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Green Deal Energie-Nederland
Betrokken partijen
Energie Nederland, belangenbehartiger van vrijwel alle energiebedrijven die actief zijn op de
Nederlandse markt.
Rijksoverheid: ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie,
ministerie van Infrastructuur & Milieu en ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Initiatief
--

---

---

De energiesector houdt de inzet van biomassa in kolencentrales, ondanks het aflopen van MEPsubsidies, voor eigen rekening en risico op peil tot 2015. Dit levert genoeg energie op voor bijna
1 miljoen huishoudens. Sector en overheid gaan verder in gesprek over afspraken rond een verdere
intensivering van de bij- en meestook;
De energiesector zet zich in voor kostprijsverlaging van wind op zee;
De energiesector beoogt separate afspraken te maken over energiebesparing. Platform hiervoor is de
herijking van de bestaande convenanten die het ministerie van Binnenlandse Zaken uiterlijk eind 2012
zal afronden;
Leveranciers van elektriciteit zullen investeren in laadpunten en verzekeren dat laadpunten worden
voorzien van groene stroom;
De energiesector blijft investeren in verder onderzoek en ontwikkeling van CCS en in de realisatie van
demonstratieprojecten.

Resultaten
-----

Voortzetting van het bij- en meestookniveau van 10% tot 2015, zonder nieuwe subsidie;
Voorbereiding van een verplicht aandeel duurzame energie voor leveranciers;
15.000-20.000 elektrische auto’s in 2015 met een voldoende dekkende en goed werkende
laadinfrastructuur en dienstverlening daar omheen;
Minimaal één grootschalig CCS-demonstratieproject operationeel in Nederland, waarbij de afgevangen
CO2 wordt opgeslagen onder zee.

Hulp Rijksoverheid
--

----

--

Het Rijk biedt de energiesector de mogelijkheid om tot aan 2015 certificaten op te sparen voor 2%
bij- en meestook. Zodra een leveranciersverplichting in werking treedt, zal de energiesector deze
certificaten kunnen inzetten onder de verplichting;
Het Rijk zal in 2011 starten met de voorbereidingen voor een verplicht aandeel duurzame energie voor
energieleveranciers, met inachtneming van de in het Energierapport 2011 genoemde randvoorwaarden;
De minister zal uiterlijk in 2014 wetsvoorstellen aan de Tweede Kamer sturen met betrekking tot een
net op zee en een toekomstig uitgiftebeleid voor windenergie op zee;
Het Rijk zal de Rijkscoördinatieregeling voor projecten groter dan 100 MW continueren, en in 2012 een
rijksstructuurvisie wind aanbieden aan de Tweede Kamer, die ruimte biedt voor doorgroei tot
tenminste 6000 MW windenergie op land;
Het Rijk blijft investeren in verder onderzoek en ontwikkeling van CCS en in de realisatie van
demonstratieprojecten, vooralsnog alleen op zee.
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