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De Duurzame Energie Koepel – de 

koepelorganisatie van de Nederlandse 

duurzame energiesector – publiceert 

tegelijk met het Nationale Actieplan van 

de Nederlandse overheid een Routekaart 

voor de ontwikkeling van duurzame 

energie in Nederland. De Routekaart 

beschrijft hoe Nederland in 2020 20% 

van alle (primaire) energie uit duurzame 

bronnen kan opwekken. 

De DE Koepel doet in deze Routekaart 

een aantal aanbevelingen voor het 

overheidsbeleid die de groei van 

duurzame energie kanaliseren en de 

sterktes van de Nederlandse industrie 

optimaal inzetten. Met een goede 

balans in de aandacht voor centrale en 

decentrale duurzame energiebronnen 

kan Nederland zich weer een goede 

positie in duurzame energie verwerven, 

met positieve effecten op economie en 

werkgelegenheid.

DE Routekaart 
DE gRoEi van DuuRzamE EnERgiE in nEDERlanD 2010-2020
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De Europese Commissie verwacht van alle 27 
EU-lidstaten een Nationaal Actieplan Duurzame 
Energie 2010-2020. In deze NAP’s moeten lidstaten 
uitleggen hoe zij hun doelstelling gaan halen die 
voortkomt uit de Richtlijn Duurzame Energie, die in 
2008 werd aangenomen. Omdat zij er grotendeels 
ook door Brussel aan worden gehouden, is deze 
NAP bepalend voor de richting van het duurzame 
energiebeleid van elk land.

Ook Nederland levert zijn Nationale Actieplan 
binnenkort in Brussel in. Volgens de in de Richtlijn 
afgesproken taakverdeling moet Nederland in 2020 
ervoor zorgen dat 14% van alle energie-eindgebruik 
uit duurzame, hernieuwbare bronnen komt. Het 
kabinet Balkenende IV stelde de Nederlandse eigen 
doelstelling vast op 20%.

Hoewel het verantwoordelijke 
ministerie van Economische Zaken 
wel overleg heeft gevoerd met de 
belanghebbenden in de sector, 
zal het NAP naar verwachting 
vooral de eigen visie van de 
overheid bevatten op de groei van 
duurzame energie in Nederland en 
het bijbehorende beleid. Die visie is 
daardoor niet noodzakelijk dezelfde 
als die van duurzame energiesector 
in Nederland, verzameld in de DE 
Koepel. 

Om die reden heeft de DE Koepel 
deze ‘DE Routekaart’ samenge-
steld. De DE Routekaart is het 
resultaat van het Europese RE-
PAP project, plus de eigen kennis 
en ervaringen met het duurza-
me-energiebeleid in de afgelopen 
decennia. Het REPAP-project is 
– met steun van de Europese 
Commissie – uitgevoerd door het 
onafhankelijke onderzoekinstituut 
Fraunhofer ISI en de Universiteit 
van Wenen, met modellen die ook 
ten grondslag liggen aan het Eu-
ropese beleid. REPAP staat onder 
regie van de Europese industrie en 
het Europese Parlement.

Deze DE Routekaart schetst de huidige uitgangs-
positie van duurzame energie in Nederland en de 
kansen voor groei van duurzame energie in de ver-
schillende sectoren. Centraal staan de aanbevelingen 
voor de verbetering van het door de overheid te voe-
ren beleid, dat deze kansen moet helpen realiseren.

Deze DE Routekaart schetst de realistische 
mogelijkheden om het Nederlands beleid op te 
waarderen met behulp van de beste Europese 
ervaringen. Daarmee groeit het aandeel van 
duurzame energie in Nederland boven een aandeel 
van 14% in het eindgebruik in 2020. Die groei zal 
ook nodig zijn, omdat Nederland zichzelf – los van 
Brussel – eerder al ten doel had gesteld om in 2020 
20%  van het primaire energiegebruik op te wekken 
uit duurzame bronnen.

Met de beleidsaanpassingen 
in deze DE Routekaart 
verwacht de DE Koepel dat het 
beleid effectiever, efficiënter 
en minder belastend voor de 
overheid wordt. Vooral in de 
decentrale energieopwekking, 
dicht bij bedrijven, wijken, 
huizen en kantoorgebouwen, 
heeft Nederland nog veel te 
winnen.

Nederland kan hiermee te-
rugkeren in de kopgroep 
van EU-landen die een goe-
de industriële basis voor 
duurzame energie hebben 
opgebouwd. Dat heeft positie-
ve effecten voor de nationale 
energievoorziening en voor de 
nationale economie. Die tast-
bare resultaten staan in deze 
DE Routekaart beschreven.

In de Europese Richtlijn 

staat de doelstelling centraal 

om in 2020 een aandeel van 

20% duurzame energie in 

het eindgebruik te bereiken. 

Elk van de 27 lidstaten kreeg 

daarbij een nationale doel-

stelling, afhankelijk van de 

uitgangspositie, de mogelijk-

heden en de economische 

situatie. Dat doel is het ge-

middelde van het aandeel in 

de drie sectoren elektriciteit, 

warmte en transportbrand-

stoffen. Voor Nederland is dit 

doel 14% duurzame energie 

in 2020.

intRoDuctiE

1 Afhankelijk van de energiebronnen, staat een aandeel van 20% primair energiegebruik – de eenheid waarmee Nederland rekent in het programma 
Schoon & Zuinig - gelijk aan tussen 15 tot 17% van het finale eindgebruik – de eenheid waarmee de Europese Richtlijn rekent.
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In cijfers
Volgens recente cijfers van het CBS stond het 
aandeel duurzame energie in Nederland (gemeten 
in vermeden fossiel energiegebruik) in 2009 op 
bijna 4%. Het merendeel van de duurzame energie 
wordt opgewekt met biomassa, onder andere door 
bijstoken in kolencentrales en door gebruik van 
biobrandstoffen zoals biodiesel.

Die duurzame energie wordt vooral gebruikt voor 
het opwekken van elektriciteit. Volgens de REPAP-
studie steeg de hoeveelheid opgewekte duurzame 
elektriciteit in Nederland tussen 1990 en 2007 met 
gemiddeld 15% per jaar. Sinds 2000 is de groei 
van vooral vaste biomassa (met gemiddeld 27% 
per jaar), windenergie op land (22%) en offshore 
windenergie (24%) aanzienlijk. Ook fotovoltaïsche 
zonne-energie (PV, oftewel zonnecellen) lijkt  fors 
gegroeid, met gemiddeld 24% per jaar, maar de 
absolute bijdrage hiervan is nog erg  klein, hetgeen 
het beeld vertekent.

In duurzame warmteopwekking tonen de warmte-
pomp en de zonneboiler gestage groei - die de 
laatste jaren afvlakt - maar ten opzichte van 
biomassa is hun bijdrage nog klein. Ook het gebruik 
van geothermie en warmte- en koudeopslag neemt 
toe, tot een bijdrage die het aandeel van thermische 
zonne-energie in 2007 al fors oversteeg maar nog 
niet in de buurt komt van het aandeel van biomassa.

Relevant in deze beschrijving is tevens de stand 
van zaken ten aanzien van energiebesparing. 
Als immers het totale energiegebruik daalt door 
besparingsmaatregelen, dan zorgt eenzelfde 
hoeveelheid duurzame energie voor een hoger 
aandeel. In een recente rapportage van het 
Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat het 
besparingstempo in de afgelopen periode voldeed 
aan de overheidsdoelstelling. Maar in de periode 
tot 2020 moet het besparingstempo opgeschroefd 
worden naar 2% per jaar. Dat zal volgens het 
Planbureau zonder extra beleid niet worden gehaald.

Huidige beleid en beleidsinstrumenten
Het belangrijkste Nederlandse beleid anno 2010 op 
een rij:
- Het programma Schoon&Zuinig van 2007 is 

het overkoepelende beleidsdocument, waarin 
de klimaatdoelstelling voor 2020 (30% minder 
CO2-emissies dan in 1990) is uitgewerkt in ver-
schillende onderdelen.

- R&D: een subsidie (via een tenderregeling) van 
een variabel percentage van de kosten voor 
onderzoek- en ontwikkelingsprojecten in elektri-
citeit, warmte of transportbrandstof.

- De regeling Stimulering Duurzame Energiepro-
ductie (SDE) is in 2008 opgesteld. Binnen de 
SDE krijgt elke producent van energie uit her-
nieuwbare bronnen  per geleverde kilowattuur 
gedurende twaalf of vijftien jaar een premie 
– afhankelijk van het type bron – bovenop de 
marktprijs voor de energie. De premie is be-
doeld ter dekking van de ‘onrendabele top’ van 
investeringen. Onder de SDE-regeling vallen 
nu windenergie op land, zonnecellen, biomas-
sa (zowel voor warmte als voor elektriciteit) en 
biogas. De premie wordt jaarlijks bijgesteld en 
wordt betaald uit de schatkist. Het SDE-budget 
is voor elke bron gelimiteerd.

- De Energie Investeringsaftrek is een belasting-
maatregel waarmee bedrijven 44% van hun 
investering in hernieuwbare energie of bespa-
ring mogen aftrekken van hun winst. Ook het 
EIA-budget is gelimiteerd. Voor 2009 en 2010 is 
deze regeling ook van toepassing voor woning-
corporaties.

- De subsidieregelingen Duurzame Warmte en 
Unieke Kansen Regeling kunnen beiden worden 
gebruikt voor duurzame warmte- en koelingpro-
jecten en zijn eveneens in budget gelimiteerd.

- Sinds 2006 geldt een belastingkorting voor het 
bijmengen van minimaal 2% biobrandstoffen. 
Tevens geldt een verplichting voor leveranciers 
om in 2010 gemiddeld minimaal 5,75% van hun 
verkochte transportbrandstoffen uit biomassa te 
winnen.

DE uitgangspositiE
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De ontwikkeling van duurzame energie in de 
periode 2010-2020 wordt meestal beschreven in 
scenario’s, die op basis van enkele aannames 
de mogelijke groei van het energiegebruik en de 
respectievelijke (duurzame) bronnen laten zien. De 
analyses binnen REPAP maken gebruik van het 
zogenoemde Green-X model dat ten grondslag ligt 
aan de meeste duurzame energiescenario’s in de 
Europese Unie.

In deze DE Routekaart gebruiken wij het 
zogenoemde ACT-scenario met relatief hoge 
energiebesparing als referentie. Het efficiënte ACT-
scenario veronderstelt dat het Nederlandse beleid 
verbetert tot op het niveau van het beste en meest 
efficiënte beleid in EU-lidstaten. Deze ambitie is ook 
door de Nederlandse regering zelf geformuleerd. 

In dit scenario (zie de grafieken op deze pagina’s) 
daalt het totale energiegebruik van gemiddeld 55 mil-
joen ton olie-equivalent naar 50 Mtoe. Het aandeel 

van duurzame energie 
stijgt door het proac-
tieve beleid naar 17%. 
In de elektriciteitssec-
tor stijgt het aandeel 
duurzame bronnen in 
2020 naar 42,9%, ter-
wijl de transportsector 
het minimaal vereis-
te 10% aandeel haalt 
en in warmte en koe-
ling het aandeel stijgt 
tot 11,2%. Hogere per-

centages zijn mogelijk door toepassen van meer 
biomassa en meer decentrale duurzame energie-
bronnen.

In dit scenario valt op dat veel duurzame energie 
nog wel centraal wordt opgewekt, maar dat ook 
decentrale bronnen vooral aan het eind van de 
periode tot 2020 fors gaan bijdragen. Hierbij gaat 
het om bronnen als zonnestroom, zonneboilers, 
geothermie en warmtepompen (al of niet in 
combinatie met warmte- en koudeopslag).

naaR 20% DuuRzamE EnERgiE in 2020

BiJDRagE DuuRzamE BRonnEn in
waRmtE- En kouDEgEBRuik

Netto zal deze groei in duurza-

me energie de CO2-emissies 

tussen 2006 en 2020 met 196 

miljoen ton CO2 (cumulatief)  

verminderen, waarvan 150 Mton 

in de elektriciteitssector.

Voor alle grafieken geldt:
2012 : Gemiddelde 2011 en 2012       2014 : Gemiddelde 2013 en 2014
2016 : Gemiddelde 2015 en 2016       2018 : Gemiddelde 2017 en 2018

n Aandeel duurzaam in finaal gebruik transportbrandstoffen
n Aandeel duurzaam in finaal warmte- en koudegebruik
n Aandeel duurzaam in finaal energieverbruik
n Aandeel duurzaam in finaal elektriciteitsgebruik
n Verwacht totaal energiegebruik

n Geothermie
n Biogas
n Organisch afval
n Zonneboilers
n Vaste biomassa
n Warmtepompen

aanDEEl DuuRzaam
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De kosten voor het duurzame energieaandeel in 
het efficiënte ACT-scenario worden geraamd op 
ongeveer 30 miljard € aan stimuleringspremies 
(tussen 2006 en 2020), die bijna 57 miljard € aan 
investeringen losweken.
 
In ruil daarvoor wordt ruim 28 miljard € aan 
brandstofkosten uitgespaard, terwijl de vermeden 
externe kosten (voor CO2-emissierechten die in 
waarde stijgen naar 34 € per ton in 2020) worden 
geschat op 5,5 miljard €. Andere maatschappelijke 
baten (zoals lagere gezondheidskosten door een 
schonere lucht) zijn daarin niet meegenomen. In 
de periode tot 2020 ontstaat zo een economische 
activiteit binnen Nederland ter waarde van ruim 
boven de 70 miljard Euro (de investeringen, plus 
bedrijf en onderhoud, plus de waarde van duurzame 
brandstoffen uit biomassa). 

Dat is een realistische schatting, mede omdat de 
scenario’s uitgaan van conservatieve schattingen 
van een matig stijgende olieprijs, een niet al te 
scherp dalende kostprijs voor duurzame opties en 
een relatief lage prijs voor CO2-emissierechten. 

Met een dergelijk breed en effectief beleid is het heel 
goed mogelijk om de strikte EU-doelstellingen (voor 
heel Europa 20% van het eindgebruik in 2020, voor 
Nederland 14%) te halen en zelfs verder te komen. 
Uit het Europese REPAP-project, dat roadmaps 
voor duurzame energie voor 27 EU-landen maakt, 
blijkt dat de Europese industrie en het Europese 
Parlement kansen zien 
om het EU-aandeel van 
duurzame bronnen in 
2020 dichtbij de 25% 
te brengen. Daarmee 
krijgt de Europese 
duurzame energiesector 
een grote mondiale 
betekenis en neemt 
de afhankelijkheid van 
geïmporteerde energie 
sterk af.2

 
 

2 Ongeveer 80% van de industriële CO2-emissies in de EU valt onder het systeem voor emissiehandel. Tegenover elke ton uitstoot moet één emissie-
recht worden ingeleverd, tegen een huidige waarde van ongeveer 15 € per stuk.

Het door de DE Koepel voor-

gestelde beleid leidt tot een 

economische activiteit van 

ruim 70 miljard euro en in 

2020 tot zo’n 53.000 hoog-

waardige banen in de duur-

zame energiesector.

n Biodiesel
n Biobrandstof uit afval, non-food, ligno-cellulose
n Bioethanol
n Biogas import

n Waterkracht > 10MW
n Waterkracht <10MW
n Organisch afval
n Biogas
n PV
n Vaste biomassa
n Wind op land
n Wind Offshore

BiJDRagE DuuRzamE BRonnEn in 
ElEktRicitEitspRoDuctiE

BiJDRagE DuuRzamE BRonnEn in 
tRanspoRtBRanDstoffEn
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Het ACT referentiescenario gaat uit van proactief 
beleid. Ook de recente evaluatie van het Nederlandse 
Schoon&Zuinig programma stelt dat zonder extra 
beleid de doelstellingen voor klimaat, duurzame 
energie en energiebesparing waarschijnlijk niet 
worden gehaald.

Deze DE Routekaart stelt een aantal eisen aan 
het beleid van de nabije toekomst. Tevens stelt 
deze nieuwe beleidsopties voor die volgens 
de ervaringen van de duurzame-energiesector 
realistisch zijn, de doelstellingen tegen zo laag 
mogelijke kosten kunnen realiseren en tevens 
maximaal voordeel behalen voor de economie en 
de werkgelegenheid in Nederland. De beleidsopties 
vormen een balans tussen financiële prikkels, 
verplichtende wetgeving en flankerend beleid, 
zoals een soepeler vergunningenbeleid, ruimtelijke 
ordening, voorlichting en educatie.

Balans centraal-decentraal
Tot dusverre blijkt het Nederlandse beleid voor 
duurzame energie het effectiefst te zijn voor de groei 
van de ‘centrale’ bronnen, zoals het bijstoken van 
biomassa in elektriciteitscentrales en grote windparken 
op land en op zee. De aandacht van de beleidsmakers 
voor die centrale opties zal zich in de komende tien 
jaar voortzetten. 

De DE Koepel vindt dat de balans van het 
overheidsbeleid hierin niet mag doorslaan. Decentrale 
technologieën, zoals zonnecellen, zonneboilers, 
warmtepompen, opslag van warmte en koude in de 
ondergrond, biogasinstallaties, de winning van energie 
uit vrije getijdestroom en kleinere biomassa-eenheden 
in wijken, zullen in de toekomstige energievoorziening 
van groot belang zijn en kunnen ook in 2020 al een 
bijdrage van formaat leveren. 

Nederland heeft ten opzichte van de meeste EU-
landen een grote voorsprong in de mogelijkheden 
voor import van biomassa. De beschikbaarheid van 
biomassa maakt het voor de Nederlandse overheid 
relatief gemakkelijk om extra stimulansen en 
wetgeving ten aanzien van biomassa uit te vaardigen. 
Een verplichting voor bijstoken van biomassa in alle 
kolencentrales in Nederland zou de stromen biomassa 
vanuit bijvoorbeeld Canada, de VS en Australië 
richting de havens van Rotterdam en Amsterdam 
rechtstreeks kunnen kanaliseren, ten behoeve van 
het binnenlandse beleid voor duurzame energie.
 

Subsidiebeleid: 
SDE en groenregelingen
De belangrijkste subsidieregeling van dit moment, de 
Stimulering Duurzame Energie, blijkt een instrument 
dat sterk van de politiek afhankelijk is. De budgetten, 
die elk jaar per technologie worden bepaald, worden 
in tijden van overheidsbezuinigingen kritisch onder 
de loep genomen en kenmerken het stop-and-go 
beleid van de afgelopen jaren.

Hoewel er op de SDE-regeling van alles is aan te 
merken, raadt de DE Koepel (weer) een verandering 
in de beleidsinstrumenten voor duurzame energie 
ten zeerste af. Consistent en continu beleid van 
de overheid is essentieel om marktpartijen het 
vertrouwen te geven dat hun investeringen op 
termijn winstgevend zijn. De DE Koepel stelt daaraan 
echter wel de voorwaarde dat de SDE-regeling op 
basis van  een serie aanbevelingen meer solide en 
effectiever wordt gemaakt.

1. De SDE-subsidiestroom zou niet langer via de 
schatkist moeten lopen, maar moeten worden 
gedekt met een toeslag op de energiekosten 
voor alle eindgebruikers. Dat heeft diverse 
voordelen. Er hoeven bijvoorbeeld geen 
langjarige schattingen meer te worden gemaakt 
voor de overheidsbegroting want bijstelling 
van de toeslag kan elk jaar. Met een goede 
formule kunnen budgetten automatisch worden 
aangepast aan actuele ontwikkeling en wordt 
de overheidsbemoeienis tot een minimum 
gereduceerd. 

2. Tegelijk moeten de plafonds voor de 
budgetten per technologie worden geschrapt. 
Procedures worden daardoor eenvoudiger en 
projectontwikkelaars hebben meer zekerheid 
over honorering van hun voorstellen, met een 
indirecte kostendaling tot gevolg.

3. Daarvoor in de plaats kan een ‘doelcorridor’ 
worden gedefinieerd, bijvoorbeeld voor 
zonnecellen, zodat de kosten voor de consument 
beperkt blijven. Zo’n corridor beschrijft de 
gewenste groei in zonnecellen – bijvoorbeeld 30 
tot 50% in de komende jaren – de daling in de 
SDE-tarieven die daarbij hoort en de verandering 
in SDE-tarieven als de groei lager of juist hoger 
uitvalt dan gewenst. Op die manier kan de 
Nederlandse markt gecontroleerd groeien en zich 
voorbereiden op het moment dat zonnecellen de 
markt zelfstandig kunnen veroveren. 

wElk BElEiD is noDig?
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4. Projectontwikkelaars zouden de keuze moeten 
hebben tussen een SDE-premie bovenop 
de marktprijs voor energie en een complete 
terugleververgoeding. Zeker voor kleine 
projectontwikkelaars, boeren en particulieren 
vormen de administratieve lasten en het extra 
risico als bij het zelf verkopen van de elektriciteit 
een grote belemmering. Dat verhoogt de kosten 
van hun project en leidt tot minder initiatieven 
voor decentrale opwekking.

5. Er moet een gedifferentieerd SDE-tarief komen 
voor windenergie op land. Turbines in het 
binnenland brengen minder elektriciteit op dan 
turbines aan de kust, maar zijn ook nodig voor 
het halen van de doelstellingen. 

6. Kolencentrales moeten verplicht worden tot 
bijstoken van biomassa. Een SDE-premie 
staat alleen op het nuttig gebruiken van de 
restwarmte.

7. De SDE-regeling moet uitgebreid worden 
met een “SDW” regeling voor warmte, ter 
bevordering van grote en middelgrote duurzame 
warmte en koelingprojecten. Deze projecten 
moeten het door de recente Warmtewet stellen 
zonder dekkende financiële steun. Daarnaast is 
continuering van de huidige duurzame warmte 
regeling, ter bevordering van kleine projecten, 
ook na 2011 belangrijk.

Naast de hervormingen van de SDE zou de huidige 
Groenregeling voor het goedkoop lenen van geld 
moeten worden uitgebreid naar alle hernieuwbare 
energieprojecten, zonder beperking.

Overigens erkent de DE 
Koepel dat de beprijzing 
van CO2-emissies 
zeker in het voordeel 
van duurzame energie 
is, maar het huidige 
prijsniveau is nog veel te 
laag om verschil te kunnen 
maken. Als de CO2-prijs 
substantieel hoger wordt 
en in de buurt komt van 
de maatschappelijke 

kosten van CO2-emissies bij fossiele energie, dan 
ligt heroverweging van de steunmaatregelen en 
hun lange-termijnontwikkeling voor de hand.

Verder beleid
Financiële overheidssteun is van essentieel belang 
voor duurzame energie, maar het is niet het enige. 

De DE Koepel stelt een aantal belangrijke 
flankerende beleidsmaatregelen voor die de 
drempel voor duurzame energie verlagen, soms 
zelfs ook financieel.

1. Vergunningprocedures voor duurzame 
energieprojecten zijn tijdrovend. Niet alleen 
kost de vertraging een projectontwikkelaar geld, 
maar ook de risico’s die hij loopt vertalen zich in 
hogere rentes voor geleend geld. De DE Koepel 
pleit voor één coördinerende instantie voor 
vergunningprocedures. Wetgeving moet ervoor 
zorgen dat duurzame energie wordt betiteld als 
‘zwaarwegend maatschappelijk belang’ en dat 
procedures worden bekort.

2. In de ruimtelijke ordening moeten 
provincies en gemeentes worden verplicht 
ontwikkelingsgebieden voor duurzame energie 
aan te wijzen waar nieuw vermogen met 
voorrang wordt ontwikkeld. Dat bekort ook 
vergunningprocedures. Ook voor gebruik van 
de ondergrond voor warmte- en koudeopslag of 
geothermie is ruimtelijke planning nodig.

3. Voorrang voor duurzaam. Het wetsvoorstel 
dat duurzame energie voorrang geeft op de 
(elektriciteits)netten ligt nu nog bij de Eerste 
Kamer. Aannemen van dit voorstel is essentieel 
voor de positie van duurzame energie in de 
elektriciteitsvoorziening. 

4. Gebouweigenaren moeten geleidelijk (in eerste 
instantie tot 2020) worden verplicht om 20% 
van hun verbruik met duurzame energie op 
te wekken. Zoals in het Verenigd Koninkrijk 
gebeurt, kan dat al of niet gepaard gaan met 
een terugleververgoeding voor de geleverde 
energie.

5. In het algemeen moet de overheid vooral 
consistentie in haar beleid aanbrengen. Het is 
belangrijk dat de overheid in haar communicatie 
steeds weer duidelijk maakt waarom duurzame 
energie moet, wat voor effecten het heeft op het 
klimaat, de leveringszekerheid, werkgelegenheid 
en de economie.

De hervorming van de 

SDE tot een solide ge-

financierd stimulering-

instrument is essentieel 

om de doelstellingen te 

bereiken.
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De Nederlandse industrie dekt alle schakels in 
de waardeketen van de productie van duurzame 
energie. In totaal zijn ongeveer 350 bedrijven 
actief in projectontwikkeling, engineering, bedrijf 
en onderhoud (O&M) en als toeleverancier. Dat is 
nog exclusief de installatiebedrijven, waarvan er 
momenteel naar schatting 200 tot 300 actief zijn op 
het terrein van duurzame energie, naast hun meer 
traditionele bezigheden. 

In bovenstaande tabel staan schattingen van 
de sterktes (+++) en relatieve zwaktes van de 
waardeketens per technologie. Daaruit blijkt dat 
vooral het onderzoek en de ontwikkeling van 
duurzame bronnen sterk zijn vertegenwoordigd. 
De positie van R&D-instituten op het gebied van 
bijvoorbeeld windenergie, PV en biomassa is (ook 
internationaal) ijzersterk en vormt een uitstekende 
basis voor een forse groei van de Nederlandse 
industriële activiteiten. 

Innovatie c implementatie
De DE Koepel benadrukt echter dat er een 
toegevoegde waardering moet komen voor de 
implementatiefase van innovatieve technologieën. 
Het is belangrijk te realiseren dat er geen innovatie 
kan plaatsvinden als die implementatiefase wordt 
overgeslagen. Deze fase moet dus extra aandacht 
krijgen in de innovatie-agenda van de Nederlandse 
industrie en de overheid.

Er is onder andere een toenemende behoefte 
aan hoger gekwalificeerd personeel en betere 
certificatie van technologie. Dat geldt niet alleen 
voor de bedrijven, maar niet op de laatste plaats 
ook voor ambtenaren. Hun kennis van duurzame 
energie in al zijn facetten is van groot belang om 
projecten goed en snel te kunnen beoordelen en 
daardoor te kunnen bijdragen aan het bereiken 
van de doelstellingen en het ontwikkelen van deze 
nieuwe economische sector.

Wind
Zonne-
stroom (PV)

Zon-
thermisch

Warmte-
pompen

Opslag 
warmte/
koude Biogas Biomassa

Bio- 
brandstof

Maritiem / 
waterkracht

Onderzoek +++ +++ + + + + +++ ++ +

Engineering +++ + ++ + +++ + ++ + +

Productie + ++ + + + + + + +

Installatie +++ + + + +++ + + + +

Bedrijf en 
onderhoud

++ + + + ++ + ++ + +

DE Rol van DE nEDERlanDsE inDustRiE 





Stichting DE (Duurzame Energie) Koepel

Korte Elisabethstraat 6
3511 JG  Utrecht
Tel   030 2340503 
E-mail dekoepel@dekoepel.org
Website www.dekoepel.org
LinkedIn www.linkedin.com 
 (themagroepen Duurzame Energie Koepel)
Signaal Gratis digitale nieuwsbrief, ca. 4x per jaar,
    aanmelden via redactiesignaal@dekoepel.org

De Duurzame Energie Koepel is de Nederlandse overkoepelende organisatie 
voor duurzame energie (www.dekoepel.org). Windenergie (op zee, op land  
en miniwindturbines) (www.nwea.nl), bio-energie (www.platformbioenergie.nl), 
zonne-energie (zon-pv en zon thermisch) (www.hollandsolar.nl), warmtepompen 
(www.stichtingwarmtepompen.nl) en ondergrondse koude en warmte-opslag 
(www.nvoe.nl) zijn vertegenwoordigd. De Energy from Water Association (EWA) 
is recent opgericht en verwacht zich dit voorjaar bij de DE Koepel aan te sluiten. 
De DE Koepel maakt zich, namens 330 grote en kleinere bedrijven, sterk voor 
de duurzame energiesector en wil de toepassing ervan bevorderen. Duurzame 
Energie is klimaatneutraler en houdt onze energie betaalbaar, waarborgt de 
energievoorziening in de toekomst en groeit de komende decennia uit tot een 
omvangrijke Europese economische sector.


