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Energieakkoord 
Grote stappen richting volledig klimaatneutrale energievoorziening in 2050: 

  

- Nederland behoort tot wereldtop qua energie-efficiency 

- Slimme uitrol hernieuwbare energie  

- Ondersteuning burgers en bedrijven bij energiezuinig maken van woningen en 
bedrijfspanden  

- Ondersteuning burgers en bedrijven bij zelf opwekken energie  

 

Krachtige impuls aan de economie en aan herstel economische crisis: 

  

- Duurzame groei  

- Werkgelegenheid op korte termijn  

- Verbeterde concurrentiekracht bedrijven  

- Langdurige investeringszekerheid  

- Innovatie  

- Energiekosten en –lasten stijgen minder hard dan in Regeerakkoord voorzien  

- Nieuwe vormen van financiering door beschikbaarheid voldoende investeringskapitaal  



Overeengekomen doelstellingen:  

 

- Realiseren besparing in finaal energiegebruik van + 1,5%, of te wel 100 PJ in 2020 

- Realiseren 16% hernieuwbare energieopwekking in 2023 (14% in 2020)  

- Creëren van ten minste 15000 voltijdbanen (grotendeels in eerste jaren)  

 

In combinatie met:  

 

- Versnellen van internationale commercialisering in clean tech  

- Verbeteren van energie-efficiëntie en daarmee concurrentiepositie bedrijven  

- Creëren substantiële investeringimpuls voor groei en economie  

- Directie positieve bijdrage aan verbetering klimaat door reductie CO2  

- Substantiële verlaging van de lasteneffecten t.o.v. Regeerakkoord  

- Ruim baan voor de initiatiefrijke burger en energieke samenleving  
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Energieakkoord 
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Energietransitie 
De energietransitie is begonnen: 
 
- Introductie van hernieuwbare bronnen (centraal en lokaal) 
- Experimenten met smart grids 
- Elektrische voertuigen 

 
Toenemende effecten op energiemarkt in NL: 
 
- Verslechterende business-case voor gas gestookte centrales 
- Mogelijkheid van stroomstoringen door groot aanbod zon en wind? 
- Risico van toenemende pieken door Zon-PV? 
 
Geen blauwdruk beschikbaar, maar elementen zijn duidelijk: 
 
- Groter aandeel hernieuwbare energie 
- Meer decentrale (lokale) energieproduktie 
- Toenemende elektrifikatie 
- Veranderende rol van fossiele brandstoffen 
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De SDE+ regeling (1) 
Energieakkoord, 2013: 
 
“SDE+ regeling is het belangrijkste instrument is voor financiering van de onrendabele 

top bij de uitrol van hernieuwbare energieopwekking.” 
 
Staatsteunregels EU, 2014, naar voorbeeld van de SDE+: 
 
“ The EAG [Environmental Aid Guidelines] support the market-based instruments 

introduced by the package. Without effective competition, it should be clear that the 
targets will not be delivered.”  

 
IEA landenanalyse, 2014: 
 
“ Voor het behalen van de nieuwe RES-doelstellingen door een kostenefficiënte 

benadering in de aangepaste subsidieregeling, is de gefaseerde openstelling op basis 
van een oplopend maximum basisbedrag een verstandige aanpak. De SDE+ regeling 
kan in de pas lopen met marktprijzen en kostenefficiëntie en concurrentie tussen de 
technologieën bevorderen, terwijl ze uitvoeringskosten drukt. Andere landen kunnen 
van dit model leren.” 
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De SDE+ regeling (2) 
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Routekaart Hernieuwbaar gas 
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Green deal vaste biomassa 
- Producenten zijn transparant over 

duurzaamheid biomassa via jaarlijkse 
rapportage 

- Producenten streven naar 100% inzet 
(aantoonbaar) duurzame biomassa 

- Producenten streven naar minimaal 60% 
reductie broeikasgasemissie 
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Discussie 
Overheid heeft met Energieakkoord een duidelijk kader en doelen 
afgesproken. 

 

Het Energieakkoord geeft de energietransitie in Nederland vorm. 
Belangrijke rol voor biomassa, met oog voor duurzaamheid en innovatie. 

 

Door samenwerking met private partijen (o.a. routekaart hernieuwbaar gas 
en green deal vaste biomassa) wordt toegewerkt naar de gestelde doelen. 

 

De SDE+ regeling is een belangrijke financieringsbron voor de onrendabele 
top bij hernieuwbare energieprojecten. Biomassaprojecten hebben veel 
potentieel en maken goed gebruik van de SDE+.  

 

Op langere termijn is het verkleinen van het verschil van de prijs tussen 
hernieuwbare energie en conventionele energie cruciaal. 
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Dank voor uw aandacht 
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