJ). In totaal gaat het in 2020 om het realiseren 

60

50
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0

OPGESTELD VERMOGEN (gigawatt)

* afval, waterkracht, biomassa stand alone  Bron: K. Schoots, M. Hekkenberg en P. Hammingh (2016), 

Nationale Energieverkenning 2016. 

  Nucleair
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lingen van hernieuwbare energieopwekking actief en constate

ren goede financierbaarheid bij wind op land, wind op zee en 

biomassa. De resultaten van de diverse tenders zullen uitwijzen 

of Nederlandse institutionele beleggers en banken een relevant 

aandeel hebben weten te verwerven in deze nieuwe bedrijfstak

ken. NLII volgt de feitelijke betrokkenheid van pensioenfondsen 

en verzekeraars.

Resultaten en effecten  ⇨ ZIE HET DASHBOARD 
VOOR MEER DETAIL

Windenergie op land

• Voor de uitrol van wind op land is een kernteam geformeerd

waarin de ministeries van EZ en I&M, het Interprovinciaal

Overleg (IPO), de VNG, de Unie van Waterschappen, de

Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA), Stichting

Natuur & Milieu en Netbeheer Nederland participeren.

• Het Rijk, provincies, gemeenten, de windsector en netbeheer

ders voeren het actieplan wind op land uit zoals afgespro

ken in het intensiveringspakket ⇨ LEES MEER. In het kernteam

wind op land wordt de uitvoering van het actieplan gemo

nitord en waar nodig bijgestuurd via het Bestuurlijk overleg

Rijk IPO. De twee sporen in het actieplan moeten ertoe leiden

dat de volledige 6000 MW in 2020 is gerealiseerd.

• Natuur en milieuorganisaties, provincies en gemeenten

informeren omwonenden van nieuwe windparken op land 

actief over hun commitment aan de doelen. 

• NWEA en de natuur en milieuorganisaties hebben de

tussenevaluatie van de Gedragscode gepresenteerd in de

vergadering van de Borgingscommissie van januari 2016

⇨ LEES MEER en zoeken verdere samenwerking met de Neder

landse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) en

Vereniging Eigen Huis (VEH).

• Het Rijk informeert de Tweede Kamer begin 2017 over het

ingestelde omgevingsmanagement.

• Partijen werken voor de periode 20202023 door aan wind

energie op land. Daarbij staat minder de technologie als

zodanig voorop, maar meer de maatschappelijke aanpak van

onderop en de regionale energiestrategie. Bij het opstellen

van het Energieakkoord werd uitgegaan van een doorgroei

van het opgesteld vermogen van 6000 MW (54 PJ in 2020 naar

63 PJ in 2023).

Windenergie op zee

• De wet ‘Tijdige realisatie doelen Energieakkoord’ is inwer

king getreden ⇨ LEES MEER.

• De eerste tender voor Borssele 1 heeft tot een internationaal

spectaculair positief resultaat geleid. Het winnende tender

bedrag voor de eerste tender bedroeg gemiddeld 7,26 cent

per kWh. Dat is ruim 5 cent per kWh onder het toegestane

http://afsprakengestart.energieakkoordser.nl/public/result
http://www.energieakkoordser.nl/nieuws/2016/afspraken-energieakkoord-aangescherpt.aspx
http://www.energieakkoordser.nl/nieuws/2016/11-vergadering-borgingscommissie-energieakkoord.aspx
www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/03/22/eerste-kamer-stemt-in-met-wet-die-realisatie-energieakkoord-mogelijk-maakt
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plafond. ⇨ LEES MEER. Hierdoor is minder subsidie uit de SDE+ 

nodig en is het doel van 40 procent kostenreductie snel(ler) 

gerealiseerd. 

• Het tweede windpark Borssele kan naar verwachting met

slechts 0,3 miljard euro subsidie worden aangelegd en geëx

ploiteerd. Er was gerekend op een bedrag van 5 miljard euro.

Het windpark op zee zal worden aangelegd door een con

sortium van Shell, Van Oord, Eneco en Mitsubishi/DGE

⇨ LEES MEER.

• Een ontwerp structuurvisie is opgesteld voor de aanvulling

van de gebieden voor de Hollandse kust en ligt ter inzage

⇨ LEES MEER.

• Het ontwerp Kavelbesluit ligt ter inzage ⇨ LEES MEER.

• Het bedrijfsleven werkt met de Topsector Energie aan de 40

procent kostenreductie van wind op zee en betrekt daarbij

intensief de financiële partijen (banken, NLII, EIB) en ont

wikkelaars van windparken ⇨ LEES MEER. Met de afspraken

in 2016 rond GROW (zie hieronder) zijn de ingrediënten

gemaakt om voor de periode tot 2030 de volgende tienjaars

aanpak tot een nog verdergaande kostenreductie te komen.

• TKI Wind op zee zal partijen blijven aanspreken op hun bij

drage en deze inbouwen in de ambitie voor de langere ter

mijn. TKIWoZ werkt aan een nieuw meerjarig programma

“GROW”. Het gesprek van partijen met het Rijk zal leiden

tot een beslissing over het ook in 2017/18 opnemen van een

innovatiekavel in de aanbesteding voor Hollandse kust zuid. 

De belangstelling voor de innovatiekavel Borssele was veelbelo

vend groot. ACM heeft TenneT gecertificeerd als netbeheerder 

op zee.

• De windsector (NWEA en Energie Nederland) heeft bij de SER

met de vakbeweging en andere partijen het gesprek gevoerd

om de nieuwe industriële bedrijvigheid rond wind op zee tijdig

te voorzien met afspraken over kwaliteit van de werkgelegen

heid, scholingsafspraken, onderwijsvernieuwingen en gerichte

inzet van diverse stakeholders. Het actieplan zal

onder regie van NWEA in uitvoering worden genomen.

• De gezamenlijke havens in Nederland werken aan een actie

plan energie waar onder andere nieuwe bedrijvigheid rond

wind op zee een belangrijk onderdeel is.

Biomassa

• Het ministerie van EZ heeft in de SDE+regeling 2016 duur

zaamheidscriteria opgenomen voor de bij en meestook van

biomassa ⇨ LEES MEER. Deze duurzaamheidscriteria zijn in over

leg tussen energiebedrijven, milieu en natuurorganisaties en

overheid tot stand gekomen.

• Energiebedrijven en natuur en milieuorganisaties zijn in

gesprek over extra, bovenwettelijke duurzaamheidscriteria.

Deze worden vastgelegd in een convenant waarin ook afspraken

worden gemaakt over stimulering van duurzaam bosbeheer.

www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken/nieuws/2016/07/05/windpark-borssele-goedkoopste-ter-wereld
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken/nieuws/2016/12/12/nederlandse-consortium-bouwt-tweede-windpark-borssele-nog-goedkoper
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/07/01/ontwerp-rijksstructuurvisie-windenergie-op-zee-aanvulling-hollandse-kust
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/windparken/woz-kavels-hollandse-kust-zuid-i/ii
http://www.tki-windopzee.nl/nieuwsbericht/doel-energieakkoord-40-kostenreductie-windenergie-op-zee-is-binnen-handbereik
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/sde/biomassa/duurzaamheidseisen
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Overig hernieuwbaar

• Partijen hebben gerichte maatregelen afgesproken en zes ver

schillende “versnellingstafels” ingericht om de toepassing van

de verschillende vormen van duurzame energie te versnellen.

De zes tafels werken aan versnellingsagenda’s voor decentrale

duurzame stroom, decentrale individuele duurzame warmte,

bodemenergie en geothermie, vergisting vergassing, hoge tem

peratuur warmte uit biomassa voor de industrie en ruimte.

RVO.nl heeft een monitor ontwikkeld om de groei en de ver

schillende versnellingsagenda’s bij te houden.

• IPO en provincies hebben voor het merendeel van de gebieden

provinciale warmteplannen ontwikkeld (zie DOMEIN WARMTE).

• Het onderzoek van het ministerie van Economische Zaken

naar de effectiviteit van het instrumentarium voor de onder

steuning van geothermie, heeft geleid tot het oprichten van de 

Energietransitie financieringsfaciliteit (ETFF). De ETFF wordt 

gebruikt bij de uitrol van de routekaart geothermie welke 

inmiddels een onderdeel is van de versnellingstafel geother

mie en bodemenergie ⇨ LEES MEER.

• Het ministerie van EZ werkt met de agrarische sector (onder

andere LTO, FrieslandCampina) aan het innovatieprogramma

monomestvergisting.

• De Unie van Waterschappen en het Rijk hebben de Green Deal

Energie getekend ⇨ LEES MEER, een volgende stap in de uitvoe

ring van het plan om als eerste overheid energieneutraal te

worden.

• Biostoom in de industrie is een potentieel omvangrijke optie

Energieakkoord 

voor duurzame groei

⇨ lees meer

Overeenstemming over 
duurzaamheidscriteria, 
nog niet over toetsing  

⇨ lees meer

Energiebedrijven en milieuorganisaties 
sluiten convenant over 
duurzame biomassa  

⇨ lees meer

Publicatie van duurzaamheids
criteria voor vaste en gasvormige 

biomassa in Staatscourant  

⇨ lees meer

Kamp voert motie over stoppen 
SDE+ subsidiering voor bijstook 

biomassa niet uit 

⇨ lees meer

SEPTEMBER 2013 

ONTWIKKELPAD BIOMASSA

RWE en Engie ontvangen 
SDE subsidie voor bijstook biomassa 

⇨ lees meer

DECEMBER 2014 MAART 2015 MAART 2015 FEBRUARI 2016 JUNI 2016

https://www.nederlandsinvesteringsagentschap.nl/actueel/nieuws/2016/oktober/14/energietransitie-financieringsfaciliteit-100-miljoen-euro-risicodragend-vermogen-voor-de-energietransitie-in-nederland
https://www.uvw.nl/waterschappen-en-het-rijk-ondertekenen-green-deal-energie/
http://www.energieakkoordser.nl/energieakkoord.aspx
www.energieakkoordser.nl/nieuws/2015/duurzaamheidscriteria-biomassa.aspx
www.energieakkoordser.nl/nieuws/2015/akkoord-biomassa.aspx
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-9096.html
www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/02/19/reactie-op-motie-jan-vos-c-s-betreffende-uitstel-openstelling-sde-voor-bij-en-meestook-van-biomassa-in-kolencentrales
https://fd.nl/ondernemen/1159841/rwe-krijgt-1-2-mrd-subsidie-voor-bijstook-biomassa


ENERGIEAKKOORD VOOR DUURZAME GROEI • VOORTGANGSRAPPORTAGE 2016

ENERGIEAKKOORD IN UITVOERING
Domeinen

25

VOORWOORD ENERGIEAKKOORD 
IN HET KORT

MONITORING 
EN BORGING

ENERGIEAKKOORD 
IN UITVOERING

NEV 2016
EN EVALUATIE VOORUITBLIK

 ENERGIEBESPARING 
GEBOUWDE OMGEVING

 ENERGIEBESPARING 
INDUSTRIE EN AGRO

 GROOTSCHALIG 
 HERNIEUWBAAR

 ENERGIEOPWEKKING 
 DECENTRAAL

ENERGIETRANSPORT-  
 NETWERK

EUROPEES SYSTEEM 
VOOR EMISSIEHANDEL

 KOLENCENTRALES 
EN CCS

MOBILITEIT EN 
 TRANSPORT

WERK EN SCHOLING

 STIMULERING 
 COMMERCIALISERING

 FINANCIERING

 DUURZAME 
 WARMTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

voor het realiseren van grootschalige hernieuwbare energie. 

Het sluit ook aan bij de ambitie van de (energieintensieve) 

industrie ⇨ LEES MEER om de verduurzaming in lijn met de 

doelstellingen van Parijs te versnellen. Verder kan worden 

geconstateerd dat biostoom in de industrie onderdeel is van 

de SDE+ en behoort tot de relatief kosteneffectieve opties, 

maar nog onvoldoende van de grond komt. Overwogen kan 

worden om een kwartiermaker te benoemen die samen met 

de industrie inventariseert op welke plekken gas door bio

stoom kan worden vervangen.

Aandachtspunten
• Wanneer wordt besloten de ISDE te intensiveren, gaat daar

bij om een pakket van financiële verruiming, communicatie

door de sector en een vernieuwde ontzorgingsaanpak. Bij het

doorpakken met ontzorging voor consumenten en bedrijven

in 201720 moet lering worden getrokken van buitenlandse

ESCO aanpakken als de door de EIB (Juncker fonds) meegefi

nancierde Ile de France aanpak ⇨ LEES MEER.

• In de Voortgangsrapportage 2016 en Uitvoeringsagenda 2017

is een pakket van maatregelen afgesproken die het doel van

14% realiseert. Gezien de ontwikkeltijd (leadtime inclusief

vergunnings en subsidiebeschikking) van de meeste grote

technieken (wind op zee en land, grootschalige warmte,

grootschalige zon, biomassacentrale, etc.) van ten minste drie

tot vier jaar, is de komende zes tot twaalf maanden beslissend 

en nog de laatste mogelijkheid om substantieel te versnellen. 

Een optie daarbij is om het budget in de SDE+ in 2017 extra te 

vergroten. ⇨ LEES MEER.

• De beschikbare middelen voor ISDE (70 miljoen euro in 2016)

worden nog onvoldoende benut ⇨ LEES MEER. Rijk en sector

bekijken hoe dit kan worden geoptimaliseerd voor de huidige

doelen. Indien dat onvoldoende oplevert, dient snel te wor

den vastgesteld welke andere bestemmingen in aanmerking

komen, teneinde de beoogde 14 procent doelstelling in 2020

te realiseren.

• Het doel van 6000 MW wind op land kan alleen tijdig wor

den gerealiseerd als er uiterlijk in de winter van 2016/2017

in overleg tussen overheden, netbeheer, marktpartijen en

omwonenden additionele maatregelen worden getroffen voor

die capaciteit die nog niet in procedure is danwel nog hele

maal aan het begin staat. Voor lopende projecten is voortdu

rende waakzaamheid geboden.

• Het is van belang dat de regie op overig hernieuwbare ener

gie adequaat wordt nagekomen in 2017, gelet op de omvang

van het cluster en de relatief korte tijd naar 2020.

http://www.vemw.nl/~/media/VEMW/Downloads/Public/Homepage%20homeslider/Samen%20op%20weg%20naar%20minder.ashx
http://www.eib.org/projects/pipeline/2014/20140196.htm
http://www.rvo.nl/actueel/nieuws/6-miljard-voor-sde-2017-voorjaarsronde
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie
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ENERGIEAKKOORD IN UITVOERING

4. Decentrale hernieuwbare energieopwekking

Ambitie
Marktpartijen en maatschappelijke organisaties streven ernaar 

dat minimaal één miljoen huishoudens en/of mkbbedrijven in 

2020 voor een substantieel deel via decentrale hernieuwbare 

energieopwekking in hun elektriciteitsvraag voorzien en andere 

vormen van duurzame opwekking voor eigen gebruik toepassen. 

Het streven is om in 2020 een totaal opwekvermogen van circa 

40 PJ te realiseren. Decentrale hernieuwbare energieopwekking 

zal dus een belangrijk deel uitmaken van de 186 PJ overige her

nieuwbare energie van het doelbereik van 14 procent hernieuw

bare energie in 2020 en 16 procent in 2023.

Achtergronden
In de samenleving is veel enthousiasme om op lokaal en decen

traal niveau met de transitie naar een duurzame energiehuis

houding aan de slag te gaan. Dat is echter een langjarig traject 

met veel hobbels en leerpunten. Maar de effecten van verdere 

kostprijsreductie worden nu al zichtbaar, zoals we het meest 

duidelijk in de toepassing van zonPV ⇨ LEES MEER. De groei van 

zonPV in met name de particuliere sector en mkb zet ook in 

2016 door. Hoewel de doorgroei naar 2020 ook diverse onze

kerheden kent. Daarnaast geldt dat zowel het energiesysteem 

als de wet en regelgeving voornamelijk is ingesteld op een cen

trale energieproductie en decentrale afname. In de Overlegtafel 

Energievoorziening wordt gewerkt aan aanbevelingen voor ver

beteringen op dit onderwerp.Bekijk op ⇨ ENERGIEOPWEK.NL de actuele productie van wind, zon en biogas.

www.ENERGIEOPWEK.NL
www.solarsolutions.nl/solar-trendrapport-2016/
zaal
Notitie
Haal link maar weg. Het rapport is verwijderd van de website.
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Resultaten en effecten  ⇨ ZIE HET DASHBOARD 
VOOR MEER DETAIL

• VNG coördineert met de gemeenten – en in samenwerking

met IPO en Unie van Waterschappen – de verdere uitwerking

van de regionale energiestrategie; inmiddels zijn vijf pilots

van start gegaan.

• Op initiatief van ODE Decentraal en gefaciliteerd door de

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het ministe

rie van EZ wordt de opzet van een ontwikkelfaciliteit lokale

energiecoöperaties uitgewerkt. Het streven is dat deze pro

fessionaliseringsaanpak in Q1 2017 operationeel is en tot ver

snelling van de besluitvorming over de financiering van het

businessplan van diverse lokale coöperatie initiatieven zal

Aanpak
Het Energieakkoord wil burgers en bedrijven meer mogelijk

heden geven om zelf hernieuwbare energie op te wekken. Dit 

komt aan de orde in het overleg lokale energie, waarin het Rijk, 

het Interprovinciaal Overleg (IPO), VNG, de NVDE (Nederlandse 

Vereniging Duurzame Energie, voorheen DE Koepel), ODE 

Decentraal, energiebedrijven, Netbeheer NL en Aedes de voort

gang bewaken en met elkaar praten over de toekomst van lokale 

energie. Onder meer de Postcoderoosregeling en de evaluatie van 

de salderingsregeling (verwacht eind 2016) komen hierbij aan de 

orde. Ook wordt inmiddels gewerkt aan de uitwerking van een 

toekomstbestendige salderingsaanpak. 

Energieakkoord 

voor duurzame groei

⇨ lees meer

Oprichting ODE Decentraal 

⇨ lees meer
Eerste lokale energiemonitor >200 coöpe
raties, 35.000 leden, 100 collectieve zonpro
jecten, 100 coöperatieve windmolens, samen 

goed voor 90 MW   ⇨ lees meer

Verruiming postcoderoosregeling, 
tariefverlaging energiebelasting 

voor energiecoöperaties 

⇨ lees meer

Onderzoek naar professionele ondersteuning 
voor lokale energiecoöperaties 

d.m.v. managementexpertisefonds 

⇨ lees meer

ONTWIKKELPAD DECENTRALE ENERGIEOPWEKKING

SEPTEMBER 2013 APRIL 2015 JANUARI 2016 JANUARI 2016 SEPTEMBER 2016 

http://afsprakengestart.energieakkoordser.nl/public/result
http://www.energieakkoordser.nl/energieakkoord.aspx
https://www.duurzameenergie.org/over-ode
http://www.hieropgewekt.nl/lokale-energie-monitor
www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/duurzame-energie/saldering-en-zelflevering/collectieven
https://duurzameenergie.org/nieuws/2016-10-05-professionele-ondersteuning-voor-lokale-initiatieven-bij-ontwikkeling-zon-en-windprojecten
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leiden. Uitgegaan wordt van steun aan circa 200 collectieve 

zon en windprojecten in coöperatief verband. 

• Samen met de sector en de ministeries EZ en Financiën wor

den parallel aan de evaluatie verschillende alternatieven uit

gewerkt die voor de periode na 2020 duidelijkheid moeten

bieden voor de salderingsregeling. Belangrijke invalshoeken

daarbij vormen de investeringszekerheid voor de consument

op basis van een redelijke terugverdientijd, prikkels voor het

verhogen van het eigen gebruik onder andere door ruimte

te bieden aan flexibele tariefvorming en het voorkomen van

overstimulering.

• Ten behoeve van het gebruik van gemeentegronden voor

opwekking van duurzame energie loopt een onderzoek naar

juridische handvatten voor gemeenten en provincies en ener

giecoöperaties voor het verkrijgen van een grondpositie, ge 

financierd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

• In 2016 is de ISDEregeling gestart. In het eerste kwartaal zijn

honderden producten geregistreerd waarvoor de regeling kan

worden ingezet. Het gebruik van de regeling neemt gestaag

toe, waarbij de verwachting echter is (mede vanwege de intro

ductie en startfase van de regeling in Q1) dat het beschikbare

budget niet geheel in 2016 zal worden uitgeput ⇨ LEES MEER.

NVDE, Greenpeace en Mileucentraal zetten zich in om deze

regeling breder bij consumenten en bedrijven onder de aan

dacht te brengen.

• De duurzame energiesector heeft voor verschillende energie

technologieën een kwaliteits en certificeringspakket ont

wikkeld ten behoeve van gebruik door uitvoerende bedrijven

en toeleveranciers. Zo zijn er keurmerken certificatiesystemen

beschikbaar voor zonneenergie (“zonnekeur”), bodemenergie

en warmtepompen ⇨ LEES MEER.

• NLII en NIA verkennen grotere betrokkenheid van instituti

onele beleggers bij lokale energie en warmteopwekking.

Voorbeelden als in Frankrijk waar door middel van een ESCo

aanpak in Ile de France is gestandaardiseerd en getransfor

meerd om EIB financiering mogelijk te maken worden daarbij

betrokken ⇨ LEES MEER.

Windpark Krammer: het grootste burgerinitiatief van Nederland door de leden van 
coöperaties Zeeuwind en Deltawind LEES MEER

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie
www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/technieken/vakmanschap-en-professionaliteit/certificering-en-opleiding
http://www.eib.org/projects/pipeline/2014/20140196.htm
http://www.windparkkrammer.nl/
https://vimeo.com/184978240
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• Op verzoek van een aantal beleggers heeft NLII in 2016 een

onderzoek gedaan naar een financieringsvehikel voor asbest

verwijdering en plaatsen van zonnepanelen op agrarische

daken.

In de Nationale Energieverkenning 2016 komt de prognose 

voor decentrale energie in 2020 met 68 PJ fors hoger uit dan de 

beoogde 40 PJ. De NEV constateert dat het aantal energiecoöpe

raties de laatste jaren snel is gegroeid. Bovendien richten steeds 

meer coöperaties zich op het realiseren van grotere collectieve 

zon en windprojecten. Hierdoor zal de komende jaren het aantal 

en de omvang van collectieve zonnecentrales sterk toenemen, en 

het vermogen coöperatieve windenergie waarschijnlijk verdrie

voudigen.

Aandachtspunten
• Hoewel het aantal Postcoderoosprojecten geleidelijk toeneemt

zijn er nog praktische onderdelen die naar de mening van

ODE Decentraal dringend om een oplossing vragen, Zo vormt

de beperking van “verhuisrecht” een serieuze belemmering

voor coöperatiedeelnemers. Ook bestaat er nog onduidelijk

heid voor verschillende btwissues. Streven is deze onderwer

pen voor eind 2016 op te lossen en de informatie te delen via

de kennisportal ⇨ LEES MEER.

• Snelle duidelijkheid over de salderingsregeling of een wer

kend alternatief voor decentrale energieopwekking na 2020 is

essentieel voor consumentenvertrouwen.

• De capaciteitsopbouw van de ISDEregeling blijft een punt

van aandacht.

• Het is voor de samenhang van het beleid en de uitvoering van

diverse maatregelen van belang dat het overleg lokale ener

gie voor de periode 20172020 wordt gecontinueerd; EZ zal als

voorzitter van dit overleg in samenspraak met de staf van de

Borgingscommissie aan partijen een nader voorstel doen.Fr
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https://www.hieropgewekt.nl/
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5. Energietransport- en distributienetwerk

Ambitie
De transport en distributienetwerken die 

vraag en aanbod van energie met elkaar ver

binden, bereiden zich voor op een groeiend 

aandeel hernieuwbare energie in het energie

systeem.

Achtergronden
Organisaties werken aan een integrale bena

dering die hernieuwbare en fossiele energie

dragers, alsmede de centrale en decentrale 

energieinfrastructuur in hun samenhang 

beschouwt en rekening houdt met de dyna

mische wisselwerking tussen energievraag en 

aanbod. Daarbij worden voldoende voorzie

ningen voor energieopslag gerealiseerd.

Aanpak
Dit domein bevat afspraken en resultaten die randvoorwaardelijk zijn voor ontwik

kelingen in andere domeinen. Het Actieplan voor de Duurzame Energievoorziening 

van Netbeheer Nederland ⇨ LEES MEER, vastgesteld in 2013, schetst de aanpassingen 

in de energieinfrastructuur die nodig zijn om deze ontwikkelingen te faciliteren. 

Belangrijke uitdaging betreft daarbij de netaansluiting op zee voor de grootscha

lige uitrol van de windparken.

Resultaten en effecten  ⇨ ZIE HET DASHBOARD 
VOOR MEER DETAIL

Netwerken

• In pentalateraal verband – samenwerkingsverband tussen de Benelux, Duits  

land, Zwitserland, Oostenrijk en Frankrijk  ronden de gezamenlijke Trans

mission System Operators (TSO’s) dit najaar een studie af over de interactie

tussen verschillende marktinrichtingen. In deze studie wordt specifiek

ge keken naar opties voor grensoverschrijdende deelname aan nationale capaci

teitsmechanismen en aan een meer gezamenlijk aanpak van leveringszekerheid.

In juni 2016 zijn aan de directeurengeneraal van de pentalanden aanbevelingen

gepresenteerd om de flexibiliteit van het NoordwestEuropese energiesysteem te

versterken ⇨ LEES MEER. Het gaat om prijsprikkels voor de ontwikkeling en inzet

van flexibiliteit in de markt, onder meer door verbetering in de balancerings

http://afsprakengestart.energieakkoordser.nl/public/result
www.netbeheernederland.nl/nieuws/nieuwsbericht/?newsitemid=198148098
www.benelux.int/nl/kernthemas/energie/pentalateral-energy-forum/
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markt, de intradaymarkt en de ontwikkeling van vraagzijderespons. In het 

najaar van 2016 wordt begonnen met de uitwerking van een routekaart ter 

implementatie. 

• Netbeheerders, energiebedrijven en het Rijk werken verder aan de ontwikkeling

en innovatie van smart grids, onder meer in de Topsector Energie. Het her

nieuwde programma systeemintegratie brengt de impact van de toekomstige

energievoorziening op de bestaande technologische, juridische, economische

en institutionele systemen in beeld. Over de voortgang van dit programma is de

Borgingscommissie op 18 mei 2016 geïnformeerd  ⇨ LEES MEER. In 2016 is ook

een faciliteit voor haalbaarheidstudies voor energieopslag en conversie openge

steld via RVO.nl  ⇨ LEES MEER.

• Netbeheerders hebben tot en met oktober 2016 in totaal 2,7 miljoen slimme

meters aangeboden: in 2016 op 1.204.695 adressen en in 2015 waren al 731.446

slimme meters gerealiseerd. Er wordt in het kader van een convenant intensief

samen gewerkt met marktpartijen om de klant optimaal te kunnen informeren

over het aanbod van producten en diensten op het gebied van energiebesparing.

• TenneT continueert de werkzaamheden ten behoeve van de realisatie van

het net op zee. Met de inwerkingtreding van de Wet Tijdig realiseren doelstellin

gen Energieakkoord op 1 april 2016 wordt het beheer van het net op zee in de

Elektriciteitswet 1998 geregeld  ⇨ LEES MEER. De Autoriteit Consument & Markt

(ACM) heeft TenneT op basis van deze gewijzigde Elektriciteitswet gecertificeerd.

Vervolgens heeft de minister van EZ TenneT op 15 juli 2016 officieel aangewezen

als netbeheerder van het net op zee  ⇨ LEES MEER.

• In lijn met de Elektriciteitswet en het door EZ gepubliceerde ‘Ontwikkelkader’

heeft TenneT in mei haar eerste Kwaliteits en Capaciteitsdocument voor het

Kwaliteits- en
Capaciteitsdocument
Net op zee 2016

www.energieakkoordser.nl/nieuws/2016/twaalfde-vergadering.aspx
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/systeemintegratiestudies-tse
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34401_tijdig_realiseren
https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/16049/ACM-certificeert-TenneT-als-netbeheerder-van-het-net-op-zee/
https://www.youtube.com/watch?v=ga19Tn9E6Is
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net op zee aan de ACM gestuurd en gepubliceerd  ⇨ LEES 

MEER. Het consultatieproces met potentiële windparkontwik

kelaars is afgerond en heeft geleid tot definitieve keuzes in 

het ontwerp van het net op zee alsmede de afronding van de 

modelovereenkomsten voor aangeslotenen op dit net.  

Dit biedt windparkontwikkelaars duidelijkheid voor hun 

bieding voor de subsidietenders voor windenergie Borssele 

(kavels I en II) en voor aankomende kaveltenders.

• Voor het project Borssele zijn de definitieve vergunningen

verkregen voor het platform op zee, het tracé van de kabels

vanaf dit platform naar land en van het landstation

⇨ LEES MEER. Vanuit het landstation vindt de koppeling van

het net op zee met het landelijk hoogspanningsnet plaats.

Het hele proces ligt op schema om in het vierde kwartaal van

2016 de leveringscontracten voor de eerste netaansluiting bij 

Borssele (Alpha) definitief te gunnen. De opleverdatum voor 

Borssele Alpha is in het Ontwikkelkader van EZ vastgesteld op 

31 augustus 2019.

• Voor het project Hollandse Kust Zuid hebben de ministers

van EZ en I&M de Notitie Reikwijdte en Detailniveau ten

behoeve van het milieueffectrapport (MER) vastgesteld

⇨ LEES MEER. Het uiteindelijke voorkeursalternatief (VKA)

voor het kabeltracé in combinatie met de locatie voor het

land station (Maasvlakte of Wateringen) wordt gekozen uit

de onderscheiden alternatieven. In oktober 2016 wordt de

keuze voor het VKA verwacht.

• Het project Hollandse Kust Noord is inmiddels opgestart.

In de eerste helft van 2017 is de beoogde start van de uit

Energieakkoord 

voor duurzame groei

⇨ lees meer

Kabinet kiest locaties  
wind op zee en verklaart  

bestaande vergunningen nietig 

⇨ lees meer

Inwerkingtreding 
Wet Windenergie op Zee 

⇨ lees meer

Studie TKI Wind op Zee 
“40% kostenreductie windenergie 

op zee is binnen handbereik”

⇨ lees meer

Spoedwet STROOM aangenomen  
om het net op zee  

aan te kunnen leggen

⇨ lees meer

SEPT 2013 

ONTWIKKELPAD WINDENERGIE OP ZEE

Windenenergie voor 5 miljoen huishoudens (overzicht)

Aangewezen gebieden

Voorgestelde gebieden

Windparken
700 MW

Bestaande en in aanbouw
zijnde windparken

±

Ministerie van Economische Zaken en Ministerie van Infrastructuur en Milieu, september 2014

het Rijk selecteert 
windenergiegebieden

het Rijk kiest exacte 
locatie windpark

initiatiefnemer 
dient bouwplan in

1 2

3

Processtappen

initiatiefnemer met 
beste plan mag bouwen

4

120 MW

2x 300 MW

±
±

±±

±
2019

2017

129 MW

2015

2016

2018

             12 mijlszone 
           22 km~~

             10 mijlszone 
              18,5 km~~

108 
MW

“Dong Energy wint 
tender Borsele met 7,27 cent 

per kWh wind op zee”

⇨ lees meer

SEPT 2014 JULI 2015 NOV 2015 MAART 2016 JULI 2016 

www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/tennet-publiceert-eerste-kwaliteits-en-capaciteitsdocument-voor-het-net-op-zee/
www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/tennet-publiceert-eerste-kwaliteits-en-capaciteitsdocument-voor-het-net-op-zee/
http://www.netopzee.eu/borssele/overige-pagina-s/nieuws/vergunningen-zijn-definitief
www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/windparken/woz-kavels-hollandse-kust-zuid-i/ii/fase-1
www.energieakkoordser.nl/energieakkoord.aspx
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2014/09/26/kabinet-kiest-locaties-windenergie-op-zee
http://wetten.overheid.nl/BWBR0036752/2015-07-01
http://www.tki-windopzee.nl/nieuwsbericht/doel-energieakkoord-40-kostenreductie-windenergie-op-zee-is-binnen-handbereik
www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34401_tijdig_realiseren
www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken/nieuws/2016/07/05/windpark-borssele-goedkoopste-ter-wereld
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voering van de milieueffectrapportage als onderdeel van de 

Rijkscoördinatieregeling. Ook is nadere invulling gegeven 

aan de samenwerking met Rijkswaterstaat over gedeelde 

informatievoorzieningen voor diverse doelgroepen over 

onder meer radars, sensoren en dergelijke. 

• Om stagnatie in het aansluiten van windparken op land

te voorkomen en een optimale netinpassing te realiseren,

hebben de gezamenlijke netbeheerders onder regie van

Netbeheer Nederland in 2015 een nieuwe werkwijze ont

wikkeld voor netinpassing wind op land. De kern van deze

nieuwe werkwijze is dat de netbeheerders – landelijk en regi

onaal – in een vroegtijdig stadium met provincies (als ruim

telijk bevoegd gezag) en windprojectontwikkelaars intensief

samenwerken om de keuze voor een bepaalde netinpassing

te bepalen. Deze nieuwe werkwijze hebben de netbeheerders 

ook in 2016 toegepast om de doorlooptijd van de netaanslui

ting van windparken te versnellen. Deze uitvoering wordt 

gecoördineerd door het in 2015 onder regie van Netbeheer 

Nederland opgerichte programmateam wind op land. 

Aandachtspunten
• Institutionele beleggers hebben interesse om te investeren

in energietransportnetwerken. Internationaal gebeurt dit al.

De financiering van deze netwerken in Nederland is niet of

slechts zeer beperkt toegankelijk voor institutionele beleg

gers.

• Het initiatief van netbeheerders om bij de plaatsing van een

slimme meter een gebruiksvriendelijke applicatie aan te bie

den, stuit op bezwaren en weerstand bij energieleveranciers

in verband met mogelijke marktverstoring. Zo’n applicatie is

van belang voor huiseigenaren die zelf zicht op hun energie

verbruik willen krijgen. Een beperkt aantal huiseigenaren is

zelf tot de aanschaf van zo’n applicatie overgegaan, maar een

grootschalige uitrol komt tot dusver op deze manier niet op

gang.

Platform Groene Netten: een klimaatneutrale en circulaire infrasector



ENERGIEAKKOORD VOOR DUURZAME GROEI • VOORTGANGSRAPPORTAGE 2016

Domeinen

34

VOORWOORD ENERGIEAKKOORD 
IN HET KORT

MONITORING 
EN BORGING

ENERGIEAKKOORD 
IN UITVOERING

NEV 2016
EN EVALUATIE VOORUITBLIK

 ENERGIEBESPARING 
GEBOUWDE OMGEVING

 ENERGIEBESPARING 
INDUSTRIE EN AGRO

 GROOTSCHALIG 
 HERNIEUWBAAR

 ENERGIEOPWEKKING 
 DECENTRAAL

ENERGIETRANSPORT-  
 NETWERK

EUROPEES SYSTEEM 
VOOR EMISSIEHANDEL

 KOLENCENTRALES 
EN CCS

MOBILITEIT EN 
 TRANSPORT

WERK EN SCHOLING

 STIMULERING 
 COMMERCIALISERING

 FINANCIERING

 DUURZAME 
 WARMTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ENERGIEAKKOORD IN DE PRAKTIJK

6. Europees systeem voor emissiehandel

Achtergronden
Europees beleid richt zich op een reductie van de uitstoot van broeikasgassen van 

80 tot 95 procent in 2050 (ten opzichte van 1990). Om op kosteneffectieve wijze 

energie en klimaatdoelen te kunnen realiseren, is een goed functionerend Euro

pees systeem van emissiehandel onmisbaar. In het Energieakkoord zijn afspraken 

gemaakt over de Nederlandse inzet bij het aanscherpen van het reductiepad in de 

periode 20212030, borging van de positie van internationaal concurrerende be 

drijven, bedrijven en over het harmoniseren van de indirecte kostencompensatie.

Ambitie
Een structurele versterking van het Europees 

systeem van emissiehandel (ETS) per 1 januari 

2021 en compensatie van internationaal ope

rerende energieintensieve bedrijven. 

CO2

50%

20%
12%

7%

11%

EU ETS IN NEDERLAND

81 
Elektriciteitsproductie

87 
Chemische industrie

7 
Aardolieproductie

10 
Metaalproductie

263 Overig, zoals de voedings en papierindustrie, 
winning van aardolie en aardgas en teelt van gewassen.

Totale CO2-uitstoot in Nederland 
onder het EU ETS (peiljaar 2014)
89 Mton CO2

Totaal deelnemers EU ETS Nederland:
448 bedrijven

© Nederlandse Emissieautoriteit 2015 ⇨ LEES MEER BRON: ECN (2014)

http://www.emissieautoriteit.nl/documenten/publicatie/2015/10/14/hoe-werkt-emissiehandel
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ENERGIEAKKOORD IN DE PRAKTIJK

• Het huidige innovatiefonds onder de ETSrichtlijn, de

NER300, wordt in het voorstel voor de nieuwe ETSrichtlijn

omgezet in een nieuw innovatiefonds van 400 miljoen euro

wordt opengesteld voor innovatieve projecten gericht op

emissiereductie bij de industrie.

Aandachtspunten
• Europese energieministers gaven tijdens de informele

Energieraad in juli 2016 aan de voorgestelde tijdsplanning

van de Europese Commissie voor de nationale energie en

klimaatplannen niet realistisch te vinden ⇨ LEES MEER.

Aanpak
Een werkgroep van het Rijk en bedrijfsleven geeft concrete uit

werking aan het verbeterpakket voor structurele versterking 

van ETS. Op basis hiervan zijn afspraken gemaakt over een 

gezamenlijke lobby in Europa om de gewenste versterking te 

bewerkstel ligen. De milieuorganisaties nemen niet meer aan 

deze werkgroep deel, omdat geen overeenstemming kon worden 

bereikt over de manier waarop het ETS een effectieve volume

prikkel dient te verschaffen om investeringen in CO2reductie en 

CO2efficiënte groei uit te lokken.

Resultaten en effecten 

• Tijdens het Nederlandse EUvoorzitterschap in de eerste

helft van 2016 heeft het Rijk de lobby binnen de EU tijdelijk

neergelegd. Bedrijfsleven heeft verschillende bijeenkomsten

in Brussel georganiseerd en gesprekken gevoerd met verte

genwoordigers van de Europese Commissie. De Europese

Commissie is voornemens eind 2016 een wetgevend voorstel

over de governance van de Energie Unie uit te brengen.

• Tijdens onderhandelingen in 2016 over de herziening van de

ETS richtlijn heeft een groot aantal EUlidstaten zich uitge

sproken voor verdere dynamisering en vereenvoudiging van

het ETS. Hiermee mag geconcludeerd worden dat de lobby

effectief is geweest.

CO2⇨ ZIE HET DASHBOARD 
VOOR MEER DETAIL Europese energieministers werken aan interne energiemarkt  ⇨ LEES MEER

http://afsprakengestart.energieakkoordser.nl/public/result
www.eu2016.nl/actueel/nieuws/2016/04/11/europese-energieministers-werken-aan-interne-energiemarkt-tijdens-informele-energieraad
www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/08/12/kamerstuk-verslag-informele-energieraad-12-13-juli-2016
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7. Kolencentrales en CCS

Ambitie
Invulling van de afspraak in het Energieakkoord over vijf in de 

jaren tachtig gebouwde kolencentrales. Langetermijnvisie op de 

positie van CCS (carbon capture and storage) in de transitie naar 

een duurzame energievoorziening.

Achtergronden
Het Energieakkoord sluit aan bij Europees beleid dat zich richt 

op een reductie van 80 tot 95 procent van de uitstoot van broei

kasgassen in 2050. De afbouw van de meest vervuilende en 

minst efficiënte kolencentrales past in die transitie. Daarnaast 

zal afvang, gebruik en opslag van CO2 bij de industrie en bij gas 

en kolencentrales onvermijdelijk zijn om op lange termijn te 

komen tot een volledig duurzame energievoorziening.

Aanpak
Een technische werkgroep onder leiding van de SER heeft alter

natieven onderzocht om invulling te geven aan de afspraak uit 

het Energieakkoord over de jaren tachtig kolencentrales, reke

ning houdend met de eisen van de Autoriteit Consument en 

Markt (ACM). Op basis van de bevindingen van de technische 

werkgroep is besloten tot het invoeren van eisen voor het elek

trisch rendement van kolencentrales. Deze eisen zijn vastgelegd 

in het Activiteitenbesluit Milieubeheer ⇨ LEES MEER.

BORSELE

Amercentrale 8 en 9

AMSTERDAM
Hemwegcentrale 8

NIJMEGEN
Gelderland 1

EEMSHAVEN

ROTTERDAM
Maasvlakte

GEERTRUIDERBERG

GAAT SLUITEN
IN 2016 EN 
2017

KOLENCENTRALES IN NEDERLAND 

FNV, Greenpeace en Milieudefensie starten campagne ‘gevolgen sluiting kolencentrales’

www.youtube.com/watch?v=9Bv-zR6C8hc
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2014/07/03/strengere-eisen-voor-kolencentrales
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tachtig heeft aangekondigd dat deze centrales per 1 juli 2017 

zullen worden gesloten als gevolg van de verhoging van de 

rendementseisen.

• In het Belastingplan 2016 is de vrijstelling van de kolen

belasting voor elektriciteitsproductie opnieuw ingevoerd.

• De vier werkgevers van de jaren tachtig kolencentrales heb

ben met de vakbonden afspraken gemaakt over het verlengen

van hun bestaande sociaal plan dan wel een nieuw sociaal

plan. Op alle betrokken werknemers is een sociaal plan van

toepassing.

Resultaten en effecten ⇨ ZIE HET DASHBOARD 
VOOR MEER DETAIL

• Sinds 1 januari 2016 is in het Activiteitenbesluit Milieubeheer

vastgelegd dat kolencentrales in Nederland moeten voldoen

aan minimumeisen ten aanzien van hun elektrisch rende

ment. Kolencentrales dienen sinds 1 januari 2016 ten minste

een netto elektrisch rendement van 38 procent te halen.

Het minimumrendement waar de centrales aan moeten

voldoen wordt per 1 juli 2017 tot 40 procent verhoogd. Als

gevolg van de invoering van deze rendementseisen zijn per

1 januari 2016 drie kolencentrales uit de jaren tachtig geslo

ten. De eigenaar van twee andere kolencentrales uit de jaren

ONTWIKKELPAD SLUITING KOLENCENTRALES

Energieakkoord 

voor duurzame groei

⇨ lees meer

Ministerie EZ stelt hogere 
rendementseisen aan kolencentrales 

⇨ lees meer

Sociaal plan afgesproken en verlegd voor 
werknemers van sluitende kolencentrales 

   ⇨ lees meer

Kolencentrales Borssele en Amer 8 

sluiten als gevolg van rendementseisen 

⇨ lees meer

FNV, Greenpeace en Milieudefensie starten 
campagne “gevolgen sluiting kolencentrales” 

en vragen aandacht voor banenverlies  

werknemers ⇨ lees meer

SEPTEMBER 2013 JULI 2014 FEBRUARI 2015 NOV-DEC 2015 SEPTEMBER 2016 

http://afsprakengestart.energieakkoordser.nl/public/result
www.energieakkoordser.nl/energieakkoord.aspx
http://energeia.nl/nieuws/328161-1502/epz-medewerkers-akkoord-met-sociaal-plan-vooral-timing-is-cruciaal
http://www.energieakkoordser.nl/nieuws/2015/amer-8-definitief-gesloten.aspx
www.fnv.nl/over-fnv/nieuws/actuele-dossiers/kolencentrales/
http://www.energieakkoordser.nl/nieuws/kolencentrales.aspx
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Ambitie
• In 2030 mag de sector maximaal 25 Mton CO2uitstoten,

17 procent minder dan in 1990. Het CO2reductiedoel voor

2050 is 60 procent.

• De bijdrage van de sector in 2020 is een energiebesparing

van 15 à 20 PJ, te realiseren ten opzichte van de referentie

ramingen van ECN/PBL 2012 *.

• Er zijn diverse tussendoelen geformuleerd, waaronder een

ingroeimodel dat erop is gericht dat vanaf 2035 alle nieuw

verkochte personenauto’s in staat zijn om CO2emissievrij

te rijden.

8. Mobiliteit en transport
Achtergronden
Ambitieuze doelstellingen van de mobiliteits en transportsector 

zijn noodzakelijk voor duurzame groei in de sector. De volgende 

aangrijpingspunten zijn in het Energieakkoord voor duurzame 

groei onderscheiden: verhoging van de energieefficiënte, effici

entieverbetering in gebruik van mobiliteit en transport, een  

groter aandeel duurzame modaliteiten, de overgang naar nieuwe 

energiedragers, verkenning van mogelijke toepassing van ‘beta

len voor gebruik’, effectief bron en ruimtelijk beleid, effectief 

mobiliteitsmanagement en aansluiting bij de behoeften en bele

ving van gebruikers. De aangrijpingspunten richten zich deels 

op de korte termijn, maar zeker ook op de lange termijn door 

acties gericht op het versnellen en opschalen van de innovaties 

op het gebied van voertuigen, brandstoffen en logistieke syste

men.

Aanpak
De afspraken over mobiliteit en transport zijn vertaald in een 

agenda ⇨ LEES MEER. Het Uitvoerings overleg Mobiliteit en 

Transport (UMT) bewaakt de voortgang. Naast voorzitter Pieter 

van Geel en een secretaris (staflid Borgings commissie) bestaat  

het UMT uit de organisaties die dit onderdeel van het Energie

akkoord hebben ondertekend en verantwoordelijk waren voor  

de afspraken over mobiliteit en transport.

*  Ervan uitgaande dat dit overeenkomt met een CO2-reductie van 1,3-1,7 Mton ten opzichte van 
de verwachte trendontwikkeling in 2020. Daarbij is aangenomen dat de daarvoor noodzake-
lijke voorgenomen Europese CO2-normen voor personen- en bestelauto’s in 2020 tijdig tot 
stand komen.

www.energieakkoordser.nl/~/media/files/energieakkoord/werkdocumenten/werkdocument-mobiliteit-en-transport.ashx
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Resultaten en effecten  ⇨ ZIE HET DASHBOARD 
VOOR MEER DETAIL

De uitwerking van de afspraken heeft uiteenlopende vormen 

gekregen, procesafspraken Green Deals, aanpassing in (fiscale) 

regelgeving en campagnes. Het meestomvattend is de uitvoering 

van de afspraken in het kader van de toekomstige brandstofmix. 

Uitwerking Visie Duurzame brandstofmix 
In een brief aan de Tweede Kamer van 10 juli 2015 heeft het  

Rijk ingestemd met de Visie Duurzame brandstofmix die in het 

kader van het Energieakkoord is ontwikkeld; ook steunt het  

Rijk de aanvullende afspraken ⇨ LEES MEER. 

Inmiddels is de uitvoering voor elk van de thema’s in gang is 

gezet: 

• De meerjarige Campagne Kies de Beste Band is in 2015

gestart. Betere banden en goed op gepompte banden zouden

volgens TNO in 2016 maximaal 850 miljoen 

euro aan maatschappelijke baten (waaronder 

1,7 Mton CO2reductie) opleveren. Een conser

vatieve inschatting is dat de besparing in 2020 

circa 150 miljoen euro (en 0,3 Mton CO2) ten 

opzichte van 2016 zal bedragen  

⇨ LEES MEER. 

• Met de ondertekening van de Green Deal Elektrisch Rijden

20162020 op 15 april 2016 is het Formule ETeam met vijf jaar

verlengd. Achttien partijen waaronder overheden, marktpar

tijen en maatschappelijke organisaties zetten zich in voor het

stimuleren van elektrisch rijden en groene groei ⇨ LEES MEER.

Het rapport Maak elektrisch rijden groot ⇨ LEES MEER gaat in op

kansen en belemmeringen voor de opschaling van elektrisch

personenvervoer richting consumenten. Ook besteedt het

rapport aandacht aan opslagmogelijkheden van elektrische

auto’s in relatie tot het elektriciteitsnetwerk.

• Met de Green Deal Laadinfrastructuur streven partijen naar

een forse uitbreiding van het aantal publieke en semipublieke

laadpalen voor elektrische voertuigen. Een van de acties is de

totale kosten van aanleg en exploitatie van deze infrastruc

tuur eind 2017 met 70 procent te verlagen ten opzichte van

het gemiddelde kostenniveau van 2013 ⇨ LEES MEER.

Sinds kort rijden op Schiphol 35 elektrische bussen om passagiers tussen de terminal 
en vliegtuig te vervoeren. De energie voor de bussen wordt opgewekt via een eigen 
veld met zonnepanelen.

http://afsprakengestart.energieakkoordser.nl/public/result
http://www.energieakkoordser.nl/nieuws/2015/ministerraad-duurzame-brandstofvisie.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=61Rp6b681Yc
www.kiesdebesteband.nl
www.greendeals.nl/gd198-elektrisch-vervoer-2016-2020
www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/06/01/maak-elektrisch-rijden-groot
http://www.greendeals.nl/wp-content/uploads/2015/11/GD185-samenvatting-Openbaar-toegankelijke-elektrische-laadinfrastructuur.pdf


ENERGIEAKKOORD VOOR DUURZAME GROEI • VOORTGANGSRAPPORTAGE 2016

ENERGIEAKKOORD IN DE PRAKTIJK
Domeinen

40

VOORWOORD ENERGIEAKKOORD 
IN HET KORT

MONITORING 
EN BORGING

ENERGIEAKKOORD 
IN UITVOERING

NEV 2016
EN EVALUATIE VOORUITBLIK

 ENERGIEBESPARING 
GEBOUWDE OMGEVING

 ENERGIEBESPARING 
INDUSTRIE EN AGRO

 GROOTSCHALIG 
 HERNIEUWBAAR

 ENERGIEOPWEKKING 
 DECENTRAAL

ENERGIETRANSPORT-  
 NETWERK

EUROPEES SYSTEEM 
VOOR EMISSIEHANDEL

 KOLENCENTRALES 
EN CCS

MOBILITEIT EN 
 TRANSPORT

WERK EN SCHOLING

 STIMULERING 
 COMMERCIALISERING

 FINANCIERING

 DUURZAME 
 WARMTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

• Verduurzaming scheepvaart:

   In diverse (internationale) gremia wordt regelgeving in de

scheepvaart aangepast om een grotere inzet van vloeibaar 

aardgas (LNG) ter vervanging van veel vervuilender diesel 

mogelijk te maken. 

   In 2016 komen er aansluitpunten voor walstroom voor een 

aantal schepen van de Rijksrederij en een aantal vissers

schepen in Scheveningen. Dit leidt tot aanmerkelijk minder 

emissies. 

• Inzet van waterstof:

   In vijf regio’s zijn pilots gestart met in totaal tien waterstof

bussen. Als vervolg hierop zijn de voorbereidingen begon

nen door een Nederlandse coalitie voor de deelname aan een 

Europese call (programma voor innovatieve projecten) voor 

100 waterstofbussen in 2018. 

   Het Nationaal waterstofplatform is begin 2016 van start 

gegaan en heeft de intentie uitgesproken een Green Deal 

te sluiten met het ministerie van EZ en I&M ⇨ LEES MEER. 

Inmiddels beschikt het ministerie van I&M over vier water

stofauto’s die als dienstauto worden ingezet.

• Inzet van biobrandstoffen:

   De Vereniging Platform Duurzame Biobrandstoffen is op

25 oktober 2016 van start gegaan en richt zich op projecten 

naar onderzoek en opzet van transparante biobrandstof

waardeketens voor alle modaliteiten ⇨ LEES MEER. Duurzaam 

geproduceerde biobrandstoffen vormen een belangrijk 

alternatief voor het gebruik van fossiele brandstoffen in de 

luchtvaart, zwaar wegverkeer en de scheepvaart. 

   Door onder meer het bijmengen van biobrandstoffen op 

de zeegaande schepen verwacht de Rijksrederij in 2016 18 

procent CO2 te reduceren ten opzichte van 2011. Naar aan

leiding van de resultaten van de pilot met drie zeegaande 

schepen is besloten dit uit te rollen over de gehele zee

gaande vloot.

   De aanbestedingsrichtlijn van Rijkswaterstaat om meer op 

CO2 te sturen, is er mede de oorzaak van dat Nederlandse 

baggeraars en waterbouwers structureel gebruik maken 

van biobrandstoffen. Verder zijn vergevorderde gesprekken 

gaande over het gebruik van biobrandstoffen bij veerdien

sten, binnenvaart en Short Sea Shipping.

Normstelling

• BOVAG, ANWB, Natuur & Milieu en het ministerie van I&M

hebben gezamenlijk ten behoeve van de Europese lobby een

scherp standpunt geformuleerd over de toekomstige CO2

normen voor personenvoertuigen en lichte bedrijfsauto’s.

Dit standpunt is bij de Europese Commissie ingebracht

⇨ LEES MEER. De Commissie zal aan het eind van komend voor

jaar met voorstellen voor nieuwe emissienormen komen. Het

gezamenlijke standpunt fungeert ook als leidraad voor lobby

www.nationaalwaterstofplatform.nl
http://platformduurzamebiobrandstoffen.nl/2016/10/25/oprichting-platform-duurzame-biobrandstoffen
http://www.cleanercarcontracts.eu/articles/best-practices/nederlands-standpunt-inzake-toekomstige-co-normering-personenvoertuigen
zaal
Notitie
link wijzigen in:http://platformduurzamebiobrandstoffen.nl/
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ENERGIEAKKOORD IN DE PRAKTIJK

activiteiten in de eigen achterban van Europese zusterorgani

saties in de aanloop naar het commissievoorstel.

• Op 15 april 2016 is het landelijk bestuursakkoord ‘Zero Emis

sie Regionaal Openbaar Vervoer per Bus’ getekend. Daarin

is afgesproken dat partijen ernaar streven dat vanaf 2030

het busvervoer volledig uitstootvrij is aan de uitlaat en dat

nieuwe bussen in 2025 gebruik maken van 100 procent her

nieuwbare energie of brandstof die zoveel mogelijk regio

naal wordt op gewekt ⇨ LEES MEER. Ter voorbereiding op het

akkoord heeft het IPO het onderzoek ‘Duurzaam Regionaal

OV’ over de haalbaarheid van de zeroemissie ambitie van

OVbussen laten uitvoeren ⇨ LEES MEER. Ook heeft het Rijk het

onderzoek ‘Advies transitieaanpak zero emissie busvervoer’

over de kostenontwikkeling van verschillende zero emissie

bus opties laten uitvoeren ⇨ LEES MEER.

Fiscaliteit

• De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Wet uitwerking Auto

brief II op 5 juli 2016 aangenomen. De wet treedt 1 januari

2017 in werking. Zeroemissie alternatieven krijgen tot 2020

een gunstig fiscaal regime, het gunstige regime voor plug

invoertuigen wordt afgebouwd ⇨ LEES MEER.

• Verder is de MilieuInvesteringsAftrekregeling opengesteld

voor zeroemissie alternatieven, zodat het bedrijfsleven van

deze regeling gebruik kan maken voor elektrische en waterstof

voertuigen (personenauto’s, bestelauto’s, bussen, vrachtauto’s 

en tank en laadinfrastructuur op eigen terrein) ⇨ LEES MEER. 

• Vanaf 2017 tot en met 2020 halveert het kabinet de belasting

tarieven van de elektriciteit van openbare laadpalen. Deze

maatregel moet het prijsverschil tussen thuisladen en open

baar laden van de elektrische auto kleiner maken ⇨ LEES MEER.

  Standaard Publiek      Standaard Semi-publiek      Snellaad

Aantal laadpunten (exclusief private laadpunten)

0 5000 10.000 15.000 20.000 25.000

2016 ’08

2015 ’12

2014 ’12

2013 ’12

2012 ’12

2011 ’12

2010 ’12

Jaren

8.782

7.395

5.421

3.521

2.782

1.250

400

15.179

10.391

6.439

2.249

829

576

541

465

254

106

63

15

Bron: RVO.nl september 2016

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/04/15/nederlands-ov-stapt-over-op-100-procent-uitstootvrije-bussen
http://visieduurzaamregionaalov.nl/
http://www.energieakkoordser.nl/~/media/files/energieakkoord/publiciteit/voortgang-2016-transitie-aanpak-zero-emissie-busvervoer.ashx
https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20160628/behandeling_wet_uitwerking
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/miavamil/onderwerpen-toegelicht/e-auto
https://www.rendement.nl/nieuws/id18589-tarief-openbare-laadpalen-auto-in-2017-omlaag.html
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ENERGIEAKKOORD IN DE PRAKTIJK

Gedragsmaatregelen

• Najaar 2016 telt de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek

over het hele land verspreid vele tientallen deelnemers uit

alle relevante sectoren ⇨ LEES MEER. Deelnemers onderzoeken

samen via zogeheten Living Labs (regionale pilots) hoe emis

sievrije bevoorrading van stadskernen in praktijk kan worden

gebracht. Op 1 januari 2020 wordt op basis van deze resul

taten bezien hoe het vervolgpad eruitziet richting 2025.

• Op 26 mei 2016 hebben 28 organisaties Green Deal Het

nieuw draaien getekend. Deze Green Deal richt zich op

een besparing van 10 procent in het brandstofverbruik van

mobiele werktuigen als graafmachines en bulldozers in de

grond, weg en waterbouw, vastgoed en agrarische sector.

Mobiele werktuigen stoten op jaarbasis ruim 2 Mton CO2

uit ⇨ LEES MEER.

• RAI Vereniging, BOVAG en ANWB lanceren eind 2016 een

website Het Nieuwe Rijden 3.0, met specifieke brandstof

besparingstips voor uiteenlopende doelgroepen. Dit ken

nisloket beoogt een bijdrage te leveren aan de CO2reductie

doelstelling. Met behulp van de website zullen autoimpor

teurs en dealers worden aangemoedigd informatie over

brandstofbesparing aan hun klanten te verstrekken.

Verder zullen BOVAG en ANWB zich inspannen om vanaf

2017 HNR 3.0 blijvend te verankeren in de rijexamens.

• Door de Green Deal Autodelen is het aantal deelauto’s in

Nederland in 2016 gestegen naar meer dan 25.000, een vervijf

voudiging ten opzichte van 2013. Toch is een verdere versnel  ling

nodig om het doel van 100.000 deelauto’s in 2018 te halen. In

2016 hebben zich veertien nieuwe partijen aangesloten bij deze

green deal. Grootste bottleneck voor een verdere doorgroei van

autodelen blijft de relatieve onbekendheid ⇨ LEES MEER.

• Momenteel zijn 130 bedrijven actief in het programma Lean

and Green Personal Mobility, met als eerste doelstelling van

20 procent CO2 besparing in hun woonwerk en zakelijk ver

keer. Recent heeft Rabobank Nederland zich aan het program

 ma gecommitteerd ⇨ LEES MEER.

• Anders Reizen is een in 2015 gestarte coalitie van zestien grote

bedrijven, die op initiatief van de NS en Natuur & Milieu de

Een tweede groep bedrijven heeft tijdens de 
Nationale Kllimaattop 2016 de Dutch Sustainable 
Mobility Pledge ondertekend

http://greendealzes.connekt.nl/zes-in-kaart
http://www.greendeals.nl/green-deal-het-nieuwe-draaien-getekend/
http://www.crow.nl/documents/kpvv-kennisdocumenten/best-practice-infographic
https://www.rabobank.com/nl/press/search/2016/20160623_Rabobank-ontvangt-Lean-Green-Award.html
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ENERGIEAKKOORD IN DE PRAKTIJK

Dutch Sustainable Mobility Pledge hebben onder tekend.  

Hierin committeren zij zich proactief aan de klimaatdoelstel

lingen die Nederland zich ten doel heeft gesteld zo als ver

woord in het Energie akkoord, domein Mobiliteit en transport. 

Tijdens de Nationale Klimaattop op 26 oktober heeft een 

tweede groep bedrijven de Dutch Sustainable Mobility Pledge 

ondertekend ⇨ LEES MEER.

• Een maatschappelijke coalitie van brancheorganisaties uit de

logistieke sector (BOVAG, EVO, KNV, RAI Vereniging, Transport

& Logistiek Nederland en VNA), ANWB en Natuur & Milieu

heeft zich in het kader van de Verkenning Betalen naar

gebruik gebogen over de mogelijkheden om in het wegverkeer

‘betalen naar gebruik en milieuprestaties’ als beginsel in te

voeren. De betrokken organisaties zijn graag bereid om in 2017

met het toekomstige kabinet in gesprek te gaan over de voor

waarden en modaliteiten waaronder stappen in deze richting

in praktijk kunnen worden gebracht.

• De meerjarige IkbenHoppercampagne is bedoeld om

Nederlanders slimmer te laten reizen. De Hoppercampagne

moet bijdragen aan minder belasting van het milieu en min

der files ⇨ LEES MEER.

• Realiseren van de afspraak om in 2015 één miljoen mobili

teits passen in gebruik te hebben, is niet haalbaar gebleken.

Door de complexe markt heeft de contractvorming meer tijd

genomen dan verwacht.

Logistieke sector

• De beschikbare methodieken voor emissiemetingen zijn

vooral voor kleinere bedrijven in de logistieke sector complex.

Daarom is in het najaar van 2016 een verkenning begonnen

die de mogelijkheden van een eenvoudiger methodiek in

beeld brengt. Ook vindt dan een inventariserende nulmeting

onder leden van EVO en TLN met meer dan honderd een

heden plaats.

• De Topsector Logistiek heeft de lopende programmering

voor de periode 20172020 aangepast met een intensivering

van projecten die gericht zijn op C02reductie. Hiervoor is een

bedrag van circa 4,8 miljoen euro vrijgemaakt. Er is gekozen

voor een aanpak per marktsegment en goederenstroom.

Het gaat steeds om een combinatie van logistieke optima

lisatie, gedragsbeïnvloeding, technologiekeuze en brand

stofinzet. De Topsector Logistiek omarmt het Lean en Green

programma.

• In de topsectoren Logistiek, Energie en Hightech systemen

en Materialen is in de programmering ruimte gemaakt voor

onderzoek naar duurzame logistieke netwerken, duurzame

productie bioLNG, bioCNG en schone waterstof, productie

van geavanceerde biobrandstoffen, smartgrids en buffering

duurzame energie in relatie tot elektrisch rijden, en duur

zame aandrijflijnen en componenten.

http://nieuws.ns.nl/bedrijven-van-nederland-ga-aan-de-slag-met-schoon-woon-werk-verkeer/
http://www.ikbenhopper.nl/acties
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ENERGIEAKKOORD IN DE PRAKTIJK

Effecten
Volgens de NEV 2016 (p.156) ligt de beoogde energiebesparing 

van de sector mobiliteit en transport in 2020 (15 à 20 PJ) binnen 

bereik. De geraamde besparing in 2020 bedraagt 19 PJ, maar er is 

wel sprake van een forse bandbreedte: 1127 PJ, 5 PJ hoger dan in 

de NEV 2015 was voorzien. Deze toename komt doordat er voor

uitgang is geboekt bij de uitwerking van afspraken. Verder kon

den door clustering meer afspraken worden doorgerekend dan 

in de vorige NEV. De grote bandbreedte komt doordat de uitwer

king, implementatie en doorwerking van veel van de afspraken 

nog moet plaatsvinden. Zoals in de vorige jaren ook het geval 

was, beperken de ramingen zich tot de besparingseffecten die 

direct voortvloeien uit het Energieakkoord.

De NEV 2016 (p. 154) geeft verder aan dat de CO2 uitstoot van  

het binnenlandse verkeer en vervoer tussen 2015 en 2020 naar 

verwachting met 4 procent daalt tot 33,1 Mton en vervolgens 

verder afneemt tot 31,5 Mton in 2030; dit is nog aanzienlijk 

meer dan het sectordoel van 25 Mton. 

Aandachtspunten
Voor het Uitvoeringsoverleg Mobiliteit en Transport staan de 

komende periode de volgende aandachtspunten centraal:

• Voortgang van afspraken met concrete doelstellingen:

liggen deze afspraken op schema?

• Vervolggesprekken over de rol van gas en biobrandstoffen

op weg naar een duurzame mobiliteit en transportsector.

• Mogelijkheden voor nieuwe afspraken in de periode

tot 2020 en daarna, mede in de wetenschap dat voor de

beoogde CO2reductie in 2030 aanvullend beleid nodig is.

Energieakkoord 

voor duurzame groei

⇨ lees meer

Staatssecretaris Mansveld neemt 
Duurzame brandstofvisie in ontvangst 

⇨ lees meer

Actieagenda 
Duurzame brandstoffen is gereed    

⇨ lees meer

Staatssecretaris Mansveld 
geeft startschot voor Uitvoeringsagenda 

Duurzame brandstoffen 

⇨ lees meer

Op alle thema’s 
zijn acties in uitvoering 

(zie dit hoofdstuk) 

ONTWIKKELPAD DUURZAME BRANDSTOFFENMIX

SEPTEMBER 2013 JUNI 2014 JUNI 2015 JULI 2015 JULI 2016

http://www.energieakkoordser.nl/energieakkoord.aspx
http://www.energieakkoordser.nl/nieuws/brandstofvisie.aspx
http://www.energieakkoordser.nl/nieuws/2015/ministerraad-duurzame-brandstofvisie.aspx
https://www.rijksoverheid.nl/regering/nieuws/2015/07/10/visie-op-een-schoner-wagenpark-en-duurzamer-transport
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Daar staat tegenover dat ook werkgelegenheid verloren gaat,  

bijvoorbeeld door de uitfasering van oude kolengestookte ener

giecentrales.

Aanpak
De organisaties die betrokken zijn bij dit deel van het Energie

akkoord, zetten zich in voor passende opleidings en werknaar  

werkfaciliteiten. Voor jongeren moeten aantrekkelijke oplei

din gen beschikbaar komen die voor ‘groene’ banen opleiden.  

Om en bijscholing (green skills) moet werkzoekenden op nieuwe 

banen in ‘groene’ groeisectoren voorbereiden. Sociale partners  

zien toe op de kwalitatieve aspecten van werk: goede arbeidsvoor

waarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen, zodat 

ook op sociaal gebied sprake is van een duurzame sector. 

9. Werk en scholing

Ambitie
Extra werkgelegenheid in de periode 20142020 van gemiddeld 

ten minste 15.000 voltijdbanen (oftewel in de gehele periode 

90.000 arbeidsjaren extra), voor een belangrijk deel in de eerst

komende jaren te creëren. Een belangrijk instrument hiervoor is 

een ambitieus startpakket in de bouwsector gericht op energie

besparing in de gebouwde omgeving.

De NEV 2016 schat in dat de toename van de netto werkgelegen

heid tussen 2014 en 2020 uitkomt op (netto) 91.000 arbeidsjaren. 

Deze raming stemt overeen met doel van het Energieakkoord 

(90.000 extra arbeidsjaren), maar heeft een grote onzekerheids

marge van ± 40 procent (zie paragraaf 6.5 uit de NEV). Ruim 

73.000 voltijdsbanen van deze werkgelegenheid zal gerelateerd 

zijn aan hernieuwbare energie en energiebesparing. In de instal

latiesector en offshoreactiviteiten is de omschakeling al goed 

zichtbaar.

Achtergronden
Het Energieakkoord leidt tot aanzienlijke werkgelegenheids

kansen in bijvoorbeeld de bouw en installatiesector door vor men 

van energiebesparing. Daarnaast zal de groeiende vraag naar 

schone energietechnologieën en diensten nieuwe werkgelegen

heid scheppen in de Nederlandse Groene Industrie sector.

Overhandiging van het EIB rapport aan Hamer en Nijpels door FNV
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Resultaten en effecten ⇨ ZIE HET DASHBOARD 
VOOR MEER DETAIL

• De taakgroep werk en scholing (secretariaat Borgingscommis

sie, FNV, VNONCW, TSE en ECN) heeft aan het Economisch

Instituut voor de Bouw (EIB) opdracht verleend voor onder

zoek naar arbeidsmarkt en werkgelegenheidsontwikke

lingen en ontwikkelingen in de kwaliteit van de arbeid

(arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden en arbeids

voorwaarden).

• De studie ‘‘Energieakkoord: Effecten van de energietransitie

op de inzet en kwaliteit van arbeid’’ die onder leiding van

het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) is uitgevoerd,

⇨ LEES MEER laat zien dat de “nieuwe werkgelegenheid” vooral

bestaat uit tijdelijke projecten. Vanwege de kennisopbouw is

er een voorkeur voor vast gekwalificeerd personeel. Er wordt

meer hoogwaardig opgeleid personeel in de nieuwe energie

sectoren ingezet, waarbij uitvoerend werk vooral door ervaren

mboers wordt gedaan. Instroom van jongeren uit opleidin

gen is beperkt. De werkgelegenheid wordt met name door

Nederlanders vervuld, waarbij wind op zee de uitzondering

vormt. De EIB vond geen grote knelpunten rond de naleving

van regels, voorschriften en afspraken. De inzichten uit pro

jecten leveren een ander beeld op wat betreft de omvang van

werkgelegenheid dan de eerdere modelberekeningen uit de

NEV. In de Nationale Energieverkenning 2017 zal worden aan

gegeven hoe de inzichten uit deze studie zich verhouden tot de 

eerdere modeluitkomsten.

• De Borgingscommissie heeft in het voorjaar een geactualiseerde

versie van de (digitale) brochure Ruim Baan Energieakkoord

gepresenteerd ⇨ LEES MEER.

• Op basis van onderzoek door Technopolis naar gevraagde

functies en nieuwe kwalificaties stelt de Topsector Energie een

140
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0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

  Overige conventionele  
energieactiviteiten

 Exploratie olie en gaswinning 
 Netwerken
  Warmte, geothermie en  
energie uit water

  Biomassa, gas,  brandstoffen 
en raffinage en overig

 Wind
 Zon
 Energiebesparing

Werkgelegenheid uit investeringen 
(duizend arbeidsjaren)

Bron: K. Schoots, M. Hekkenberg en P. Hammingh (2016), Nationale Energieverkenning 2016. 
ECNO16035. Petten: Energieonderzoek Centrum Nederland.

http://afsprakengestart.energieakkoordser.nl/public/result
http://www.energieakkoordser.nl/nieuws/2016/inzet-kwaliteit-arbeid.aspx
http://www.energieakkoordser.nl/publicaties.aspx
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nieuw plan op voor 2017 ⇨ LEES MEER. Adviesbureau Qeam 

onderzocht benodigde competenties op hboniveau om in te 

spelen op de veranderende energiemarkt ⇨ LEES MEER. Tevens 

is een verkenning naar de haalbaarheid van een Centre of 

Expertise Wind op Zee afgerond ⇨ LEES MEER en een nationaal 

Coördinatiepunt voor praktijkgericht onderzoek, onderwijs 

en voldoende arbeidskrachten opgericht.

• De ontwikkeling van BuildUpSkillsNL leerstof loopt op

schema, in 2016 zijn tien tot veertien complete modulen

ontwikkeld. De BuildUpSkills advisor app ontsluit het

bestaande kennisaanbod op het gebied van verduurzaming 

van de gebouwde omgeving. Uitbreiding van de app wordt in 

de tweede helft van 2016 getest in regionale pilots. 

• De Topsector Energie heeft een wedstrijd voor jonge

ren georganiseerd om te komen met energieoplossingen

voor de toekomst. Resultaten zijn gepresenteerd tijdens

de werkconferentie van de Topsector Energie ⇨ LEES MEER.

Op diezelfde conferentie lanceerde de Topsector twee plat

forms voor Urban Energy en voor Toegepast Onderzoek

Systeemintegratie ⇨ LEES MEER, en een derde voor Biobased

Economy.

• NWEA heeft samen met de NVDE een eerste quick scan

rond IMVO onder de bedrijven in de duurzame energiebran

che uitgevoerd. De belangrijkste uitkomsten zijn dat er nog

veel onbekendheid met het onderwerp IMVO is in de jonge

duurzame energiesector, maar dat er op diverse gebieden

veel door individuele bedrijven wordt gedaan. De directie

van de NVDE zet graag de volgende stap richting een IMVO

convenant. Voor eind 2016 legt de directie een plan voor

aan het NVDE bestuur en de leden, waarin de mogelijkheid

tot het starten van een kwartiermakersfase voor een proces

gericht op een mogelijk IMVOconvenant wordt uitgewerkt.

• Het opvangen van de arbeidsmarktgevolgen van de sluiting

van de kolencentrales uit de jaren tachtig heeft plaatsgevon

den aan de hand van toen reeds bestaande sociale plannen.

http://topsectorenergie.nl/rapport-biedt-scherp-beeld-hca-energietransitie
http://topsectorenergie.nl/onderwijs-moet-snel-schakelen-bij-energietransitie/
http://topsectorenergie.nl/center-of-expertise-wind-op-zee-van-start
http://energyinnovationtalks.nl
http://topsectorenergie.nl/onderwijs-draagt-bij-aan-innovaties/
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Voor de drie centrales die per 1 januari 2016 zijn gesloten, 

is een landelijk sociaal plan afgesproken, gekoppeld aan de 

sectorcao Productie Leverings Bedrijven (PLB). Bij het vierde 

bedrijf (UNIPER) is het bestaande sociaal plan, in opdracht 

van de Raad van Bestuur, verlengd tot december 2018.   

De ervaringen wijzen uit dat interne herplaatsing op korte 

termijn voor een aantal werknemers mogelijk is, maar dat 

voor een aantal groepen werknemers onvoldoende perspec

tief op werk elders is. Verschillen tussen de drie gesloten 

centrales zijn aanzienlijk, mede door regionale arbeidsmoge

lijkheden.

Aandachtspunten
• Aandacht en inzet van alle partijen blijft nodig om het

domein werk en scholing met andere domeinen te verbinden,

vooral met gebouwde omgeving en hernieuwbare energie.

Taakgroep is voornemens met handvatten voor andere pijlers

te komen en deze in de uitvoeringsagenda 2017 op te laten

nemen.

• Monitoring van afspraken in deze pijler is niet voldoende

georganiseerd en geborgd. Kwalitatieve en kwantitatieve

borging (waaronder sectoraal inzicht en verdieping) voor de

periode 20172020 is nodig. De suggestie is gedaan dit te bor

gen via de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA)

van het CBS. Dit zal nader worden onderzocht.

• Onderzoek vanuit de Topsector Energie en BuildUpSkills naar

de gevraagde functies en kwalificaties toont het belang van

borging van de continuïteit van:

   ontwikkelde elearning en eassessments;

   mbokeuzedelen;

   BuildUpSkills advisor app;

   de in gang gezette pilots in de regio’s en het belang om 

de regionale pilots te versterken door samenwerking met 

UnetoVNI en Bouwend Nederland om ondernemers en 

medewerkers actief de voordelen van gerichte opscholing 

te laten ervaren;

   en een stevigere boodschap over human capital.

• Arbeidsmarktonderzoek is nodig om verliezers door de ener

gietransitie reëel perspectief op ander werk te bieden. Een

plan van aanpak is wenselijk om te komen tot meer volwaar

dige arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden en (scholings)

voorzieningen. Het plan voor een nationaal offensief offshore

windsector met daarin aandacht voor sociale aspecten kan een

voorbeeld worden.

• Aanvullende maatregelen voor de opvang van de werkgelegen

heidsgevolgen van werkenden in de keten moeten worden

overwogen, zowel bij de centrales die per 1 juli 2017 worden

gesloten als bij kolencentrales waarvoor in de toekomst moge

lijk tot sluiting wordt besloten.
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Ambitie
Een sterke en groeiende groene industrie in Nederland draagt 

bij aan de nationale en internationale verduurzamingsambi

ties en het lange termijn klimaatbeleid. Dit wordt zichtbaar in 

een top 10positie op de mondiale CleanTechranking in 2030 en 

een verviervoudiging van de economische waarde van de schone 

energietechnologieketen in 2020 ten opzichte van 2010. Doel is 

verdubbeling van het marktaandeel op internationale CleanTech

markten door groei van export. Investeren in CleanTech bete

kent ook investeren in toekomstige werkgelegenheid. Scholing 

(human capital) is daarvoor nodig. 

Achtergronden
Groene industrie –CleanTech gaat over duurzame activiteiten, 

zoals energieefficiënte, CO2opslag, adaptatietechnieken en 

diensten. De CleanTechsector in ruime zin (inclusief milieube

scherming) is in Nederland goed voor circa 5 miljard euro, 0,9

procent van het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp).

Dit levert 61.000 voltijdbanen op. In de periode 19962010 is de

productiewaarde met gemiddeld 6 procent per jaar gestegen. Op

de mondiale CleanTechranking neemt Nederland een beschei

den positie in: 21e in 2011.

Aanpak
• Onder leiding van kwartiermakers van de Topsector Energie

is in het najaar van 2013 een plan van aanpak uit gewerkt,

gericht op de zes elementen uit het Energieakkoord: financie

ring, nationale marktontwikkeling, internationale marktont

wikkeling, inrichting van wet en regelgeving, aansluiting van

het mkb en human capital.

• Medio 2016 heeft het secretariaat van de Borgingscommissie

de werkgroep Groene industrie ingesteld om meer grip te

krijgen op de impact van de diverse instrumenten op de over

eengekomen doelen uit het Energieakkoord. Onder meer

wordt gekeken wat de toegevoegde waarde en bijdrage aan de

Nederlandse economie is. In opdracht van EZ en in nauw over

leg met onder andere Milieudefensie voert ECN samen met

RVO.nl en CBS onderzoek uit. Tijdens een expertworkshop bij

de SER zal de uitkomst van het onderzoek worden getoetst.

10. Stimulering commercialisering voor groei en export
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Energy Innovation Talks: Student en Young Professionals 
presenteren innovatieve ideeën over de energietransitie

Resultaten en effecten  ⇨ ZIE HET DASHBOARD 
VOOR MEER DETAIL

• De regeling hernieuwbare energie die bijdraagt aan de

reductie van de kosten van hernieuwbare energie, is actief.

Jaarlijks is 50 miljoen euro beschikbaar. Ruim honderd

aanvragers vooral uit de gebouwde omgeving, vergisting,

wind op zee en biobased economy, hebben hiervan gebruik

gemaakt ⇨ LEES MEER.

• De regeling voor demonstratieprojecten (DEIregeling)

gericht op de versnelling van commercialisering is in 2014

opengesteld. Er zijn inmiddels drie tenders geweest en ruim

honderd projecten gehonoreerd. Deze projecten van de

DEIprojecten zijn zichtbaar gemaakt op de website van

RVO.nl ⇨ LEES MEER.

• De kwartiermaker heeft een overzicht ⇨ LEES MEER gemaakt

van alle instrumenten om de transparantie en coördinatie

te bevorderen.

• De geïntegreerde internationaliseringsagenda van de Topsec

tor Chemie en Energie, is uitgewerkt en wordt momenteel

door de ministeries van BuZa en EZ verwerkt in de nieuwe

Holland Branding. Thema is ‘Holland a model’ ⇨ LEES MEER.

• Het mkbloket, Innovatielink ⇨ LEES MEER is eind 2014 opge

richt. Het midden en kleinbedrijf speelt een belangrijke rol

in innovatie. In de veelheid van financieringsregelingen en

samenwerkingsverbanden is het voor het mkb een uitdaging

om steun voor hun innovatieambi

ties te vinden. Innovatielink helpt 

mkb’ers in de sectoren chemie 

en energie bij vragen en knelpun

ten op weg. Met heldere, concrete 

adviezen en een InnovatieAtlas en 
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http://afsprakengestart.energieakkoordser.nl/public/result
https://www.youtube.com/watch?v=votbVCxb86Q
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/hernieuwbare-energie
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/demonstratie-energie-innovatie
http://topsectorenergie.nl/holland-a-sustainable-urban-delta-2
http://topsectorenergie.nl/holland-a-sustainable-urban-delta-2
http://topsectorenergie.nl/innovatielink-nieuw-steunpunt-voor-mkb/
zaal
Notitie
zelfde link als die hiervoor
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een FinancieringsAtlas biedt Innovatielink inzicht in net

werken en financiering en wordt de innovatievraag gematcht 

met het aanbod. 

• In het Energieakkoord is afgesproken de intersectorale

samenwerking tussen de technische installatie en bouwsec

tor (BuildUpSkills) met de netwerkbedrijven en de energie

producenten uit te breiden. De twee sectoren gaven aan bij

nader inzien geen behoefte hieraan te hebben. BuildUpSkills

is voortgezet en ontwikkelt onderwijsaanbod, skills app en

andere producten om de omscholing van de beroepsbevol

king mogelijk te maken. De behoefte aan scholing neemt de

laatste tijd in beide sectoren toe. De TSE werkt nauw samen

met BuildUpSkills binnen de Human Capital Agenda (zie ook

⇨ DOMEIN 9).

• Voorafgaand aan de klimaattop in Parijs hebben de minister

van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

mede namens I&M, en de CEO NLII een intentieverklaring

getekend om de haalbaarheid van een publiek privaat kli

maatinvesteringsfonds te onderzoeken ⇨ LEES MEER. Door

het samenbrengen van publiek en privaat geld kan het fonds

de risicoprofielen van wereldwijde klimaatinvesteringen van

Nederlandse ondernemingen optimaliseren. Projecten kun

nen dan beter aansluiten bij de investeringsbehoefte van

institutionele beleggers.

• De minister van EZ heeft op 30 september 2016 de Tweede

Kamer geïnformeerd over energie innovatie en over de toe

treding van Nederland tot ‘Mission Innovation’. De minister

van EZ ziet dit als ‘een internationale erkenning van de geza

menlijke inspanning uit het Energieakkoord op het gebied

van energieinnovatie’ ⇨ LEES MEER.

Aandachtspunten
• Het door de kwartiermaker samengestelde overzicht

⇨ LEES MEER met alle beschikbare instrumenten moet regel

matig worden geactualiseerd. Er is nog geen partij die dit

uitvoert.

• Bij de haalbaarheid van een publiek privaat klimaatinveste

ringsfonds speelt de vermindering van het risico van inves

teringen in de Ontwikkelingslanden (Official Development

Assistance) een belangrijke rol.

• Aan de afspraak over de voorbeeldfunctie van de overheid

bij de toepassing van Cleantech in het kader van Inkoop

Innovatie Urgent is nog geen gevolg gegeven. Dit loopt mee

in het onderzoek van de werkgroep groene industrie; tevens

zijn de inventarisaties door BZK van met name de energiebe

sparing bij Rijk en maatschappelijk vastgoed van belang voor

het inbouwen van innovatieve aankoop energiebesparing.

www.nlii.nl/files/4/9/3/2015%204%20december%20NLII%20en%20Nederlandse%20overheid%20werken%20aan%20klimaatfonds.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/10/05/nederland-lid-mission-innovation-meer-internationaal-geld-voor-energie-innovatie
http://www.energieakkoordser.nl/nieuws/subsidies-fondsen-cleantech.aspx
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Ambitie
Het gericht wegnemen van knelpunten rondom de financiering 

zodat omvangrijke investeringen in de energie en klimaattran

sitie tijdig en goed worden gefinancierd. Bevorderen van nauwe 

samenwerking tussen vragers naar financiering en partijen in de 

diverse domeinen en de aanbieders van financiering als banken, 

pensioenfondsen, verzekeraars, participatiemaatschappijen en 

Europese instellingen.

Aanpak
Volgens de Nationale Energieverkenning zijn miljardeninveste

ringen nodig om de doelen van het Energieakkoord te realiseren. 

Tijdens de Ronde Tafel Financiering Energietransitie op 23 juni 

2016 bij de SER zijn daarover verdere afspraken gemaakt  

⇨ LEES MEER. In de huidige constellatie is de aansluiting tussen 

vraag en aanbod van kapitaal op het terrein van energiebespa

ring, hernieuwbare energie en warmte reeds sterk verbeterd 

voor mainstreamprojecten als wind op zee, maar nog onvol

doende voor de zogenoemde nonmainstream projecten. 

Business cases zijn nog onvoldoende beschikbaar of economisch 

gezien nog niet rendabel zonder financiële ondersteuning door 

overheden. Nieuwe financieringsvormen zijn nodig en meer 

11. Financiering

samenwerking tussen investeerders en financiers. De Neder

landse Investeringsinstelling (NLII) en het Nederlandse Inves

terings Agentschap (NIA) versterken de financierbaarheid van  

de energietransitie. Voor de financiering van kleinschalige, 

decentrale projecten is het opbouwen van expertise en kennis  

bij financiers en het matchen met de praktijk van groot belang.

zijn transparant over de klimaatimpact van onze bedrijfsvoering
en werken aan continue verbetering van energieefficiency

wegen duurzaamheid, klimaatimpact en milieuschade mee in
onze financierings en investeringsbeslissingen

Klimaatstatement banken

Wij, banken in Nederland, verenigd in de NVB:
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http://mijnenergie2050.nl/Wees+erbij/Documenten/Verslagen/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=580213
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Resultaten en effecten ⇨ ZIE HET DASHBOARD 
VOOR MEER DETAIL

• Tijdens de Ronde Tafel Financiering Energietransitie is af

gesproken een voortrollende agenda financiering energie

transitie bij te houden, met daarin aandacht voor de vijf

thema’s uit het verslag van de Ronde Tafel. Inmiddels heeft

het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een eerste vinger

oefening gedaan, die inzicht geeft in de omvang van inves

teringen in de periode 2020  2040 (zie kader).

• De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en IPO hebben

zich tijdens de Ronde Tafel aangesloten bij het initiatief om

een ontwikkelfaciliteit voor lokale energiecoöperaties op

te richten. Dit initiatief is onderdeel van het offensief lokale

energie uit het intensiveringspakket. ODE Decentraal en EZ

werken toe naar transparantie over de (positieve en negatieve)
impact van onze leningen en investeringen op klimaatverandering

moedigen onze klanten waar mogelijk aan om hun CO2
uitstoot te verlagen en helpen hen daarbij met producten 
en diensten

Klimaatstatement banken

Wij, banken in Nederland, verenigd in de NVB:

PBL heeft met een nieuw simulatiemodel een eerste, grove inschatting 
gemaakt van de extra investeringen benodigd voor 80 procent CO2reductie 
in 2050 ten opzichte van vastgesteld en voorgenomen beleid.

Het simulatiemodel is nog in testfase, maar kan al gebruikt worden voor 
indicatieve schattingen. Aan de hand van aanbod en vraag, en kosten van 
technologieën, olie, gas, en de importprijs van elektriciteit, berekent het 
model welke investeringen (uitbreidings of vervangings) nodig – en op  
dat moment het aantrekkelijkst – zijn. In totaliteit zijn de investeringen in 
20162040 twee derde hoger dan in het voorgenomen beleid, waarbij ze  
tot 20312035 geleidelijk oplopen.

16

12

8

4

0

4

  Overig   Bioenergie en overig hernieuwbaar  Transport  Totaal
 Netten  ZonPV en wind  Energie

 Gebouwde omgeving

2016 – 2020 2021 – 2025 2026 – 2030 2031 – 2035 2036 – 2040BAU
2016 – 2020

Verschil in gemiddelde investering bij 80 procent – reductiepad en basispad – 
voorlopige resultaten

Bron: PBL
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miljard euro
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http://afsprakengestart.energieakkoordser.nl/public/result
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werken daarin nauw samen. EZ heeft een onderzoekopdracht 

verstrekt dat eind 2016/ begin 2017 tot besluitvorming zal 

leiden, zodat lokale energiecoöperaties per 2017 een beroep 

kunnen doen op professionele ondersteuning (zie ook  

⇨ DOMEIN 4).

• De werkgroep financiering (een afspraak uit het intensive

ringspakket mei 2016) zal als klankbord functioneren bij de

uitwerking door het Rijk van de kabinetsreactie eind 2016/

begin 2017 om te komen tot een Nederlandse financierings/

instelling voor economische ontwikkeling ⇨ LEES MEER.

• VNONCW heeft op de startbijeenkomst van NL Next Level par

tijen opgeroepen te komen met concrete projecten non main

stream die de komende jaren van een impuls moeten worden

voorzien ⇨ LEES MEER.

• De kwartiermaker van de NLII heeft in zijn voorstel voor

de totstandkoming van de NLII in 2014 de afspraak uit het

Energieakkoord opgenomen om de financiering van groot

schaliger duurzame energieprojecten te vergemakkelij

ken. Na onderzoek is gebleken dat de grootschalige projecten

met een sluitende business case goed door de markt worden

opgepakt. Niet rendabele projecten zijn niet realiseerbaar

zonder steun van de overheid. NLII neemt deel in een aan

tal werkgroepen over de best mogelijke oplossingen voor

dergelijke projecten. Verder zijn er kleinere projecten die

vanwege de kleine schaal geen toegang hebben tot institu

tionele financiering. NLII werkt samen met stakeholders om 

hiervoor oplossingen te ontwikkelen en onderzoekt financie

ringsknelpunten van een breed scala aan projecten uit het 

Energieakkoord.

• In de loop van 2017 verzorgen de NLII en de Nederlandschse

Bank een overzicht van de impact en bijdrage van banken,

verzekeraars en pensioenfondsen aan duurzame finan

cieringen.

• De Nederlandse Bank (DNB) heeft begin 2016 in overleg met

partijen van het Energieakkoord de verkenning van de

overgang naar een klimaatneutrale economie uitgevoerd

⇨ LEES MEER. Dit rapport geeft een eerste indicatie van de

mate waarin Nederlandse financiële instellingen zijn bloot

gesteld aan ‘klimaatrisico’s’ ten gevolge van betrokkenheid

streven ernaar om de verduurzaming van de Nederlandse
woningvoorraad, kantoren en ander vastgoed te versnellen

gaan de dialoog en samenwerking met de maatschappij aan
rondom klimaatadaptatie en mitigatie en de financiering
daarvan

Klimaatstatement banken

Wij, banken in Nederland, verenigd in de NVB:
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https://www.nederlandsinvesteringsagentschap.nl/actueel/nieuws/2015/oktober/9/advies-kremers
http://www.nl-nextlevel.nl/wpcontent/uploads/2016/08/brochure_nl_next_level.pdf
https://www.dnb.nl/binaries/TijdvoorTransitie_tcm46-338545.pdf
zaal
Notitie
link werkt niet
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bij fossiele brandstoffen (olie, gas en kolen) en CO2intensieve 

sectoren. Dit onderwerp is ook besproken in het Financieel 

Stabiliteitscomité ⇨ LEES MEER. Met DNB en NLII is afgespro

ken om in 2017 meer inzicht te krijgen in de prestaties van 

financiële instellingen op het terrein van de financiering van 

de duurzame investeringen. Dit beeld is nu nog versnipperd 

en onvolledig.

• De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft in 2016:

 via het Expertisecentrum Financiering een brochure

gepubliceerd om projectontwikkelaars van decentrale 

energieprojecten voor te lichten over de voorwaarden  

voor bancaire financiering, met tips en tricks voor  

ver betering van financierbaarheid ⇨ LEES MEER;

 een nieuw werkplan 201720 opgesteld voor het Exper

tise centrum Financiering samen met de Rijksoverheid. 

Doel is bundeling van technische, financiële en organisa

torische expertise die financiële standaardisatie van klein

schalige duurzame energieprojecten mogelijk maakt.

 de samenwerking geïntensiveerd tussen het Expertise

centrum Financiering en ‘key players’ in de financiering 

van de energietransitie, met name NIA, NLII en de regio

nale energiefondsen;

 de start ondersteund van een nieuw samenwerkings

verband tussen banken, crowdfunds, energiemaat

schappijen, netbeheerders, bouw, installatie en 

spelen een actieve rol bij het ontwikkelen van (internationaal)
beleid en criteria voor klimaat en energie gerelateerde
investeringen en beleggingen, zoals die van Green Bonds

Klimaatstatement banken

Wij, banken in Nederland, verenigd in de NVB:

vast goed branches om de financier

baarheid van met name energiebe

sparingsprojecten te bevorderen. 

Het initiatief (van ASN Bank, inmid

dels breed gedragen) heeft tot doel 

om open source financieringsmo

dellen te ontwikkelen voor energie

besparing, lokale energieopwekking 

en circulair gebruik van materia

len. Er zal zoveel mogelijk aansluiting worden gezocht 

bij bestaande initiatieven, zoals het Expertisecentrum 

Financiering Duurzame Energieprojecten en de Task Force 

Financiering Stroomversnelling, waarin (verschillende) 

banken reeds actief zijn.

• In maart 2016 is de vernieuwde Regeling Groenprojecten

van kracht geworden ⇨ LEES MEER. De Groenbanken heb

ben zich er bij de herziening voor ingezet dat de voor het

Bron: Klimaatstatement banken 2015 ⇨ LEES MEER
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https://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/nieuws-2016/dnb337943.jsp
https://www.nvb.nl/nieuws/2016/5034/handreiking-voor-de-financiering-van-kleine-zon-en-windprojecten.html
https://www.nvb.nl/nieuws/2016/4986/vernieuwde-groenregeling-biedt-meer-mogelijkheden-voor-financiering-van-duurzame-projecten.html
https://www.nvb.nl/nieuws/2015/4417/nederlandse-banken-brengen-gezamenlijk-klimaatstatement-uit.html
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Energieakkoord relevante categorieën (met name energie

besparing) in de nieuwe regeling dezelfde of meer aandacht 

zouden krijgen. De verwachting is dat deze nieuwe regeling 

een grotere bijdrage kan leveren aan het behalen van de  

doelen van het Energieakkoord. De NVB monitort in hoe  

ver re deze verwachtingen worden waargemaakt en kan 

aanpas singen hierop voorstellen. 

In het intensiveringspakket van mei 2016 zijn afspraken 

gemaakt om de ESCo aanpak in Nederland te versterken.  

VNONCW heeft een opzet gemaakt om de uitrol van ESCo’s 

in Nederland te versnellen en werkt deze aanpak voor de  

periode 20172020 uit binnen de verschillende maatregelen 

zoals de energiebesparingsverplichting (DOMEIN 2), de ver

snelde uitrol van EPK en rond de nieuwe aanpak met warmte 

(DOMEIN 12).

• Eind 2016 is de Energietransitiefaciliteit van start gegaan.

Deze regeling is gericht op waardevolle en nog risicovolle

projecten in de energietransitie en beoogt met achtergesteld

vermogen een impuls te geven ⇨ LEES MEER.

Aandachtspunten
• Speciale aandacht is nodig voor het betrekken van de

Europese Investeringsbank bij relevante financieringstrajec

ten. Dit mede in het licht van de ambities met de Energie

Unie en de inzet van de Europese Investeringsbank daarbij

(zogeheten Juncker projecten). Bij de onlangs gelanceerde

Energietransitie financieringsfaciliteit ⇨ LEES MEER is nieuwe

samenwerking met de EIB concreet vormgegeven.

• NLII heeft een analyse gemaakt van de belemmeringen in de

financierbaarheid van diverse projecten en domeinen

⇨ LEES MEER. Deze analyses worden benut in de genoemde

domeinen en bij de vormgeving van de vernieuwingen in het

landschap van financiële instellingen.
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LEES MEER https://www.mkb.nl/nieuws/faciliteit-energietransitie-goede-stap
https://www.nederlandsinvesteringsagentschap.nl/actueel/nieuws/2016/oktober/14/energietransitie-financieringsfaciliteit-100-miljoen-euro-risicodragend-vermogen-voor-de-energietransitie-in-nederland
https://www.nlii.nl/fondsen/in-onderzoek
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Achtergronden
De warmtevraag in Nederland is behoorlijk stabiel rond de 1200 PJ, ofwel 36 procent 

van de in Nederland ingezette primaire energie. Veel studies laten een groot tech

nisch besparingspotentieel zien, evenals een fors potentieel aan hernieuwbare ener

gie. Er zijn diverse ontwikkelingen en mogelijkheden, veelal lokaal van aard om dit 

potentieel om te zetten in een daadwerkelijke bijdrage aan de energietransitie. Dit 

betreft zowel collectieve warmteoplossingen als individuele. Het gaat om inzet van 

verschillende duurzame bronnen zoals groen gas, waterstofgas, biomassa, verschil

lende vormen van bodemenergie, zonnewarmte en omgevingswarmte. Daarnaast 

kan een efficiënte benutting van restwarmte hier een bijdrage leveren. Besparing  

op het finale warmtegebruik is onderdeel van de energiebesparings domeinen.

Aanpak
In diverse domeinen en afspraken van het Energieakkoord wordt gewerkt aan het 

realiseren van het duurzame warmtepotentieel in Nederland. Ook de uitvoering van 

Europese richtlijnen is hierbij van belang. In het intensiveringspakket van mei 2016 

zijn de geothermieaanpak en de provinciale warmteplannen opgenomen. Immers 

veel projecten moeten in de lokale omstandigheden worden ingepast met een 

belangrijke rol voor afweging op regionaal niveau. De Warmtevisie ⇨ LEES MEER  

die de minister van EZ in april 2015 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, schetst 

de contouren van de verdere verduurzaming van de warmtevoorziening. Deze 

Warmtevisie is in nauw overleg met betrokken partijen tot stand gekomen en biedt 

aanknopingspunten voor invulling van onderdelen van het Energieakkoord en  in 

12. Duurzame warmte

 

Ambitie
Warmte betreft een groot deel van ons ener

giegebruik. Hier zijn nog veel besparingen op 

mogelijk (waaronder effectieve benutting van 

restwarmte). Ook kan het aanbod van her

nieuwbare warmte sterk groeien. Duurzame 

warmte is derhalve van belang voor het rea

liseren van de hernieuwbare energie en 

energiebesparingsdoelen 2020 en voor de 

daarnavolgende transitiestappen. Tegelijk 

biedt de aanpak om te besparen op primair 

energieverbruik in de industrie kansen om 

met bijvoorbeeld nieuwe technologie de con

currentiepositie van de Nederlandse industrie 

te versterken ⇨ LEES MEER en Energierapport – 

Transitie naar Duurzaam ⇨ LEES MEER.
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http://www.rli.nl/publicaties/2015/advies/rijk-zonder-co2-naar-een-duurzame-energievoorziening-in-2050
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/01/18/energierapport-transitie-naar-duurzaam
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/04/02/kamerbrief-warmtevisie
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het verlengde daarvan  voor nadere afspraken en uitwerking in de uitvoerings

agenda. In 2016 heeft de minister van EZ voor de vertaling van de visie naar regel

geving, implementatie en concrete projecten het initiatief genomen voor de 

zogenoemde “warmtetafel”, waarbij tevens de minister van BZK en staatssecretaris 

van Milieu direct betrokken zijn. Ook provincies, gemeenten en marktpartijen zijn 

aangesloten. 

Resultaten en effecten ⇨ ZIE HET DASHBOARD 
VOOR MEER DETAIL

• De subsidieregeling voor kleinschalige hernieuwbare warmteopties (ISDE) is

per 1 januari 2016 van start gegaan ⇨ LEES MEER. Er is een budget van 70 miljoen

euro beschikbaar in 2016. Alle betrokken sectoren binnen de duurzame ener

giesector werken, tezamen met de overheid en RVO.nl, aan een actieplan met

daarbinnen diverse acties om de regeling verder te promoten, waarbij bedrijven

inzetten op zeer actieve marketing en capaciteitsopbouw (opleidingen vakmen

sen). De belangstelling voor de regeling groeit sterk hoewel het vanwege het

opstartjaar nog niet duidelijk is of het gehele budget voor dit jaar zal zijn inge

zet. Het ministerie van EZ monitort de belangstelling en voortgang en rappor

teert daarover in de Regiegroep “Overig Hernieuwbaar”.

• Rijk, IPO, VNG en de (duurzame) warmtesector werken samen in de “warmte

tafel”. Doel van de warmtetafel is om een nadere uitwerking te verzorgen

rondom het grote thema om aardgas als primaire brandstof voor de laag

temperatuur verwarming (tot 70 graden) in de komende decennia uit te faseren.

Hierbij werken nu verschillende werkgroepen details uit.
Warmte van en uit eigen bodem ⇨ Lees meer

Subsidieregeling voor duurzame energie in huis ⇨ Lees meer
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http://afsprakengestart.energieakkoordser.nl/public/result
https://www.youtube.com/watch?v=R2G_ci3bwOs&&feature=youtu.be
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2015/12/15/nieuwe-subsidieregeling-voor-duurzame-energie-in-huis
http://www.ipo.nl/beleidsvelden/energie/ips2e/zuid-holland-warmte-van-en-uit-eigen-bodem-voor-eigen-bodem
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• De aanpak van de warmtetafel is gericht op het versterken

van de samenhang tussen de Warmtevisie en de initiatieven

van de warmtesector, gemeenten en provincies (duurzame

warmte, restwarmte).

• IPO maakt op basis van de uitwerking van de provinciale

warmteplannen begin 2017 een overzicht van de voortgang

van de provinciale warmteplannen en beziet de doorrekening

daarvan voor hernieuwbaar, besparing en banen.

• Ook voor warmte is het van belang dat VNG in 2016 een start

heeft gemaakt met de uitrol van de regionale energiestrate

gieën. Tegelijkertijd identificeert VNG wijken, op basis van

informatie van de regionale gasnetbeheerder, waar de aard

gasinfrastructuur binnen enkele jaren aan vervanging toe

is. In overleg tussen overheden, bewoners, netbeheerder en

andere partijen zullen op basis van die inventarisatie afspra

ken worden gemaakt over de aanpak de komende jaren.

• Vanuit de Regiegroep “Overig hernieuwbaar” zijn onder

auspiciën van de NVDE verschillende versnellingstafels in 

gericht die inzetten op versnelling van de toepassing van

duurzame energie. Een van deze versnellingstafels is gericht

op het intensiveren van de productie en toepassing van groen

gas, met name in de intensieve veehouderijen. In de tweede

helft van 2016 worden de versnellingsprogramma’s inge

voerd. Zie ook geothermie en biostoom in domein 3 bij overig

hernieuwbare energie.

• De minister van EZ biedt de nieuwe Warmtewet begin 2017

aan het parlement aan. In de Energieagenda van het Rijk

worden diverse initiatieven nader toegelicht voor de verschil

lende (warmte) functies.

Aandachtspunten
• Om de warmtetransitie mogelijk te maken is o.a. aanpassing

van wet en regelkader nodig. De uitkomsten van de Warmte

tafel eind moeten een vervolg krijgen in de Uitvoerings

agenda van alle partijen. Financiering van warmteprojecten

blijft anders een knelpunt vanwege de grote onzekerheden

die er (op verschillende niveaus) nog zijn.

• Het huidige Energieakkoord heeft geen apart doel voor bespa

ring op primaire warmte, er is gekozen voor focus op finale

besparing. Dankzij de Warmtevisie en de warmtetafel wordt

bij de uitwerking in 2017 van de transitiestappen naar 2030

ook de vraag om specifiek te kijken naar primaire energie

betrokken.
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De Nationale Energieverkenning (NEV) die jaarlijks wordt uitgevoerd, 

geeft een analyse van de Nederlandse energiehuishouding en schetst 

plausibele toekomstige ontwikkelingen bij vastgesteld en voorgeno-

men beleid. De maatregelen van het Energieakkoord voor duurzame 

groei worden in deze ramingen meegenomen. 

Voortgang Energieakkoord algemeen
De Nationale Energieverkenning 2016 ⇨ LEES MEER constateert dat het 

Energieakkoord voor een enorme beleidsdynamiek heeft gezorgd en 

een stevig fundament heeft gelegd voor de transitie van het energie-

systeem. Het rapport geeft aan dat de uitvoering op koers ligt om drie 

van de vijf doelen uit het Energieakkoord te halen. De doelen van 

16 procent hernieuwbare energie in 2023 en het energiebesparings-

tempo van 1,5 procent per jaar zijn binnen bereik. Ook de realisatie 

van 90.000 arbeidsjaren in de periode tussen 2014 en 2020 ligt bin-

nen bereik, al gelden hiervoor nog wel onzekerheidsmarges.

60

Doelen binnen bereik NEV 2015 NEV 2016 Doel 
Hernieuwbare energie 
Aandeel in 2023 16,1% 15,9% 16% 

Energiebesparing 
Richtlijn Energie-efficiëntie (2014-2020) 
Energiebesparingstempo 

540 PJ (523-578) 
1,5%

520 PJ (474-636) 
1,5%

480 PJ 
1,5% per jaar

Werkgelegenheid
Extra voltijdsbanen 2014-2020 80.000 91.000 90.000 

Doelen nog niet binnen bereik NEV 2015 NEV 2016 Doel 

Hernieuwbare energie 
Aandeel in 2020 12,4% 12,7% 14%

Energiebesparing 
Extra energiebesparing in 2020 55 PJ (33-76) 68 PJ (37-99) 100 PJ 

Voor de twee doelen die nog niet binnen bereik zijn, te weten 100 PJ 

extra energiebesparing in 2020 en 14 procent hernieuwbare energie 

in 2020, is in mei 2016 een intensiveringspakket afgesproken  

⇨ LEES MEER. Dit intensiveringspakket bevat extra maatregelen om 

alle doelen binnen bereik te brengen. In de NEV 2016 konden nog 

niet alle maatregelen uit dit pakket worden doorgerekend. 
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www.ecn.nl/nev
www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/05/17/kamerbrief-intensiveringspakket-energieakkoord
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Voortgang hernieuwbare energie
Voor het realiseren van het doel van 14 procent hernieuwbare  

energie in 2020 is in totaal 286 PJ hernieuwbare energie nodig.  

De NEV 2016 verwacht dat 258 PJ wordt gerealiseerd. Voor de reste-

rende 28 PJ hernieuwbare energieproductie hebben partijen onder-

staand intensiveringspakket hernieuwbare energie afgesproken.

Benodigde PJ hernieuwbare energie 2020 28 PJ

Intensiveringspakket hernieuwbare energie:
1 Wind op land actieplan
2 Maatregelen overig hernieuwbare energie, waaronder:

• Versnellingstafels

• Mono-mestvergisting

• Ultradiepe geothermie en Energietransitiefinancieringsfaciliteit

• Optimaliseren ISDE en SDE+

Potentiële bijdrage:
Ca. 9 PJ

Ca. 20 – 25 PJ

Met de afspraken uit dit intensiveringspakket is het doel van 14 pro-

cent hernieuwbare energie binnen bereik. Mocht het voor het doel-

bereik nodig zijn dan is ook afgesproken dat een beroep kan worden 

gedaan op de verdere intensivering van de ISDE-regeling.

Toelichting intensiveringspakket
De partijen in het kernteam Wind op Land hebben een actieplan 

gemaakt om de afgesproken 6000 MW wind op land in 2020 binnen 

bereik te brengen. Door de betrokken partijen, in het bijzonder de 

provincies, is sinds het uitkomen van de NEV 2016 opnieuw bevestigd 

dat zij er vertrouwen in hebben dat de doelstelling van 6000 MW kan 

worden gehaald. 

Partijen hebben de regie op het realiseren van projecten met techno-

logieën in de categorie ‘overig hernieuwbare energie’ versterkt:
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• Versnellingstafels zijn ingesteld om zoveel mogelijk projecten

te realiseren.

• Verdere optimalisatie – in overleg met de sector – van de regelin-

gen die uitrol van overig hernieuwbare energie ondersteunen.

Concreet zijn daarvoor een aantal optimaliseringen doorgevoerd

in de ISDE en SDE+ voor 2017. Ten aanzien van de ISDE zijn de

tarieven voor zonnewarmte en grote bio-ketels zodanig bijgesteld

dat de stimulerende werking van de regeling is verbeterd. In de

SDE+ is het basisbedrag voor biostoom verhoogd en de ondergrens

voor subsidiabele installaties verlaagd. Door deze aanpassingen

zou het aanzienlijke potentieel voor biostoom beter ontsloten

moeten worden.

• Op basis van de evaluatie van de salderingsregeling moet er snel

duidelijkheid worden geboden voor de periode na 2020, opdat de

groei van lokale energieopwekking voortgaat en daarmee de nood-

zakelijke extra inzet realiseert.

• Versterking van de promotie en verdere capaciteitsopbouw door de

sector, samen met lokale overheden en partijen die de vraagzijde

vertegenwoordigen.

• Onderzoek naar het mogelijke nadeel dat stadsverwarming onder-

vindt bij omschakeling van gasgestookte ketels naar het gebruik

van hernieuwbare bronnen, waarvan de resultaten naar verwach-

ting in het tweede kwartaal van 2017 gereed zijn.

Ook heeft de minister van Economische Zaken samen met de sector 

besloten tot een gerichte aanpak voor mono-mestvergisting en  

wordt gewerkt aan verdere stimulering van (ultradiepe) geothermie 

⇨ LEES MEER. 
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https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/10/14/kamerbrief-evaluatie-energieakkoord-en-nationale-energieverkenning-2016
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Voortgang energiebesparing
Van het doel van 100 PJ finale energiebesparing in 2020 wordt vol-

gens de NEV 68 PJ gerealiseerd. Om de resterende 32 PJ besparing te 

realiseren worden additionele maatregelen en initiatieven voorbereid 

in het onderstaand intensiveringspakket energiebesparing. 

Benodigde additionele besparing 2020 32 PJ

Intensiveringspakket energiebesparing:
1 Energiebesparing koopwoningen en kleinzakelijke gebruikers
2 Versnelling energiebesparing huurwoningen
3 Verduurzaming vastgoed
4 Energiebesparing MEE-bedrijven1

Potentiële bijdrage:
10 PJ
5 PJ

Ca. 10 PJ
7,5 PJ

Met de uitvoering van de genoemde maatregelen en initiatieven 

komt het doel van 100 PJ energiebesparing in 2020 binnen bereik. 

Voor 1 mei 2017 worden deze extra maatregelen concreet uitgewerkt, 

ten behoeve van doorrekening in de NEV 2017.

Toelichting intensiveringspakket
De voortgang van afspraken in de domeinen gebouwde omgeving, 

industrie en mobiliteit is bepalend voor het realiseren van het doel 

van 100 PJ extra energiebesparing in 2020. 

Met een totaal van 68 PJ extra energiebesparing in 2020 laat de NEV 

2016 een duidelijke verbetering zien ten opzichte van de NEV 2015 

(55 PJ). Bovendien zijn enkele belangrijke afspraken uit het intensi-

veringspakket van mei 2016 nog niet in de NEV 2016 meegenomen 

omdat deze nog niet konden worden doorgerekend. 
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In het Energieakkoord zijn voor de gebouwde omgeving afspraken 

gemaakt tot 53 PJ, waarvan 27 PJ volgens de NEV 2016 binnen bereik 

zijn. De NEV 2016 wijst voor de gebouwde omgeving op het achterblij-

ven van de uitrol van Stroomversnelling (nul-op-de-meter-woningen), 

zowel in de koopsector als in de huursector. Realisatie van energie-

besparing in de sociale huursector heeft een achterstand opgelopen. 

Met prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties, de aan-

passing van de STEP-regeling per 1 juli 2016 en de verbetering in de 

financiële positie van corporaties komt een versnelling op gang en 

wordt de achterstand deels ingelopen. Daarnaast heeft het ministerie 

van BZK aangekondigd wetgeving voor te bereiden voor uitfasering 

van weinig energie-efficiënte labels in de huursector2. Nadere uitwer-

king van deze maatregel is nodig om zicht te krijgen op de mogelijke 

effecten.

Aan energiebesparing in de gebouwde omgeving wordt een extra 

impuls gegeven door middel van een taakstellend convenant tussen 

marktpartijen, netbeheerders en de overheid. Dit convenant dient 

een markt voor energiebesparing op gang te brengen en een bespa-

ring te realiseren van 10 PJ in 2020. De netbeheerders gaan zorgen, in 

samenwerking met aanbieders van systemen en diensten die de con-

sument inzicht geven in het energieverbruik, dat deze mogelijkheden 

eenvoudig worden ontsloten tijdens het plaatsen van de slimme 

meter. Energieleveranciers, installateurs en andere marktpartijen 

bieden slimme thermostaten en andere besparingsproducten en 

-diensten aan huishoudens en kleinzakelijke gebruikers aan. De over-
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1 Van de beoogde besparing van 9 PJ is volgens de NEV 2016 circa 1,5 PJ geïnstrumenteerd 2 Energiebesparing huursector, brief minister BZK, 11 november 2016
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tweede lichting3. Via de reguliere voorlichting en handhaving door 

de betrokken partijen bij het Energieakkoord wordt de invoering en 

toepassing van het EMS bevorderd. Daarnaast ontwikkelen marktpar-

tijen nieuwe initiatieven voor verduurzaming van kantoren, winkels 

en distributiecentra4. De green deal scholen is inmiddels versterkt 

en geconcretiseerd zodat deze doorrekenbaar is. Er wordt een uit-

gebreide verkenning uitgevoerd naar mogelijke energiebesparings-

maatregelen in het overige vastgoed, waaronder ook maatschappelijk 

vastgoed, die in het najaar van 2017 tot nadere besluitvorming kun-

nen leiden.

In het Energieakkoord zijn voor de industrie afspraken gemaakt 

tot 23 PJ, waarvan 12 PJ volgens de NEV 2016 binnen bereik zijn. 

Voor de industrie zal worden geborgd wordt dat het doel onder 

meer wordt gerealiseerd door de reeds ingezette intensivering van 

de handhaving van de Wet milieubeheer (inclusief in de gebouwde 

omgeving), de uitrol van de EPK-aanpak en de in september 2016 aan-

gekondigde verruiming van de EIA. Conform de afspraken van het 

Intensiveringspakket van april 2016 heeft de energie-intensieve indu-

strie aangegeven zeker te willen stellen dat de afgesproken energie-

besparing van 9 PJ wordt gerealiseerd. De beoordeling van de ruim  

70 aangeleverde potentiele (1 op 1) projecten wordt mede op basis 

van de inzichten van ECN op dit moment besproken en afgerond.  

De minister van EZ heeft aan de Tweede Kamer gemeld dat per  
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3 ECN schat dat toepassing van energiemanagementsystemen bij utiliteitsgebouwen  
20 – 30 PJ besparing van finale energie kan opleveren, waarvan 5 – 10 PJ voor 2020

4 Deltaplan Verduurzaming Vastgoed van de Dutch Green Building Council

heid ondersteunt dit onder meer met subsidie, laagrentende lenin-

gen en voorlichting. Indien we eind 2018 niet op koers liggen om de 

doelen te halen zullen aanvullende maatregelen worden genomen. 

Dit kunnen ook meer verplichtende maatregelen zijn - al dan niet 

ondersteund door fiscale maatregelen - voor marktpartijen. Deze 

maatregelen worden dan beoordeeld binnen de dan bestaande 

omstandigheden, zodat zekerheid zal ontstaan rondom het bereiken 

van 10PJ energie besparing.

Ook bij energiebesparing in de vastgoedsector is een versnelling 

nodig. De overheid heeft daarvoor al een aantal maatregelen in gang 

gezet, zoals extra handhaving van de Wet milieubeheer en een ver-

plichting label C in 2023 voor kantoren. In aanvulling daarop worden 

Energiemanagementsystemen (EMS) opgenomen in de derde lichting 

maatregellijsten van de Wet milieubeheer die op 1 januari 2018 in 

werking treedt en op het zelfde moment aangevuld voor de eerste en 
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Dynamiek en nieuwe initiatieven
Er is een sterke dynamiek in de samenleving op gang gekomen  

rond energie en klimaat. Dat blijkt uit de initiatieven die verschil-

lende partijen ontwikkelen op het gebied van energiebesparing en 

hernieuwbare energie. De nationale Klimaattop 2016 gaf hiervan  

een mooi overzicht. Met deze nieuwe initiatieven kunnen partijen  

substantieel bijdragen aan realisatie van de doelen van het 

Energieakkoord, waardoor de realisatie mogelijk hoger uitvalt dan 

nu is voorzien. De volgende initiatieven zullen begin 2017 worden 

uitgenodigd hun plannen nader toe te lichten:

• Diverse initiatieven van de gassector (onder meer groen gas), 

• Het initiatief Groene netten van de gezamenlijke netbeheerders 

en Rijkswaterstaat.

• Het Monsterverbond water van de waterschappen met 

Rijkswaterstaat. 

• Het programma Energie en Duurzaamheid in de gebouwde  

omgeving van Uneto-VNI.

• De uitwerking van de thermische isolatie in de industrie en  

energiecentrales door VNO-NCW en VIB.

De initiatieven die voor 1 mei 2017 concreet zijn besloten en  

uitgewerkt, kunnen in de NEV 2017 worden doorgerekend. 
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1 januari 2018 een verplichting zal worden ingevoerd om de afge-

sproken energiebesparing bij de MEE-bedrijven te realiseren, als de  

9 PJ nog niet binnen bereik is. Over de vormgeving daarvan vindt  

op dit moment ook overleg plaats met het bedrijfsleven. Hierbij 

wordt rekening gehouden met reeds ingeleverde inspanningen door 

bedrijven.

De agrosectoren en de mobiliteitssector realiseren volgens de NEV 

2016 de beoogde 11 PJ respectievelijk 19 PJ energiebesparing in 2020.
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EVALUATIE VAN HET ENERGIEAKKOORD

In het Energieakkoord is afgesproken dat er in 2016 een evaluatie 

van het akkoord zou plaatsvinden. Deze evaluatie is in opdracht 

van het ministerie van EZ en in samenwerking met de staf van de 

Borgingscommissie uitgevoerd door de KWINK groep ⇨ LEES MEER.  

Het doel van deze evaluatie was te bepalen in hoeverre de gekozen 

aanpak en organisatie bijdraagt aan realisatie van de doelstellingen 

van het Energieakkoord. 

De KWINK Groep heeft voor de evaluatie een groot aantal gesprek-

ken gevoerd met partijen die direct of indirect betrokken zijn bij het 

Energieakkoord. Ook is gesproken met onafhankelijke partijen, onder 

andere uit de wetenschap, die meer van een afstand naar het akkoord 

kijken. Op basis van deze gesprekken en literatuuronderzoek heeft  

de KWINK Groep de feiten en percepties over het functioneren van 

het Energieakkoord in kaart gebracht en duidelijke conclusies en 

aanbevelingen geformuleerd. 

De aanpak en organisatie van het Energieakkoord werkt
De hoofdconclusie van de evaluatie is dat het Energieakkoord bij-

draagt aan een versnelling van het beleid op het gebied van energie-

besparing en hernieuwbare energie. Het is volgens de onderzoekers 

zeer aannemelijk dat door het Energieakkoord resultaten zijn bereikt 

die zonder het akkoord niet of pas later waren gerealiseerd. De orga-

nisatie van het Energieakkoord faciliteert de samenwerking tussen 

alle betrokken maatschappelijke partijen, op basis van ieders eigen 

verantwoordelijkheid. Partijen hebben bijgestuurd toen bleek dat de 

voortgang onvoldoende was. De aanpak voldoet volgens de onder-

zoekers om de hoofddoelen uit het Energieakkoord te halen. Uit de 

65

evaluatie komt ook naar voren dat er in brede zin draagvlak voor de 

energietransitie is, maar dat het draagvlak voor specifieke maatrege-

len sterk kan verschillen. 

Aanbevelingen voor de periode tot 2020/2023
De Borgingscommissie onderschrijft de conclusies van de evaluatie 

en neemt de aanbevelingen voor versterking van de borgingsfunctie 

integraal over. 

Aan deze aanbevelingen wordt als volgt uitvoering gegeven:

• Binnen de bandbreedte van de kwantitatieve effectramingen  

van de NEV wordt de middenwaarde beschouwd als de meest  

plausibele raming van de voortgang;

• Taakgroepen worden uiterlijk voorjaar 2017 ingesteld die meer 

structureel aandacht geven aan kwalitatieve aspecten en lange-

termijnvraagstukken die in alle domeinen van het Energieakkoord 

spelen, zoals werkgelegenheid en scholing, innovatie & commer-

cialisering en financiering. Daarbij wordt voortgebouwd op de al 

eerder gestarte overleggen;

• Eind 2016 wordt gestart met een voortgaande inventarisatie van 

initiatieven en voorbereiding van maatregelen, voor het geval 

extra maatregelen nodig zijn om de doelen te realiseren;

• Op initiatief van de voorzitter van de Borgingscommissie ontwik-

kelt het secretariaat een voorstel voor een versterking van het 

secretariaat (in omvang en expertise);

• De Borgingscommissie organiseert begin 2017 voor deelnemende 

organisaties een bijeenkomst die tot doel heeft gemeenschappe-

lijke lessen uit de evaluatie te trekken. Dit moet leiden tot her-
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bevestiging van het commitment en tot afspraken over effectieve 

vormen van samenwerking. Twee belangrijke gespreksonder-

werpen zijn daarbij versterking van de platformfunctie en de trans-

parantie en onafhankelijkheid van de monitoring.

Het Energieakkoord gaat een volgende fase in, waarin de nadruk  

verschuift van het voorbereiden van maatregelen naar de realisatie 

van effecten. In alle domeinen zullen akkoordpartijen hun achter-

ban moeten mobiliseren om maatregelen uit te kunnen voeren. Ook 

zullen de consequenties van maatregelen meer zichtbaar en voelbaar 

worden en daarmee ook de noodzaak van een zorgvuldige ruimte-

lijke en maatschappelijke inpassing. Aan de aanbevelingen voor deze 

nieuwe fase geeft de Borgingscommissie als volgt uitvoering:

• Het secretariaat ontwikkelt in het voorjaar van 2017 samen met 

betrokken organisaties een communicatiestrategie die de voorzit-

ter en deelnemende organisaties handvatten biedt om de urgentie, 

kansen en consequenties van de energiestrategie uit te dragen;

• Leden van de Borgingscommissie dragen het belang van conti-

nuïteit van het energiebeleid en van continuering van de samen-

werking tussen alle betrokken maatschappelijke partijen actief uit 

richting samenleving, media en politiek;

• Op initiatief van de voorzitter wordt in het voorjaar van 2017 een 

plan van aanpak ontwikkeld dat de leden van de Borgingscom-

missie tot leidraad dient bij het mobiliseren van hun achterban  

om de beoogde effecten te realiseren, in het bijzonder in domeinen 

waar een groot aantal huishoudens, gebouwenbeheerders en 

be drijven maatregelen moeten treffen of waar ver betering van het 

maatschappelijke draagvlak prioriteit is.
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Met de laatstgenoemde actie wil de Borgingscommissie de lokale  

uitvoering van afspraken beter afstemmen op de initiatieven en 

belangen van betrokken burgers en bedrijven. Met name conflicten 

over de locatie van energieproductie en – infrastructuur (bijvoorbeeld 

windmolens, hoogspanningsleidingen en zonneparken) komen voort 

uit ongenoegen van omwonenden over tijdige betrokkenheid en zeg-

genschap die zij krijgen bij maatregelen die van directe invloed zijn 

op hun leef- en woonomgeving. 

Aanbevelingen voor de periode 2020 - 2030 
Het Energieakkoord voor duurzame groei heeft een looptijd tot 

2020/2023. In de evaluatie van het Energieakkoord bevelen de onder-

zoekers aan om op zeer korte termijn na te denken over het beleid 

voor de periode 2020-2030. Het belang van continuïteit staat daarbij 

voorop. Bovendien wordt aanbevolen om in de volgende periode voort 

te bouwen op de waardevolle elementen van de huidige aanpak:

• samenwerking tussen alle betrokken maatschappelijke partijen, 

op basis van ieders eigen verantwoordelijkheid;

• onafhankelijke monitoring van de voortgang;

• bijsturen met aanvullende maatregelen als de voortgang richting 

de doelen onvoldoende blijkt.

Op deze aanbevelingen wordt in het volgende hoofdstuk van deze 

Voortgangsrapportage nader ingegaan.
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tussen deze partijen weer. Daarmee wordt opvolging gegeven aan de 

aanbeveling in de evaluatie van het Energieakkoord om op zeer korte 

termijn na te denken over het beleid voor de periode na de tijdhori-

zon van het lopende Energieakkoord.

Een helder langetermijnperspectief, continuïteit en investerings-

zekerheid zijn van belang bij de uitwerking van het beleid voor de 

periode 2020-2030. Met de ratificatie van het Klimaatakkoord van 

Parijs vormen de internationale klimaatdoelstellingen voor 2030 en 

2050 een dwingend langetermijnperspectief. Tijdens de Klimaattop in 

Parijs (COP 21) is afgesproken dat de stijging van de mondiaal gemid-

delde temperatuur ruim onder de 2 graden Celsius moet blijven en 

dat 1,5 graad het streven is. Nadat ook het Europees Parlement het 

Klimaatakkoord heeft geratificeerd, is het akkoord op 4 november 

2016 in werking getreden. 

Samenhangende doelen
Het Energieakkoord voor duurzame groei wil met energiebesparing, 

hernieuwbare energie en andere maatregelen gericht bijdragen aan 

reductie van energiegerelateerde CO2-emissies. Voor de periode 2020-

2030 is een overall-reductiedoel voor energiegerelateerde CO2-emis-

sies nodig om de samenhang tussen de vele maatregelen borgen.  

Dit doel dient in lijn te zijn met de internationale doelstellingen van 

Parijs. De in Parijs afgesproken doelstelling vereist waarschijnlijk een 

substantieel hogere reductie van CO2-emissies dan de eerder vastge-

stelde 40 procent CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990. 
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Vooruitblik naar de periode 2020-2030
Deze Voortgangsrapportage doet verslag van de resultaten en effecten 

die tot eind 2016 zijn bereikt in de uitvoering van het Energieakkoord 

voor duurzame groei. De focus ligt daarbij op voortgang in de reali-

satie van de doelen voor 2020 en 2023. 

Met het oog op de langere termijn heeft de Borgingscommissie in  

het kader van de Energiedialoog bijeenkomsten georganiseerd  

⇨ LEES MEER  over samenhang tussen doelstellingen van het energie- 

en klimaatbeleid en over de financiering van de energietransitie.  

De uitkomsten van de energiedialoog zijn bouwstenen geweest voor 

de Energieagenda ⇨ LEES MEER. 

In de Energieagenda geeft het kabinet een langetermijnperspectief  

op de transitie naar een CO2-arme energievoorziening in 2050. 

Daarin geeft het kabinet ook aan welke richtingen zij wil verkennen 

voor de periode na het Energieakkoord. 

Parallel hieraan zijn de overige partijen binnen de Borgingscom-

missie gestart met het benoemen van de belangrijkste bouwstenen 

die zij zien voor verlenging van het Energieakkoord naar de periode 

2020-2030. Onderstaande geeft de uitkomsten van de gesprekken 
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In het verlengde van het intensiveringspakket en voortbouwend op 

de Energieagenda zullen partijen in de Borgingscommissie in nauwe 

afstemming met de Rijksoverheid in 2017 bijdragen aan transitiepa-

den voor de gebouwde omgeving, de energie-intensieve industrie, 

mobiliteit en transport (inclusief lucht- en scheepvaart), de agro-sec-

toren en de opwekking en distributie van energie (stroom, gas en 

warmte). Het langetermijnperspectief van de Energieagenda en de 

ervaringen met het Energieakkoord komen bij elkaar in transitiepa-

den die de hoofdlijnen voor de periode tot 2030 en verder schetsen. 

Mogelijk leidt dit ook tot bijstelling van afspraken binnen de huidige 

looptijd van het Energieakkoord tot 2023. 

Eerlijke transitie
De energietransitie is een maatschappelijk veranderingsproces dat 

doorwerkt naar instituties en individuen in alle sectoren van de 

samenleving. Aandacht voor de maatschappelijke dimensie en ver-

groten van draagvlak is daarom een integraal onderdeel van de tran-

sitie in alle bovengenoemde transitiepaden. Belangrijke thema’s voor 

versterking van het Energieakkoord in de periode 2017-2020 en voor 

verlenging van het Energieakkoord in de periode 2020–2030 zijn: 

• maatschappelijke acceptatie, waaraan alle partijen van het 

Energieakkoord bijdragen door hun achterban te mobiliseren en 

de urgentie en kansen van de transitie uit te dragen;

• borgen van sociale cohesie door een eerlijke verdeling van de  

lusten en de lasten; 

• actieve betrokkenheid van burgers en bedrijven bij de locatie-

keuze, ontwikkeling en exploitatie van energieproductie en  
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De Nationale Energieverkenning 2016 laat zien dat er in het vervolg 

op het lopende Energieakkoord nog een forse opgave ligt om aller-

eerst 40 procent CO2-reductie in 2030 te bereiken. Dat betekent dat er 

bij verlenging van het Energieakkoord een nieuwe uitvoeringsagenda 

nodig is met concrete maatregelen, instrumenten en budgetten voor 

hernieuwbare energie, energiebesparing en CO2-reductie. Dat pakket 

maakt ook duidelijk welke bijdrage hernieuwbare energie en ener-

giebesparing kunnen en moeten leveren, rekening houdend met de 

effecten op economie (werkgelegenheid, arbeidsmarkt) en maatschap-

pelijk draagvlak. Zo ontstaan richting, handelingsperspectieven en 

investeringszekerheid voor de periode 2020-2030. Deze aanpak biedt 

bovendien een opstap naar verdere intensivering bij de doorvertaling 

van het Klimaatakkoord van Parijs naar juridisch bindende doelen 

voor Nederland. 

Transitiepaden
Bij de uitvoering van het Energieakkoord is in de afgelopen periode 

de focus gaandeweg verschoven van individuele maatregelen naar 

clusters van maatregelen. Door samenwerking binnen zo’n cluster 

versterken partijen de samenhang en slagkracht in de uitvoering, 

zo is de ervaring in de domeinen gebouwde omgeving en mobiliteit 

en transport. De samenhang en effectiviteit van maatregelen is ver-

der te verbeteren door middel van transitiepaden. Voor vier functio-

naliteiten van het energiesysteem beschrijft de Energieagenda deze 

transitiepaden. In elke functionaliteit staat de behoefte aan energie 

centraal, zoals de behoefte aan warmte van lage of hoge temperatuur, 

in plaats van energiebronnen en energietechnologieën.
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richting 2030 en 2050 te borgen. Daarbij kan een Klimaatwet 

die op hoofdlijnen de Nederlandse energie- en klimaatdoelen 

in de tijd vastlegt, een belangrijke rol spelen. Een Klimaatwet 

zou de globale richting aangeven, zonder in detail de instru-

mentatie en uitvoering van beleid vast te leggen. De uitwer-

king, instrumentatie en uitvoering van maatregelen in de 

periode 2020–2030 zien de leden van de Borgingscommissie 

als hun gezamenlijke taak, ieder vanuit de eigen rol en ver-

antwoordelijkheid. In samenhang met de uitspraken hierover 

in de Energieagenda wil de Borgingscommissie aan die uit-

werking in 2017 verder gestalte geven. 
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-infrastructuur en ruimtebeslag voor duurzame opwekking  

(bijvoorbeeld wind- en zonneparken);

• een verantwoorde transitie, met maatregelen voor alle sectoren in 

transitie. Met name voor de sectoren waar de transitie kan leiden 

tot aantasting van de (internationale) concurrentiepositie en ver-

lies van werkgelegenheid. Maar ook het intensiveren van oplei-

dingsmogelijkheden en uitvoering van een human capital agenda 

om voor de groei van energiebesparing en hernieuwbare energie 

te kunnen voorzien in voldoende geschoold personeel.

Governance
Bij verlenging van het Energieakkoord naar de periode 2020–2030 

worden de waardevolle elementen van de huidige aanpak verder uit-

gebouwd. Samenwerking en duidelijke verantwoordelijkheden zijn 

daarbij de sleutels voor een succesvolle uitvoering van afspraken om 

gezamenlijk vastgestelde doelen te realiseren. De samenwerking  

tussen overheden, bedrijvenkoepels, vakorganisaties en ngo’s op  

landelijk niveau wordt gecontinueerd binnen de Borgingscommissie. 

Bovendien mobiliseren de organisaties binnen de Borgingscommissie 

hun achterban op regionaal en lokaal niveau voor de feitelijke uitvoe-

ring van maatregelen en in toenemende mate voor het voeren van de 

regie waar het gaat om decentrale energiestrategieën en regionale 

warmteplannen.

Institutionele versterking van het energie- en klimaatbeleid zal deels 

vanuit de Europese Unie moeten worden ingevuld en deels vanuit de 

nationale ambities. Beide zijn nodig om de continuïteit van beleid 
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