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Marktcontouren duurzame energie

• Overzicht duurzame energie in Europa

- Ontwikkelingen en stimuleringsbeleid

• Loopt Nederland achter?

- Vergelijking Nederland met andere landen

• Opkomende technologieën

• Kansen en risico’s van duurzame energie
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Energie: warmte, elektriciteit, brandstof
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Ontwikkeling duurzame energie

• Nieuwe technologieën zijn vaak niet rendabel

• Ontwikkeling geschiedt alleen bij extra ondersteuning

• Voor overheidsondersteuning is beleid nodig

• Beleid vraagt om een doelstelling

• 2020: 20% duurzame energie in de Europese Unie

• 2020: 14% duurzame energie in Nederland 
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Nationaal actieplan voor Nederland

(zomer 2010)
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Verschillende implementatiesnelheden

• Verduurzaming van elektriciteit gaat sneller dan

verduurzaming van warmte/transportbrandstoffen

• Waarom?

- Kosten

- Duurzaamheidsbezwaren

- Implementatie-eenvoud
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Hoe te stimuleren

• Feed-in-tarief (zoals Duitsland)

producenten ontvangen vaste vergoeding.

• Feed-in-premie (zoals Nederland)

producenten ontvangen vergoeding,maar moeten 

zelf de elektriciteit op de markt verkopen.

• Verplichting (zoals in Zweden, VK)

Energiebedrijven moeten de geleverde elektriciteit 

deels duurzaam inkopen. De markt bepaalt (via 

certificaten) de hoogte van de ondersteuning.
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Stimuleringsbeleid: wat en hoe
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Voorspelbaar stimuleringsniveau wenselijk

Duitsland (links) versus VK (rechts)

Ondersteuning bij verplichting fluctueert
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Hoe doet Nederland het?

(duurzame elektriciteit)

• Doelstelling:

9% in 2010

• Realisatie: gehaald.

(9,3% in 2009)

• Doelstelling lijkt gering

voor Nederland

• Vergelijk doelstelling

met mogelijkheden
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• Nederland valt 

vooral op door de 

lage bijdrage van 

waterkracht.
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Scorelijstje Nederland

• Ontwikkeling van opties (productie 2009), positie 

Nederland op “Europese ranglijst”:
Afvalverbranding (4)

Vaste biomassa en meestook (5)

Biogas (5)

Warmtepompen (6)

Windenergie (8)

Zon-PV (8)

Biobrandstoffen (9)

Zonthermisch (11)

Geothermie (15)

Kleinschalige waterkracht (25)
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Nederland subtop of goede middenmotor

• Realisatie ok, maar ontwikkeling wat schokkerig
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Opkomende technologieën

• Hebben technologieën een groot potentieel?

- Wat is het perspectief in Nederland?

• Is er uitzicht op kostendalingen?

- Hoe snel kunnen de kosten dalen?

- Hoe snel kan er opgeschaald worden?

• Exploitatie- of innovatie-ondersteuning?
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Nieuwe technologieën

wind op zee

grote windturbines (> 6 MW)

getijdenenergie

golf- en oceaanenergie

osmose-energie (blue energy)

diepe geothermie (5 km)

zonthermisch (CSP)

biomassavoorbewerking

groen gas

duurzame warmte

tweede generatie biobrandstoffen

groene grondstoffen (biobased economy)

opslag, interconnectie, slimme netwerken (smart grids)
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Nieuwe technologieën, wind op zee

• De kosten van wind op zee dalen... aarzelend

• Grootschalige technologie (miljardeninvestering)

• Leereffecten vooral bij grootschalige implementatie
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wind op zee duur

grote windturbines doel: wind op zee

getijdenenergie opschaling, installatieproblemen

golf- en oceaanenergie niet relevant voor Nederland

osmose-energie opschaling

diepe geothermie (5 km) condities diepe grondlagen

zonthermisch (CSP) ruimtebeslag, niet in Nederland

biomassavoorbewerking halfproduct, wie is de klant?

groen gas zuiveringstechniek, netinpassing

duurzame warmte afstemming vraag-aanbod

2e generatie biobrandstoffen kapitaalintensief

groene grondstoffen behoort niet tot doelstelling

Kansen en bedreigingen
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