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Innovatieagenda energie

Portfolio Innovatieprogramma’s

Trekker1

B. Doorsnijdende en overige thema’s
Rijden op aardgas/biogas
De ontwikkeling van de decentrale infrastructuur (gas en elektriciteit)

V&W/EZ
EZ

Afvang en opslag CO2

VROM/EZ

Duurzame warmte

EZ/VROM

Onderwijsprogramma
Reductie overige broeikasgassen
Onderzoek naar reductie methaanemissie via aanpassing veevoer
ICT en energie-innovatie
Bij duurzame elektriciteit, intelligente transportsystemen
Regelgeving en Ruimtelijke Ordening
Stroomlijnen regelgeving, energieproductie volwaardige plaats
in ruimtelijke ordening
Duurzaam inkopen
Per productgroep zal bezien worden in hoeverre opties mogelijk zijn die kunnen
worden ingezet in het beleid met betrekking tot duurzaam inkopen
ADEM (programma voor materialenonderzoek gerelateerd aan energietechnologie)
Klimaatneutrale wijken/steden
Samenhangende implementatie van innovaties op meerdere thema’s binnen de
stedelijke omgeving

OCW
LNV/VROM

EZ

VROM/EZ

VROM

EZ/OCW

VROM

1 De genoemde departementen zijn eerstverantwoordelijk voor de totstandkoming
van de programma’s. Deze worden opgesteld in samenwerking met andere
betrokken departementen, kennisinstellingen, bedrijven en andere stakeholders.
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Nederland verbruikt jaarlijks zo’n 3200 petajoules (PJ)
primaire energie. Dat is veel. Een petajoule is hetzelfde als
278 miljoen kilowattuur elektriciteit of 31,6 miljoen kubieke
meter aardgas. De helft hiervan komt uit aardgas uit eigen
bodem. Maar rond 2025 zal dit snel minder worden. Voor de
andere helft van ons energieverbruik zijn we afhankelijk van
de import, regelmatig uit regio’s die politiek minder stabiel
zijn. Dat betekent dat levering niet gegarandeerd is, terwijl
ons energieverbruik blijft toenemen, tot wel 3500 à 3800 PJ
in 2020. Bovendien leidt het voortdurende en toenemende
verbruik van fossiele brandstoffen tot groeiende uitstoot van
CO2. Dat heeft nadelige gevolgen voor het klimaat, die de
laatste jaren steeds meer zichtbaar worden, zoals smeltende
gletsjers en de verdwijnende ijskap op de Noordpool. Het is
dus tijd voor actie.
Daarom wil het kabinet dat Nederland zich goed – dus ook op
tijd – voorbereidt op nieuwe manieren om energie op te
wekken en te gebruiken. De energievoorziening moet
duurzamer worden. Dat betekent: optimaal gebruikmaken
van de economische mogelijkheden en rekening houden met
de kwaliteit van het milieu in Nederland en elders. Volgens
het beleidsplan van het kabinet is de verduurzaming van de
energievoorziening zelfs één van de belangrijkste opgaven
voor de komende jaren. We moeten echt toe naar een
trendbreuk in de manier waarop we energie gebruiken en
produceren. Dat vraagt weer om een beter gebruik van de
kennis die er is en om vernieuwend ondernemerschap.
Willen we de klimaatverandering tegengaan, dan zal die
trendbreuk overigens wereldwijd moeten plaatsvinden.
Het bestaande beleid van stapsgewijze verbeteringen is niet
genoeg voor de structurele verduurzaming van de
energievoorziening. Er zijn namelijk echt ingrijpende
veranderingen nodig, over een groot aantal jaren. We noemen
dat systeeminnovatie of transitie. Het kabinet heeft daarom
de Innovatieagenda Energie laten opstellen, die inmiddels
naar de Tweede Kamer is gestuurd. Deze publicatie vat de
hoofdlijnen van de Innovatieagenda Energie voor u samen.





2. 
De uitdaging voor de
Innovatieagenda
In 2007 heeft het kabinet het werkprogramma Schoon en

De Innovatieagenda hanteert voor het verminderen van de

Zuinig vastgesteld. Het doel: een flinke afname van de

uitstoot van CO2 de volgende strategie:

uitstoot van broeikasgassen, van 212 Mton in 2005 tot

–

150 Mton in 2020. Zonder Schoon en Zuinig zou die uitstoot
trouwens oplopen tot 246 Mton in 2020, zodat de totale

allereerst energiebesparing en gebruik van hernieuwbare
energie, zoals windenergie, zonne-energie en biomassa;

–

vervolgens gebruik van CO2 op een manier die bijdraagt

reductiedoelstelling dus neerkomt op 96 Mton CO2. 20 tot

aan de duurzaamheid van de energievoorziening,

40 Mton daarvan komt voor rekening van innovatie. Op de

bijvoorbeeld met behulp van algen of door CO2 toe te

langere termijn, dus na 2020, moet de bijdrage van de
innovatie aan de vermindering van de uitstoot nog groter zijn.

passen in kassencomplexen;
–

ten slotte opslag van CO2 door het afvangen van CO2
uit rookgassen.

Het kabinet wil met de Innovatieagenda een bijdrage leveren
aan:

Het kabinet wil in de eerste plaats maatregelen nemen die op

–

de transitie naar een duurzame energievoorziening

korte termijn kosteneffectief zijn. Het gaat dan om projecten

in Nederland;

waarin (min of meer) kant-en-klare technologie wordt ingezet,

30% minder uitstoot van broeikasgassen in 2020

maar waar nog marktbarrières moeten worden overwonnen,

–

vergeleken met 1990;

zoals in de grootscheepse energierenovatie van woningen

–

verbetering van de energie-efficiency met 2% per jaar.

(het programma Meer met Minder). De overheid kan dergelijke

–

realisatie van een aandeel van 20% aan hernieuwbare

projecten helpen door bijvoorbeeld als koper, opdrachtgever

bronnen in 2020;

of regelgever op te treden, of door fiscale voordelen te bieden.

het versterken van de positie van het Nederlandse

Volgens berekeningen kan met dit soort maatregelen

bedrijfsleven en de Nederlandse kennisinstellingen

ongeveer de helft van de gestelde ambities worden

in de energiewereldmarkt;

gerealiseerd.

–

–

meer innovatieve ondernemers in de energiesector.
De tweede helft vraagt meer inspanningen en middelen.

Dat is een ambitieuze doelstelling, die vraagt om een grote en

Bij een CO2-emissiereductie van meer dan 50 Mton kosten

voortdurende inspanning. Neem de verduurzaming van de

maatregelen al snel honderden euro’s per ton CO2.

energievoorziening. Die vergt bijvoorbeeld ingrijpende

Door onderzoek, ontwikkeling en praktijkervaringen zullen

aanpassingen in de productiestructuur van onze economie en

de te nemen maatregelen op termijn echter beter en (dus)

heeft daarmee ook gevolgen voor de consument/burger/

maatschappelijk goedkoper kunnen worden uitgevoerd.

werknemer. Dat zijn niet alleen bedreigingen (aanpassing

Deels hebben we het dan over projecten waarvan de

consumptiegedrag), maar ook kansen (een beter milieu en

technologie vrijwel volwassen is, maar waar nog allerlei

schone energievoorziening voor deze en komende generaties,

hobbels te nemen zijn, zoals bij auto’s op (bio)gas,

nieuwe werkgelegenheid). Het vraagt verder om de juiste

de elektriciteit producerende cv-ketel en verdergaande

besluiten op het terrein van ruimtelijke ordening. De beoogde

energie-efficiency in de industrie.

forse groei van windenergie op zee en op land komt er niet
zomaar.

Ook is er behoefte aan onderzoek en ontwikkeling van nieuwe
energiesystemen, inclusief de bijkomende technische
problemen. We hebben het dan onder meer over de afvang en
opslag van CO2 en het gebruik van biologische grondstoffen
in de chemische industrie (bioraffinage). De Innovatieagenda
ondersteunt deze initiatieven.



3. De rol van innovatie
Bij het realiseren van verduurzaming van de energie

demonstratieproject te financieren. Wél is het uitdrukkelijk

voorziening speelt innovatie een grote rol. Maar door

de bedoeling dat de inzet van financiële middelen van de

onderzoek naar het functioneren van innovatieprocessen op

overheid een veel grotere stroom van privaat kapitaal op gang

de verschillende deelterreinen van de energievoorziening

brengt. De ervaring heeft geleerd dat dit werkt.

weten we dat er veel factoren zijn die innovatie belemmeren.
Het kabinet heeft de ambitie om deze belemmeringen in deze

Om het hele proces te kunnen beheersen, moeten er

kabinetsperiode zo veel mogelijk op te heffen, en de

programma’s worden opgesteld. Hierin werken we concreet

innovatiemotoren in deze sectoren op gang te brengen of

uit hoe we onze doelen kunnen bereiken, en wat daarvoor

beter te laten draaien. In de Innovatieagenda worden per

nodig is. Op korte termijn zullen we voornamelijk

thema (deelgebied) concrete doelen gesteld die het kabinet

gebruikmaken van het bestaande instrumentarium, maar we

nog in deze kabinetsperiode wil bereiken, en wordt ook

werken tegelijkertijd aan de verbetering ervan. Deze

aangegeven hoe we dat gaan doen. Dat zal tevens een impuls

programma’s zullen in de loop van dit jaar verder worden

geven aan de (omvangrijke) private investeringen die nodig

uitgewerkt. Dat gebeurt in intensieve samenwerking met

zijn voor de transitie naar een echt duurzame

belanghebbenden, zoals bedrijven, kennisinstellingen en

energievoorziening. Anders gezegd, we richten ons op:

andere partijen, waaronder andere overheden.

–

onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe duurzame
technieken en systemen;

–

–

toepassen van nieuwe duurzame energiesystemen en

Initiatieven van provincies en gemeenten

daarvan leren, zodat de complexiteit afneemt en de

Bij de beoogde transitie naar een meer duurzame

kosten dalen;

energievoorziening spelen provincies en gemeenten een

inpassen van duurzame systemen door het wegnemen

cruciale rol. Juist op regionaal en lokaal niveau zien we

van belemmeringen.

veel initiatieven. Zo kent Rotterdam het Rotterdam
Climate Initiative, zijn de noordelijke provincies bezig

Vaak blijven innovaties ergens in hun ontwikkeling steken.

met Energy Valley en heeft Limburg het eigen Energy

De Innovatieagenda kijkt vooral naar de doorgroei van een

Hills. Regio’s kunnen zo een belangrijke aanvullende

demonstratiemodel naar een marktproduct. Fundamenteel

bijdrage leveren aan de Innovatieagenda Energie van

onderzoek naar nieuwe vormen van energieopwekking en

het Rijk.

energiegebruik blijft belangrijk, maar het gaat ook om de
doorontwikkeling van de uitkomsten van dat fundamentele

Gemeenten spelen een essentiële rol bij de energie-

onderzoek. Samen met onderzoeksinstellingen en

innovatie in de gebouwde omgeving en bij de

ondernemers kijken we welke obstakels voor

ontwikkeling van duurzame mobiliteit. Bij de toewijzing

marktintroductie kunnen worden weggenomen en welke

van nieuwbouwlocaties kunnen gemeenten bijvoorbeeld

steun er mogelijk is.

in overleg met de projectontwikkelaars hun ambities
formuleren voor de energiezuinigheid van de nieuwe

Innovatie kan alleen met hulp van een ondernemend

wijken. In overleg met de woningbouwcorporaties

bedrijfsleven, dat wil investeren in de ontwikkeling van

kunnen ze een impuls geven aan het energiezuiniger

nieuwe kennis, en deze gebruikt bij de ontwikkeling van

maken van bestaande wijken. Verder spelen gemeenten

nieuwe producten en productieprocessen. De transitieaanpak

een belangrijke rol bij het verduurzamen van het

van de overheid biedt een langetermijnperspectief waarop

transport, onder meer bij het openbaar vervoer. Zowel

investeerders kunnen inspelen. Bij innovaties gaat het

provincies als gemeenten kunnen een ondersteunende

immers vaak om de risico’s van een marktintroductie. Het

rol spelen bij het vestigen van nieuwe bedrijvigheid die

Rijk kan helpen deze risico’s te beperken door bijvoorbeeld

zich richt op duurzame energie en duurzaamheid.

als eerste klant op te treden, of een deel van de kosten van een







4. K
 ansen
voor ondernemers
Zoals gezegd, innovatie kan alleen ontstaan met hulp van
een ondernemend bedrijfsleven dat wil investeren in de
ontwikkeling van nieuwe kennis, en deze gebruikt bij de
ontwikkeling van nieuwe producten en productieprocessen.
Dat sluit uitstekend aan bij de Innovatieagenda, die veel
verder gaat dan de scope van het lopende energie- en
klimaatbeleid. En die vraagt om een actieve betrokkenheid
van Nederlandse kennisinstellingen en het Nederlandse
bedrijfsleven, in combinatie met een gericht energie- en
klimaatbeleid en een actief innovatiebeleid. De overheid biedt
zo een doel voor de lange termijn waarop investeerders
kunnen inspelen. Bedrijven en kennisinstellingen krijgen
daarmee een vast richtpunt voor hun eigen
innovatiestrategie.
De beoogde veranderingen in de energievoorziening zorgen
voor een enorme verandering van consumptiepatronen en
productieprocessen. Dat biedt dus op zich al kansen voor
ondernemers. Daarnaast ontwikkelt zich een wereldmarkt
van nieuwe energietechnologie, waarin Nederland een
actieve rol kan spelen. Nu actief aan de gang gaan met
nieuwe energietechnologie levert ons straks een voorsprong
op, en economisch voordeel in de vorm van lagere kosten bij
toepassing in ons land zelf.
De innovatie in energie heeft grote gevolgen voor de vraag
naar gekwalificeerde arbeid. Ontwikkeling en implementatie
van hoogwaardige nieuwe technologie vragen om goed
geschoold personeel op alle niveaus. Dit betekent ook dat er
meer behoefte zal zijn aan bèta- en technische scholing. Op
die manier biedt de energie-innovatie dus een stimulans voor
de ontwikkeling van Nederland naar een kenniseconomie.



5. De filosofie achter de
Innovatieagenda
Het beleidsplan van het kabinet

andere innovaties, en bijdragen aan bewustwording bij de

De Innovatieagenda Energie is gebaseerd op het beleidsplan van

burger. Dat kan het best binnen een programmatische

het kabinet, dat weer een verdere uitwerking is van de zes

benadering, integraal en zo breed mogelijk.

pijlers van het Regeerakkoord. Het gaat om een geïntegreerde
agenda voor pijler 2 (Innovatie) en pijler 3 (Schoon en Zuinig).

Op zoek naar innovatiemotoren

Deze integratie is nodig voor een optimale inzet van middelen

Het succes van innovatieve projecten hangt niet alleen af van

en instrumenten. Ook heel belangrijk bij het opstellen van de

technologische en economische karakteristieken maar ook

Innovatieagenda: hoe kunnen kennis, innovatie en ondernemer-

van de kwaliteit van het innovatiesysteem. Het doel van

schap bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke

beleidsactiviteiten is daarom te zorgen dat het technologisch

problemen? Daarnaast moet natuurlijk worden gekeken naar

innovatiesysteem goed functioneert. De nieuwe rol van de

interdepartementale samenhang en naar maatschappelijk en

overheid is om een zodanige regie te voeren – en natuurlijk

bestuurlijk draagvlak. Met andere woorden: alles moet kloppen.

randvoorwaarden te creëren – dat de innovatiesystemen rond
de belangrijke nieuwe technologieën goed functioneren. Maar

Bij de vormgeving van de Innovatieagenda wordt in

hoe bepalen we zoiets? Met een innovatiesysteemanalyse van

belangrijke mate voortgebouwd op het werk van het

zeven specifieke functies, de zogenoemde sleutelactiviteiten:

Regieorgaan Energietransitie en de bijbehorende Platforms

–

ondernemersactiviteiten;

Energietransitie. Hier zijn inmiddels meer dan 35

–

kennisontwikkeling;

zogenoemde transitiepaden ontwikkeld, die de komende

–

kennisverspreiding;

jaren het toneel zullen vormen voor een groot aantal

–

beschikbaar stellen van bronnen voor innovatie;

projecten. Elk transitiepad bestaat in feite uit het geheel van

–

richting geven aan het zoekproces;

samenhangende activiteiten die een specifiek deel van de

–

het bevorderen van markten;

totale energietransitie binnen bereik kunnen brengen:

–

doorbreken van weerstand door lobbyen.

bijvoorbeeld offshore windenergie, schoon fossiel, rijden op
waterstof en duurzame papierketen.

Worden deze sleutelactiviteiten goed ingevuld, dan wordt
ook de kans op een succesvolle verspreiding van innovaties

Een brede benadering

groter. Deze sleutelactiviteiten zijn dus de logische

Innovatie is per definitie dynamisch. Bovendien is de afloop

aanknopingspunten voor innovatiebeleid. Ook beïnvloeden ze

van individuele innovatietrajecten altijd onzeker, net als de

elkaar en dat betekent dat een belemmering in bijvoorbeeld

ontwikkeling van de externe omgeving trouwens – de

marktbevordering direct effect heeft op het functioneren van

wereldwijde ontwikkeling van vraag en aanbod van

ondernemersactiviteiten. Het wegnemen van zulke

verschillende energiebronnen, de energieprijzen, techno

belemmeringen biedt dus een kans voor succesvol

logische ontwikkelingen. Daarom is het energiebeleid gebaat

innovatiebeleid. Op die manier is het immers mogelijk een

bij de bevordering van innovatie over een breed spoor.

beweging in gang te zetten waarbij ook de vervulling van

Door naar maximale flexibiliteit te streven en de risico’s te

andere functies van het innovatiesysteem verbetert.

spreiden over alle thema’s van de energietransitie wordt de

De metafoor bij uitstek voor die beweging van elkaar

kans veel groter dat er uiteindelijk voldoende succesvolle

versterkende verbeteringen in sleutelactiviteiten is de

innovaties zullen worden gerealiseerd om de duurzaamheids

innovatiemotor die op gang komt.

doelen binnen bereik te brengen. Aan de andere kant moet de
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overheid altijd keuzes maken, omdat de budgetten eindig zijn.

Voor de verschillende transitiepaden zijn innovatie

Daarom worden projectvoorstellen beoordeeld op basis van

systeemanalyses uitgevoerd. Hierbij is gekeken waar het

de verwachte effectiviteit, legitimiteit en efficiency. Ook

innovatiesysteem belemmeringen ondervindt. En dat

wordt gekeken naar het draagvlak, en naar de bijdrage van

betere inzicht in de belemmeringen leidt weer tot beter

kennis, innovatie en ondernemerschap aan de oplossing van

beleid voor het aanslingeren van innovatiemotoren in de

problemen. Innovaties kunnen een vliegwieleffect hebben op

verschillende innovatiesystemen.

Twee voorbeelden van de innovatiemotor
– Een groot aantal innovatiesysteemanalyses liet
belemmeringen zien op het gebied van de functie
richtinggeving. Zo was tot voor kort onduidelijk wat
een gewenste rol zou zijn voor biomassa in de
Nederlandse energiehuishouding, en waar de overheid
zou moeten bijdragen. Door het presenteren van een
visie op de bio-based economy heeft de overheid
onlangs een groot deel van de onzekerheden
weggenomen. Deze visie legt de basis voor het vormen
van consortia voor de invoering van (onderdelen van)
de bio-based economy.
– Andere vaak terugkerende belemmeringen: er wordt te
weinig toepassingskennis geproduceerd en ontsloten,
en onderzoek en ontwikkeling zijn te verkokerd.
Dat zien we bijvoorbeeld heel duidelijk bij energie
toepassingen in de gebouwde omgeving, waar het juist
nodig is om de verschillende duurzaamheidsopties
integraal en in de praktijk te ontwikkelen. Eén van de
ambities voor deze kabinetsperiode is daarom een
samenwerking tot stand te brengen tussen de
koplopers uit de gehele bouwkolom. Dit zal niet alleen
leiden tot meer praktijkgerichte conceptontwikkeling.
Deze koplopers zullen immers ook richting kunnen
geven aan de werkzaamheden van het peloton.
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Het kabinet kiest met de Innovatieagenda Energie voor
een thematische aanpak. Deze thema’s komen overeen met
het werkveld van de zeven reeds bestaande Platforms
Energietransitie:
–

Groene Grondstoffen

–

Nieuw Gas

–

Duurzame Elektriciteitsvoorziening

–

Duurzame Mobiliteit

–

Ketenefficiency

–

Gebouwde Omgeving

–

De Kas als Energiebron

De Innovatieagenda gaat voor elk thema in op het doel,
de belangrijkste belemmeringen en de noodzakelijk geachte
interventies. Deze interventies moeten de belemmeringen
oplossen en zo de innovaties bevorderen. De agenda steunt
inhoudelijk op recente beleidsnota’s van de betrokken
departementen (waaronder Schoon en Zuinig, de nota
Bio-based Economy, de Auto van de Toekomst Gaat Rijden,
Meer met Minder), op de input vanuit de Platforms en het
Regieorgaan Energietransitie en op onze eigen
innovatiesysteemanalyses.
Hieronder gaan we in op de diverse thema’s. Waar gaat het
nou eigenlijk om, wat willen we en hoe denken we dit te
bereiken? Bij alle thema’s is ter illustratie een recente
innovatieve ontwikkeling opgenomen.

 De hier genoemde voorbeelden maken niet noodzakelijkerwijs deel uit van enig
Innovatieprogramma.
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6.1 Groene grondstoffen
Nederland wil op het gebied van de bio-based economy
(de economie op basis van groene grondstoffen) wereldwijd
een rol van betekenis spelen. Voorwaarde voor een dergelijke

5. Onderzoek op het terrein van aquatische biomassa (algen)
en plantenveredeling.
6. Formuleren van een visie op (en uitwerking van)

economie is een samenspel van de agro-industrie, de chemie

binnenlandse biomassa uit bossen en natuurterreinen

en de logistieke sector. Dit zijn drie sectoren waar Nederland

voor elektriciteit en warmte, waarbij de gehele houtketen

sterk in is. In de bio-based economy is de productie van
chemicaliën, materialen en energie voor een aanzienlijk deel

wordt meegenomen.
7. Een project om de ontwikkeling te stimuleren van

gebaseerd op groene grondstoffen, waarbij wordt gestreefd

duurzame elektriciteit en warmte, opgewekt door

naar coproductie van deze toepassingen door middel van

covergisting van mest en vergisting of vergassing van

bioraffinage. Alle delen van de plant worden optimaal benut.

biomassa-reststromen uit de agro-industrie.

De biomassa die al in Nederland beschikbaar is, moet zo
efficiënt mogelijk worden gebruikt.
Groene Grondstoffen

Groene grondstoffen: Solarix en Greenmills

Duurzame Elektriciteitsvoorziening

Greenmills een samenwerking overeengekomen voor de

Ketenefficiency

Amsterdamse haven. Greenmills wordt de grootste

De Kas als Energiebron

verschillende reststromen zullen worden verwerkt tot

Heel kort samengevat moeten we bij het thema Groene

de productie van biodiesel uit restvetten en een grote

Grondstoffen denken aan:

investeerder in de ontwikkeling van duurzame concepten

Nieuw Gas

Onlangs zijn de Nederlandse bedrijven Solarix en

Duurzame Mobiliteit

nieuwbouw van een Greenmills-biodieselfabriek in de

Gebouwde Omgeving

tweedegeneratiebiodieselfabriek van Europa, waar
één hoogwaardige biodiesel. Solarix – gespecialiseerd in

–

duurzame productie en ontwikkeling van biomassa;

voor energie uit afval – is verantwoordelijk voor het

–

realisatie van een duurzame biomassa-importketen;

bouwmanagement.

–

coproductie van transportbrandstoffen, chemicaliën,
elektriciteit en warmte;

Door de samenwerking met Greenmills participeert

–

synthetisch aardgas (SNG) in de aardgasinfrastructuur;

Solarix in de realisatie van de grootste bioraffinaderij

–

innovatief gebruik van groene grondstoffen voor

van Europa. Een prestigieus project waarbij met de meest

non-food- en non-energy-toepassingen, en verduurzaming

moderne en duurzame technieken biodiesel, bio-ethanol,

van bestaande chemische producten en processen.

biogas, compost en groene stroom zullen worden
gewonnen uit organische reststoffen. Alles gebeurt op

Wat wil het kabinet in 2020 bereiken?
–
–

één terrein. Naast het grote logistieke voordeel is er dus

20% hernieuwbare energie (onder meer door gebruik

ook een aanzienlijke milieuwinst door optimaal

van biomassa) in 2020;

hergebruik van organische restproducten, warmte en

5,75% biobrandstoffen in het wegtransport in 2010,

water.

daarna verder oplopend naar minimaal 10% in 2020;
–
–

ca. 500 MW extra vermogen elektriciteit/warmte door

In de nieuwe biodieselfabriek zullen onder meer

gebruik van biomassa;

vethoudende reststromen als gebruikt frituurvet

tweedegeneratietechnologie wordt op ruime schaal

worden verwerkt tot biodiesel. Op jaarbasis bedraagt

toegepast.

de productie circa 100 miljoen liter tweedegeneratie
biodiesel. Door gebruik van innovatieve technieken zal

Wat kunnen we in deze kabinetsperiode verwachten?

het in deze multi-feedstock-fabriek mogelijk zijn om

1. Bioraffinage: opstellen van een technologische roadmap

naast laagwaardige restvetten ook reststromen uit de

bioraffinage en een roadmap bio-based economy.
2. Een programma dat voorziet in de financiering van

raffinage van plantaardige oliën om te zetten in
hoogwaardige biodiesel. Deze diesel voldoet aan de

experimenten die chemie, agro en logistiek met elkaar

geldende kwaliteitsnorm en kan in iedere conventionele

verbinden.

dieselmotor worden gebruikt, zonder aanpassingen

3. Een algemeen programma rondom duurzame biomassa-

van de motor.

import, zodat ook proef- en demonstratieprojecten kunnen
worden ondersteund in niet-ODA-landen.
. Ontwikkeling van duurzaamheidscriteria voor vloeibare
biomassa voor energietoepassingen op EU-niveau.
Deze zijn straks ook bepalend voor Nederland.
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6.2 Nieuw Gas
Net als het Platform Nieuw Gas meent het kabinet dat de
energiehuishouding in Nederland relatief snel en betaalbaar
kan verduurzamen met behulp van gas en het gasnetwerk
dat er al ligt. Gas is niet alleen een deel van het probleem,
het is ook een deel van de oplossing. In de transitie zet het
Platform Nieuw Gas in op drie routes:
1. Aardgas efficiënt en verstandig inzetten: het is wél de
fossiele grondstof met de laagste CO2-inhoud.

3. Een stimuleringsprogramma voor de ontwikkeling van
groen gas.
. Bij het certificeringsproces van groen gas kan de overheid
ondersteuning bieden, eventueel langs wettelijke weg.
5. Verdere ontwikkeling van de regels voor gasnettoegang,
zo mogelijk in het kader van de EU.
6. Voorbereiding van grootschalige demonstratieprojecten
voor de afvang en opslag van CO2.

2. Aardgas vervangen door groen gas, synthetisch aardgas,
waterstof en kolenvergassing, met een verminderde
CO2-uitstoot: dat vraagt om de ontwikkeling van
alternatieve routes.
3. De CO2-uitstoot van (aard)gas zo veel mogelijk afvangen
en opslaan met behulp van vergassingstechnieken.

Nieuw Gas: SEQ International B.V.
SEQ International B.V. (SEQ) is al een aantal jaren actief
met de ontwikkeling van CO2-afvang- en -opslagprojecten,

Dat is allemaal makkelijker gezegd dan gedaan. Maar als dit

op basis van het ZEPP-concept. ZEPP staat voor Zero

lukt, dan kan Nederland zich ontwikkelen tot het meest

Emission Power Plant. De Engelse term voor CO2-afvang

innovatieve gasland van Europa.

en -opslag is Carbon Capture and Storage (CCS). Naast
intensiever inzetten op energiebesparing en de bredere

Groene Grondstoffen

toepassing van duurzame energie, is CCS de ‘derde weg’

Duurzame Elektriciteitsvoorziening

concentratie in de atmosfeer.

Nieuw Gas

Duurzame Mobiliteit

in de wereldwijde strijd tegen de toename van CO2-

Ketenefficiency

Zeker in de eerstkomende decennia zal CCS nationaal en

De Kas als Energiebron

klimaatbeleid, in de transitie naar een geheel duurzame

Met Nieuw Gas richt de Nederlandse overheid

SEQ is eerder dit jaar samen met staalbedrijf Corus en

zich met name op:

een aantal andere partners begonnen aan een uitgebreide

–

energiebesparing in de gebouwde omgeving, waaronder

haalbaarheidsstudie voor een grootschalig CCS-project

compacte warmteopslag;

in IJmuiden. Eén van de vragen: hoe kan dit project een

–

decentrale energieopwekking/micro-WKK;

sleutelrol spelen in de versnelde uitbouw van de

–

groen gas uit biomassa (waaronder SNG)/waterstof;

toepassing van CCS-projecten in Nederland en

–

CO2-afvang en -opslag (CCS);

daarbuiten?

–

decentrale infrastructuur.

De hoogovengassen van Corus bevatten een relatief hoge

Gebouwde Omgeving

internationaal een belangrijk onderdeel vormen van het
energiehuishouding.

concentratie CO2. Indien uit de haalbaarheidsstudie
Wat wil het kabinet in 2020 bereiken?

blijkt dat een project economisch haalbaar is, dan zou

–

8–12% van het aardgas is vervangen door groen gas;

een beperkte installatie ongeveer 1 megaton CO2 per jaar

–

in 10% van de behoefte aan warmte en koude in woningen

kunnen afvangen. Eventuele realisatie zal niet eerder

en utiliteitsgebouwen wordt voorzien door duurzame en

plaatsvinden dan in 2010. Het project is in potentie net

innovatieve energietechnieken, zoals HRe-ketels,

zo groot als bijvoorbeeld het bekende Sleipner-CO2-

zonneboilers, warmtepompen, warmte- en koudeopslag,

project op de Noordzee in Noorwegen.

geothermie en bio-WKK;
–

er zijn twee grootschalige demonstratieprojecten voor de

De volgende stap, waar ook nu al in meer detail naar

opslag van CO2 gestart.

wordt gekeken, is de mogelijkheid tot opschaling naar
een CO2-reductiecapaciteit van zo’n 5 megaton per jaar,

Wat kunnen we in deze kabinetsperiode verwachten?

voorzien omstreeks 2012-2013. Als ook deze tweede fase

1. Er komt een demonstratieproject voor SNG.

succesvol is, kan met bijplaatsing van een tweede unit de

2. In de periode 2008-2010 is een leertraject ingezet om

CO2-uitstoot met ruim 10 megaton per jaar naar beneden.

duurzame en innovatieve opties voor decentrale

Op dat moment is de locatie van Corus in IJmuiden

warmte-/energievoorziening rendabel te maken. Dat wordt

klimaatneutraal, omdat er geen CO2-emissies meer naar

ondersteund door een subsidieregeling, waarmee de

de atmosfeer plaatsvinden.

aanschaf van 55.000 zonneboilers, 7000 warmtepompen
en 10.000 HRe-ketels wordt gestimuleerd.

CCS staat in dit geval dus ook voor Climate Clean Steel.
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6.3 Duurzame Elektriciteitsvoorziening
Onze ambitie is simpel: met z’n allen op weg naar de
verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening.

5. Onderzoek naar de mogelijkheden voor experimenten
met smart grids.
6. Continuatie van het huidige niveau van de langetermijn-

Groene Grondstoffen
Nieuw Gas

Duurzame Elektriciteitsvoorziening
Duurzame Mobiliteit
Ketenefficiency

Gebouwde Omgeving

kennisontwikkeling voor zonneceltechnologie
ter versterking van de positie van de Nederlandse
producenten van zonnecellen.
7. Onderzoek naar de vraag hoe meer zekerheid aan
investeerders in duurzame energie kan worden geboden,
onder meer in het financiële instrumentarium.

De Kas als Energiebron
Bij Duurzame Elektriciteitsvoorziening denken we aan de
volgende onderwerpen:

Duurzame Elektriciteitsvoorziening: Darwind

–

offshore windenergie;

Darwind – de Nederlandse ontwikkelaar en fabrikant van

–

zon-PV;

offshore windturbines – ontwikkelt een nieuwe generatie

–

bio-elektriciteit;

zeeturbines. De turbines hebben een direct-drive-

–

centrale elektrische infrastructuur;

generator; deze is met 5 MW de grootste in zijn soort

–

decentrale infrastructuur.

(ter vergelijking: een normale landturbine wekt ongeveer
2,5 MW op). Doordat de turbines geen tandwielkasten

Wat wil het kabinet in 2020 bereiken?
–

het aandeel hernieuwbare energie is in 2020 20% van de

hebben, is er minder onderhoud nodig, wat vooral bij
offshore toepassingen van belang is.

totale energieconsumptie;
–

–
–

het kabinet heeft de ambitie om in 2020 circa 6000 MW

Bijzonder aan de nieuwe Darwind-turbine is dat deze

wind op zee te hebben gerealiseerd en het aandeel wind op

speciaal geschikt is voor omstandigheden op zee (de

land in deze kabinetsperiode met 2000 MW te laten groeien;

huidige windturbines op zee zijn aangepaste versies van

een sterke positie van de Nederlandse zon-PV-industrie

landturbines). De Darwind-turbine combineert maximale

op de internationale markt;

opbrengst met minimale bedrijfs- en installatiekosten.

in 2020 zijn 500.000 bestaande woningen voorzien van

Voor klanten betekent dit een aanzienlijk hoger

duurzame energievoorzieningen, zoals zon-PV,

economisch rendement.

zonneboilers en warmtepompen.
Met dit innovatieve turbinedesign zorgt Darwind voor
Wat kunnen we in deze kabinetsperiode verwachten?

een ommezwaai naar een nieuwe generatie toegewijde

1. In de ruimtelijke ordening worden de condities geschapen

zeeturbines. Het bedrijf geeft hiermee een boost aan een

voor de bouw van windparken: in hoog tempo en met

innovatieve bedrijfstak die een substantiële duurzame

voldoende volume. Bij de invulling van de tenders voor

energievoorziening in Europa mogelijk kan maken.

wind op zee komt er ruimte voor innovatieve concepten.

De nieuwe industrietak creëert circa 4000 hoogwaardige

2. Een tijdige netaansluiting van de Noordzee.

arbeidsplaatsen.

3. Op korte termijn komt er duidelijkheid over de vraag aan
welke duurzaamheidscriteria biomassa moet voldoen.

Darwind, geïnitieerd door de provincie Noord-Holland en

Er komt een bijbehorend certificatiesysteem.

ATO, is sinds 2006 onderdeel van de Econcern-groep.

. Stimuleren van netwerkbeheerders om te anticiperen op
nieuwe innovatieve ontwikkelingen, zoals individuele
opwekking via PV, HRe, elektriciteitsgebruik door middel
van plug-in-hybrides, enz. Dat omvat ook de
totstandkoming van standaarden.
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Darwind wil wereldspeler worden op het gebied van de
offshore windindustrie.
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6.4 Duurzame Mobiliteit
Nederland wil in 2020 één van de efficiëntste

Wat kunnen we in deze kabinetsperiode verwachten?

vervoerssystemen in Europa hebben op basis van duurzame,

1. Een programma dat zich richt op de totstandkoming van

klimaatneutrale brandstoffen. Schone brandstoffen en schone

de basisinfrastructuur voor levering van aardgas en

motoren zorgen dat de luchtkwaliteitsproblemen – fijnstof en

groene brandstoffen (vloeibaar en gasvormig) voor

NOx – sterk beperkt blijven. Ook de CO2-uitstoot van

voertuigen.

voertuigen is dan flink verminderd. De programma’s Schoon

2. Nederland zet met de hogere inzet van duurzame

en Zuinig en de Auto van de Toekomst Gaat Rijden moeten

biobrandstoffen (tweede generatie) in op een hoog CO2-

deze ambitie waarmaken. De ambitie op langere termijn:

effect. In 2008 wordt de eerste tranche van de regeling

de CO2-uitstoot van het verkeer terugdringen tot een derde

Innovatieve Biobrandstoffen afgerond, die mogelijk nog

van het huidige cijfer.

een vervolg krijgt. Er zal samen met marktpartijen en
overheden een programma van proefprojecten worden

Groene Grondstoffen

opgezet om te experimenteren met nieuwe, duurzame

Duurzame Elektriciteitsvoorziening

bussen en vrachtwagens, alsmede met additieven voor

Nieuw Gas

motortechnologie en gebruik van biobrandstoffen door

Duurzame Mobiliteit

brandstofbesparing en/of reductie van fijnstof-emissies.

Ketenefficiency

Gebouwde Omgeving

3. De overheid wil het eigen wagenpark duurzamer maken,
bijvoorbeeld door launching customer te zijn als het gaat

De Kas als Energiebron

om het gebruik van innovatieve en duurzame voertuigen

Bij Duurzame Mobiliteit gaat het onder meer om:

voertuigen en duurzame brandstoffen in steden kan beter,

–

hybridisering;

onder meer door systemen voor stadsdistributie.

–

rijden op waterstof, aardgas en biobrandstoffen;

–

Intelligente Transport Systemen (ITS) en
massa-individualisering van automobiliteit.

en brandstoffen. Ook het gebruik van duurzame

. Uitvoering van een tweede tender voor het programma
voor innovatieve bussen.
5. Opzetten van een programma Vrachtauto van de
Toekomst, gericht op het demonstreren van zeer schone

Wat willen we in 2020 bereiken?
–

–

in EU-verband aansturen op aanscherping van de

Fuel Cell and Hydrogen van de EU, zodat grootschalige

120-130 gr/km in 2012 en naar 80 gr/km in 2020;

experimenten en R&D samen met EU-partners worden

energie-efficiency: nieuwe personenauto’s van gemiddeld
openbaar vervoer: bussen moeten in 2020 minstens
20% energiezuiniger zijn;

–

5,75% biobrandstoffen in het wegtransport in 2010,

voertuigen voor het elektriciteitsnet, onder meer door een

een landelijk net van aardgas-/biogaspompen en pompen
een smart-grid-elektriciteitsnet voor plug-in-hybrides
ontwikkeling van een markt voor de vrachtauto van de
toekomst, zowel hybride als ultrazuinig.
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worden ontwikkeld.
8. Onderzoek naar de gevolgen en kansen van stijgend
gebruik van plug-in-hybrides en andere elektrische

en volledig elektrische auto’s;
–

er standaarden voor Intelligente Transport Systemen

veronderstelt dan wél duurzaamheid, kosteneffectiviteit

voor alternatieve biobrandstoffen;
–

uitgevoerd.
7. Faciliteren van ‘auto-intelligentie’, door te stimuleren dat

stijgend naar minimaal 10% in 2020. Dit laatste
en de beschikbaarheid van een tweede generatie;
–

6. Een programma in lijn met Joint Technology Initiative

normering voor CO2-emissies van voertuigen: naar

1 op 18 in 2012 en 1 op 30 in 2020;
–

en zuinige vrachtwagens.

grootschalige praktijktest op wijkniveau.
9. Een consistent en continu fiscaal stimuleringsbeleid en
een transparante informatievoorziening over duurzame
voertuigen ten behoeve van de consument.
10. Ontwikkeling van een proeftuin voor duurzame mobiliteit
bij Schiphol.

Duurzame Mobiliteit: elektrische auto’s
Electric Cars Europe (ECE) is een nieuw opgerichte
Nederlandse producent en importeur van elektrische
auto’s. De missie van ECE: een drastische vermindering
van de CO2-uitstoot door het leveren van 100% elektrisch
aangedreven voertuigen. ECE zal zowel zelf elektrische
auto’s produceren als elektrische auto’s uit de VS in de
Benelux op de markt brengen.
Om de beste oplossingen voor het milieu te kunnen
bieden heeft Electric Cars Europe een
samenwerkingsverband gesloten met Innosys
Engineering (een ontwikkelingsbureau voor elektrische
aandrijving), energieleverancier Essent en de uitsluitend
duurzaam investerende investeringsmaatschappij
Momentum Invest. Door deze samenwerking kan ECE per
direct de serieproductie van volledig elektrisch
aangedreven voertuigen starten. Deze zullen door ECE in
de productiefaciliteiten te Lochem worden gebouwd.
Vanaf 1 juli beschikt ECE over een productieruimte met
een oppervlakte van 3500 vierkante meter en een groot
aantal werkplekken. Per week zal er per werkplek één
auto worden opgeleverd, waarin de verbrandingsmotor
van auto’s is vervangen door een geavanceerde
elektromotor.
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6.5 Ketenefficiency
Waar we naartoe willen: een industrie die in 2030 maar
liefst 50% efficiënter is. Inmiddels hebben zich twee
industriële sectoren aan dit doel gecommitteerd. In de
papierindustrie moet het energieverbuik in 2020 met de
helft zijn teruggebracht. De chemie wil hetzelfde voor het
gebruik van fossiele brandstoffen in 2030: 50% minder.
Groene Grondstoffen
Nieuw Gas

Duurzame Elektriciteitsvoorziening
Duurzame Mobiliteit
Ketenefficiency

Gebouwde Omgeving

De Kas als Energiebron
Bij Ketenefficiency gaat het om verregaande
energiebesparing door ketenoptimalisatie en het
ontwikkelen van nieuwe product(ie)ketens. Op dit
moment kijken we naar de volgende deelgebieden:
–

precisielandbouw;

–

procesintensificatie;

–

transportreductie middels Clearinghouse:
ontkoppeling van fysieke en financiële transacties;

–

duurzame papierketen;

–

industriële WKK;

–

co-siting;

–

gebruik van industriële (rest)warmte.

Wat kunnen we in deze kabinetsperiode verwachten?
1. Een wijziging van de meerjarenafspraak energieefficiency: verlengen van de looptijd tot 2020,
toetreding van de energie-intensieve industrie en
intensivering van de doelstelling, waarbij onder meer
wordt gestreefd naar 10% besparing in de keten.
2. Ontwikkeling van strategische visies (routekaarten)
voor ten minste tien sectoren of allianties van
bedrijven met een prikkelende werkhypothese van
50% energie-efficiency verbetering.
3. Een plan voor de verdere ontwikkeling van de
zogenoemde tweedegeneratie-precisielandbouw.

Procesintensificatie mikt op een vernieuwde
procesindustrie, gebaseerd op nieuwe ontwerpgedachten

. Een voorstel voor een ontwikkelingsprogramma voor

die leiden tot zeer efficiënte chemische en andere

procesintensificatie, waarbinnen stakeholders met

processen. Het zorgt voor minder bijproducten en

wetenschappelijke instellingen samenwerken aan

daardoor voor minder behoefte aan scheidingsprocessen.

procesintensificatie.

Ook niet onbelangrijk: het levert een halvering van de

5. Een aanvalsplan Warmte, waarin het onder meer gaat
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Ketenefficiency: procesintensificatie

energievraag op. Overheid en bedrijfsleven werken

om besparing, benutting van hernieuwbare bronnen en

intensief samen om procesintensificatie diep in de

uitwisseling van warmte.

Nederlandse industrie te verankeren.

6.6 Gebouwde Omgeving
In Nederland is vanaf 2020 alle nieuwbouw, dus zowel

5. Ontwikkeling van een programma dat de integrale

woningbouw als utiliteitsbouw, klimaatneutraal. Dat is in elk

samenwerking in de hele bouwkolom optimaal bevordert:

geval de ambitie. De twaalf jaar tot dat moment zijn hard

van projectontwikkeling via ontwerpers/adviseurs, bouw/

nodig om het proces zo in te richten dat dit doel binnen bereik

installatie tot aan gebruikers. De koplopers vormen

komt. Dat vraagt overigens vooral om grote procesinnovaties

coalities en projecten worden voorlopig op middelgrote

in de bouwkolom. In 2020 is het energieverbruik in de

schaal neergezet.

bestaande bouw bovendien afgenomen met minimaal 100 PJ.

6. Stimuleren van co-ontwikkeling van integrale concepten

Groene Grondstoffen

7. Faciliteren van een coalitie van koplopers, die op hoog

door industrie en kennisinstituten.
Nieuw Gas

Duurzame Elektriciteitsvoorziening
Duurzame Mobiliteit
Ketenefficiency

Gebouwde Omgeving

De Kas als Energiebron

niveau integrale concepten van energie-innovatie in de
gebouwde omgeving onder de aandacht brengt en partijen
weet te binden aan de ambities voor de lange termijn.
8. Indien nodig regelmatig een tender uitschrijven, specifiek
gericht op het stimuleren van energiezuinige nieuwbouw
à la de lopende UKR-tender.

Bij Gebouwde Omgeving gaat het om:
–

focus op meer energiebesparing in de bestaande bouw
versnelling in de richting van klimaatneutrale nieuwbouw

Gebouwde Omgeving: naar klimaatneutrale
woningen en wijken

(woning- en utiliteitsbouw);

Complete, klimaatneutrale woningen en wijken realiseer

innovatie.

je door grootschalige toepassing van bestaande, bewezen

(woning- en utiliteitsbouw);
–
–

energiebesparingstechnieken en energieconcepten.
Wat wil het kabinet in 2020 bereiken?

Hier werken partijen in de gebouwde omgeving aan.

–

3 miljoen woningen/utiliteiten met 30% minder

Hun doel: het verminderen van het totale energieverbruik

energievraag;

in de gebouwde omgeving, zowel huishoudelijk als

alle nieuwbouw (woningbouw, utiliteitsbouw)

wijkgebonden. De benadering is flexibel: er is altijd

vanaf 2020 klimaatneutraal.

ruimte voor de juiste oplossing op de juiste plek.

–

De komende jaren ontwikkelen de partijen met elkaar
Wat kunnen we in deze kabinetsperiode verwachten?

commercieel interessante systeemconcepten in de

1. Ontwikkeling van tien experimenteergebieden met een

nieuwbouw en de bestaande bouw, inclusief de realisatie

energieprestatie die minimaal 50% scherper is dan de

in de markt. Er zijn bij de klimaatneutrale wijk tal van

wettelijk geldende energieprestatie.

partijen betrokken: gemeenten, woningcorporaties,

2. Publicatie van een nieuwe tender voor klimaatneutrale
gebiedsontwikkeling.

projectontwikkelaars, architecten, adviesbureaus,
toeleveranciers, beleggers en bewoners.

3. Wegnemen van de belemmeringen in de regelgeving
rond warmte-koudeopslag.
. Snellere verwerking van bewezen innovaties in de
(generieke) regelgeving.
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6.7 De Kas als Energiebron
De Nederlandse glastuinbouw is wereldwijd bekend, maar

Wat kunnen we in deze kabinetsperiode verwachten?

kost ook veel energie. Dat moet anders. De sector wil

1. Continuatie van het innovatieprogramma Kas als

daarom de CO2-emissies en het gebruik van fossiele energie

Energiebron en van de stimulering van de marktuitrol

substantieel terugbrengen, klimaatneutraal telen en

van semi-gesloten/gesloten kassen (LNV en tuinbouw-

uiteindelijk zelfs leverancier worden van warmte en

organisaties).

elektriciteit: de Kas als Energiebron.

2. Ontwikkeling van een richtinggevende visie op duurzame
elektriciteit en de rol van biobrandstoffen in de

Groene Grondstoffen
Nieuw Gas

Duurzame Elektriciteitsvoorziening
Duurzame Mobiliteit
Ketenefficiency

Gebouwde Omgeving

De Kas als Energiebron

glastuinbouw.
3. Onderzoek naar demonstratieprojecten voor
rookgasreiniging, afvang en opslag CO2 en decentrale
concepten voor verbranding, vergassing en vergisting.
. Kennisontwikkeling voor innovatieve, nieuwe
systeemconcepten met verregaande energiebesparing
(‘de 60%-besparingsconcepten’).
5. Proactief, faciliterend en consistent beleid voor onder

Bij de Kas als Energiebron gaat het om:

meer vergunningverlening voor warmte-koudeopslag,

–

zonne-energie;

aardwarmte, biobrandstoffen, enz. en stimulering van de

–

aardwarmte;

toepassing van energiewebs in (nieuwe)

–

biobrandstoffen;

–

teeltstrategie voor energiearme rassen;

–

licht;

bieden aan investeerders in duurzame energie, onder

–

duurzame(re) elektriciteit;

meer via het financiële instrumentarium. Een voorbeeld:

–

duurzame(re) CO2.

hoe kan het probleem van het onverzekerbare

glastuinbouwgebieden.
6. Onderzoek naar de vraag hoe we meer zekerheid kunnen

boringsrisico bij boren naar aardwarmte worden
Wat wil het kabinet in 2020 bereiken?
–

de glastuinbouwsector heeft de ambitie om in 2020 de
CO2-emissies met minimaal 30% te hebben teruggebracht
ten opzichte van 1990;

–

in nieuw te bouwen kassen wordt klimaatneutraal
geteeld, en is het gebruik van fossiele energie sterk
verminderd;

–
–

de glastuinbouw levert duurzame warmte en elektriciteit;
de praktijkintroductie van LED-verlichting is
voorzien voor 2011. Brandstofcellen en de elektriciteit‑
producerende kas volgen in 2020.
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opgelost? Is een garantiefaciliteit voldoende?

De Kas als Energiebron:
A + G van den Bosch B.V. Vleestomaten
Bij tomatenteler Van den Bosch B.V. voorziet aardwarmte
in de warmtebehoefte. Water van 65 graden wordt uit een
1750 meter diepe watervoerende zandlaag gepompt.
Vervolgens onttrekt een warmtewisselaar de warmte aan
het water. Het water, nu 30 graden, wordt weer
teruggepompt in dezelfde zandlaag. Een energiescherm
en verschillende aanpassingen in het warmtesysteem
zorgen in de kas voor een optimaal klimaat voor de teelt
van vleestomaten. Extra CO2 wordt geleverd via een
leidingennet.
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Deze onderwerpen staan natuurlijk niet op zichzelf. Er is een
grote onderlinge samenhang. Daar moeten we bij het
opstellen van de diverse programma’s rekening mee houden.
Wel zo handig. Een themaoverstijgende aanpak kan namelijk
flinke kwaliteits- en efficiencyvoordelen opleveren.
–

groenegrondstoffeneconomie: het volledig benutten van
alle delen van biomassa. Bioraffinage is een
sleuteltechnologie;

–

decentralisering: er ontstaan steeds meer kleinschalige
initiatieven die tot grotere structurele veranderingen
kunnen leiden, en uiteindelijk tot een decentrale
energievoorziening: HRe-ketel, zon-PV, zonneboilers,
gesloten kas, plug-in-hybrides, autarkische wijk;

–

infrastructurele veranderingen: biogas koppelen aan de
auto, plug-in-auto gekoppeld aan bijvoorbeeld de
HRe-ketel, offshore windturbines aan het elektriciteitsnet
koppelen, groen gas koppelen aan het aardgasnet,
agro koppelen aan chemie;

–

warmte: een programmatische aanpak kan leiden tot een
enorme energiebesparing, bijvoorbeeld in Ketenefficiency,
Gebouwde Omgeving en Kas als Energiebron;

–

klimaatneutrale wijken/steden: veel innovatieve
ontwikkelingen zullen hun kracht moeten bewijzen in de
praktijk van de stad. Op termijn vormen ze samen het
innovatieve concept van ‘de CO2-neutrale stad’. Dat vraagt
wél om een samenhangende uitvoering van duurzame
innovaties bij de overheid, in de energieproductie, de
mobiliteit, de gebouwde omgeving en bij (agrarische)
bedrijven.

Een snelle start maken
Marktpartijen staan in de rij om concreet met innovatieve
energieprojecten aan de slag te gaan. Er worden veel
aanvragen ingediend en de kwaliteit hiervan is hoog.
Daarom wil het kabinet nog in 2008 van start met de
uitvoering van de Innovatieagenda.
De volgende onderwerpen hebben op dit moment een hoge
prioriteit:
–

Bioraffinage.

–

Groen gas.

–

Demo wind op zee met nieuwe turbines.

–

Basisinfrastructuur groene grondstoffen
en tweedegeneratiebiobrandstoffen.

–

Roadmaps voor de industrie.

–

Naar een innovatieve klimaatneutrale wijk.

–

Afvang en opslag CO2.
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Bijlage

Portfolio Innovatieprogramma’s 2008-2012

De innovatieprogramma’s uit onderstaande portfolio worden in 2008 verder uitgewerkt.
Portfolio Innovatieprogramma’s

Trekker1

A. Themaspecifieke programma’s
Groene grondstoffen
(Bio-based Economy)

Bioraffinage
Pilots, demo’s, zie ook technology roadmap bioraffinage
Verbinding van chemie, agro, logistiek
o.a. op basis van een technology roadmap bio-based economy en bioraffinage consortia, pilots
Duurzame productie en import biomassa
Duurzaamheidscriteria EU, certificering, bilaterale samenwerkingsprojecten
Ontwikkeling van duurzame elektriciteit en duurzame warmte uit biomassa
afkomstig uit bossen, natuurterreinen en de gehele houtketen
Plantenveredeling t.b.v. grondstoffen voor chemie en energie
Onderzoeksvisie
Aquatische Biomassa
Onderzoeksvisie

Nieuw gas

Marktintroductie HRe-ketel
Leertraject 10.000 HRe’s, training, energielabel/EPC-normering, financiering
Groen gas
Onderzoek naar en SNG-demoprojecten. Demoprojecten covergisting mest en/of
reststromen voor productie biogas en opwaardering naar aardgaskwaliteit. Biogas
regelgeving (Gaswet) en certificering.
De ontwikkeling van de decentrale infrastructuur
CO2-afvang en opslag
Zie bij Doorsnijdende thema’s

Duurzame
elektriciteitsvoorziening

Verdubbeling Wind op Land: het LUW-programma
Pijplijn versnellen, knelpunten oplossen,
concentratiegebiedenbeleid, draagvlak vergroten
Ontwikkeling 6000 Mw windenenergie d.m.v. locatietoewijzing, SDE-subsidies,
netaansluiting en innovatieve concepten

Duurzame mobiliteit

Kas als energiebron
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EZ i.s.m.
VROM,
BUZA, LNV
LNV
LNV

LNV/EZ

EZ

EZ/LNV

VROM/EZ

EZ

EZ/V&W i.s.m.VROM
EZ

PV zonne-energie
Continueer/versterk de Nederlandse (internationale) kennispositie

EZ

Vooronderzoek naar Nederlandse bijdrage aan ontwikkeling vierde generatie
kernreactortechnologie

EZ

Basisinfrastructuur groene brandstoffen
Vloeibaar en gasvormig, proeftuin Schiphol

V&W

De elektrische auto
Plug-in hybride pilot, hybride bestelwagens, e.d.

V&W

Duurzaam transport in de stad
Zuinige stadsauto’s, schone brandstof, stadsdistributie, differentiatie parkeertarieven e.d.

V&W

Intelligente transportsystemen

V&W/EZ

Schone bussen en vrachtwagens

V&W

Meerjaren Afspraak 3: 50% minder energie in de keten
Tien koploperbranches (waaronder papier en chemie)
Precisielandbouw

Gebouwde Omgeving

LNV/EZ

Het net van de (decentrale) toekomst (Smart Grids)

Waterstofmobiliteit
Waterstofcorridor, R’dam levert waterstof voor A’dam transport, EU-projecten
Ketenefficiency

LNV i.s.m.EZ

V&W/EZ

EZ
LNV

Procesintensificatie

EZ

Duurzame warmte- en koudevoorziening
Zie hieronder bij Doorsnijdende thema’s

EZ

Naar een innovatieve, energieneutrale wijk
Integrale samenwerking, integrale conceptontwikkeling, procesmatige
kennisontwikkeling/verspreiding, coalitie van koplopers, regelgeving
De kas als energiebron
Marktuitrol, kennisprogramma ‘opnieuw leren telen’, financiering, regelgeving

VROM

LNV

Portfolio Innovatieprogramma’s

Trekker1

B. Doorsnijdende en overige thema’s
Rijden op aardgas/biogas
De ontwikkeling van de decentrale infrastructuur (gas en elektriciteit)

V&W/EZ
EZ

Afvang en opslag CO2

VROM/EZ

Duurzame warmte

EZ/VROM

Onderwijsprogramma
Reductie overige broeikasgassen
Onderzoek naar reductie methaanemissie via aanpassing veevoer
ICT en energie-innovatie
Bij duurzame elektriciteit, intelligente transportsystemen
Regelgeving en Ruimtelijke Ordening
Stroomlijnen regelgeving, energieproductie volwaardige plaats
in ruimtelijke ordening
Duurzaam inkopen
Per productgroep zal bezien worden in hoeverre opties mogelijk zijn die kunnen
worden ingezet in het beleid met betrekking tot duurzaam inkopen
ADEM (programma voor materialenonderzoek gerelateerd aan energietechnologie)
Klimaatneutrale wijken/steden
Samenhangende implementatie van innovaties op meerdere thema’s binnen de
stedelijke omgeving

OCW
LNV/VROM

EZ

VROM/EZ

VROM

EZ/OCW

VROM

1 De genoemde departementen zijn eerstverantwoordelijk voor de totstandkoming
van de programma’s. Deze worden opgesteld in samenwerking met andere
betrokken departementen, kennisinstellingen, bedrijven en andere stakeholders.
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Bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen
en maatschappelijke organisaties zetten zich
gezamenlijk in om ervoor te zorgen dat de
energievoorziening in 2050 duurzaam is.
Energie is dan schoon, voor iedereen betaalbaar

Fotografie o.a. Hans Pattist

EnergieTransitie - Creatieve Energie

en wordt continu geleverd. EnergieTransitie
vraagt én geeft Creatieve Energie.

3200 petajoule
Nederland verbruikt jaarlijks zo’n
. Een petajoule i
(PJ) primaire energie. Dat is veel
uur elektricitei
hetzelfde als 278 miljoen kilowatt
s. De helft hier
31,6 miljoen kubieke meter aardga
. Maar rond 2
komt uit aardgas uit eigen bodem
de andere he
zal dit snel minder worden. Voor
ankelijk van
van ons energieverbruik zijn we afh
politiek mind
import, regelmatig uit regio’s die
ring niet geg
stabiel zijn. Dat betekent dat leve
ebruik blijft to
randeerd is, terwijl ons energieg
2020. Bovendien
men, tot wel 3500 à 3800 PJ in
d gebruik van
leidt het voortdurend en toenemen
uitstoot van CO2
fossiele brandstoffen tot groeiende
het klimaat, di
Dat heeft nadelige gevolgen voor
tbaar worden,
de laatste jaren steeds meer zich
jnende ijskap o
smeltende gletsjers en de verdwi
actie.
de Noordpool. Het is dus tijd voor

Contactgegevens
EnergieTransitie
Postbus 8242
3503 RE Utrecht
t +31 (0)30 239 34 93
e energietransitie@senternovem.nl
augustus 2008

www.creatieve-energie.nl
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