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Voorwoord 

 
Het klimaat is hot. Waar de zorg om de aarde nog niet zo heel lang geleden voorbehouden leek 

aan een minderheid van zogenoemde ‘milieufreaks’, is zij thans een breed gedragen 

maatschappelijk onderwerp. Onder consumenten én onder bedrijven. Zelfs de Verenigde Staten, 

van oudsher verantwoordelijk voor een fors aandeel in de wereldwijde vervuiling, komen terug op 

eerder gedachtengoed en omarmen het milieu en de noodzaak tot duurzaam samenleven en 

produceren. En terecht. We hebben maar één aarde en daar moeten we zuinig op zijn. Zo 

eenvoudig is het. 

 

Beste lezer, 

 

De publicatie die u nu in uw handen houdt, gaat over duurzame energie. Zorg voor een duurzame 

wereld is rechtstreeks gekoppeld aan een duurzame productie en een zuinig gebruik van 

brandstoffen. Schone energie is nodig om de uitstoot van CO
2
 drastisch te beperken. En daarmee 

de effecten die de producerende en consumerende mens heeft op ons klimaat. De opwarming van 

de aarde is misschien niet helemaal meer te stoppen - zij heeft ook te maken met klimatologische 

factoren waarop de mens geen invloed heeft - maar het tij moet gekeerd, zoveel is duidelijk. 

 

Niet alleen ons leefmilieu en het dierlijk en plantaardig leven op aarde zijn gebaat bij het gebruik 

van duurzame, schone energiebronnen. Van oudsher is een goede beschikbaarheid en 

betaalbaarheid van energie een essentiële voorwaarde voor een gezonde structurele 

economische groei. Zonder ingrijpende veranderingen in ons energiebeleid zal onze 

voorzieningszekerheid van energie onvermijdelijk onder druk komen te staan. Het is genoegzaam 

bekend dat onze fossiele energiebronnen op zeker moment uitgeput raken. Alternatieve 

energiebronnen en de ontwikkeling van energiezuinige technieken zijn dan ook niet alleen 

noodzakelijk voor een schoner milieu, maar evengoed voor onze economie. 

 

Kijken we naar het energievraagstuk, dan wordt duidelijk dat iedereen zonder uitzondering een rol 

heeft te vervullen. De reductie van CO
2
-uitstoot en verhoging van onze voorzieningszekerheid kan 

ook een impuls krijgen door zuinig met energie om te gaan. Door energiebesparing daalt de totale 

energiebehoefte, waardoor de huidige voorraden fossiele brandstoffen uiteraard langer meegaan. 

Daarnaast wordt het bij een lagere energiebehoefte gemakkelijker alternatieve energiebronnen te 

implementeren. 

 

U als ondernemer draagt hieraan natuurlijk uw steentje bij. U stimuleert het carpoolgebruik onder 

uw werknemers, u laat hen telewerken, u kiest voor energiezuinige lease-auto’s et cetera. Maar ook 

voor wat betreft de inrichting van productieprocessen kan nog de nodige winst worden behaald. 

Producten kunnen energiezuiniger worden ontworpen. Lichter van gewicht. Zodat minder energie 

nodig is om ze te vervoeren. Met een langere levensduur. Zodat per saldo minder grondstoffen 

nodig zijn om in de behoefte te voorzien. U ziet, er is nog meer dan genoeg te doen. Rabobank, 

sinds jaar en dag groenfinancier bij uitstek, inspireert u graag bij een verdere verduurzaming van 

uw bedrijfsvoering. 

 

Bert Heemskerk 

Voorzitter raad van bestuur 

Rabobank Nederland 
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Inleiding 

Energie: het smeermiddel van de economie 
Een goede beschikbaarheid en betaalbaarheid van energie is van oudsher een essentiële 

voorwaarde voor een gezonde structurele economische groei. Zonder ingrijpende wijzigin-

gen in ons energiebeleid zullen echter zowel de voorzieningszekerheid als de prijs van 

energie onvermijdelijk onder druk komen te staan. 

 

Allereerst leiden de groei van de wereldbevolking en de 

snelle economische groei in opkomende economieën als 

India en China ertoe dat de wereldwijde energiebehoefte 

de komende decennia snel zal toenemen. Volgens de 

laatste ramingen van het Internationale Energie 

Agentschap in Parijs zal de wereldvraag naar energie tot 

2030 met maar liefst 50% stijgen. Tweederde van deze 

stijging komt voor rekening van ontwikkelingslanden. 

Mede als gevolg van een hogere levensstandaard zou 

het energieverbruik in opkomende economieën als 

China en India de komende honderd jaar met maar liefst 

600% kunnen toenemen. In geïndustrialiseerde landen 

zou de stijging ‘slechts’ 50% bedragen. 

Hierdoor neemt de druk op de toch al snel afnemende 

fossiele energievoorraden (olie, gas en kolen) toe. De 

bewezen voorraden voor olie en gas zullen binnen vijftig jaar al uitgeput zijn en mogelijk eerder. 

Hoeveel eerder is moeilijk in te schatten, aangezien de grootste olie- en gasvoorraden in handen 

zijn van een aantal nationale exploitatiemaatschappijen die in het algemeen niet uitblinken in 

transparantie als het gaat om de ontwikkeling van de reserves. De hoeveelheid kolen is toereikend 

om nog circa tweehonderd jaar in het huidige mondiale energieverbruik te voorzien. Nadeel van 

kolen is evenwel dat zij van alle fossiele brandstoffen bij verbranding tot de hoogste emissies van 

broeikasgassen en andere schadelijk stoffen leiden.  

 

Een tweede reden voor ongerustheid over leveringszekerheid en prijs van energie is er in gelegen 

dat de belangrijkste bewezen gas- en olievoorraden zich vooral in regio’s bevinden, zoals het Mid-

den-Oosten en Rusland, waarvan wij niet graag afhankelijk willen zijn voor onze essentiële grond-

stoffen. Individuele bedrijven kunnen energieprijsschommelingen nog enigszins opvangen maar 

voor de Europese economie als geheel is dat onmogelijk. Voor wat betreft de onderbreking van de 

fysieke levering zijn er nog veel minder opties. Dan kan de motor stokken. De fundamentele kwets-

baarheid van Europa voor prijs en leveringszekerheid is door de recente Gazprom crises nog eens 

aangetoond. Het is dus van levensbelang dat Europa een aangescherpt energiebeleid ontwikkelt. 

 

China: de opkomende energiereus 

De economische opkomst van China en de verhoging van de levensstandaard 

aldaar stuwt de vraag naar energie enorm op. Gecombineerd met het feit dat 

ruim 20% van de wereldbevolking Chinees is (circa 1,3 miljard mensen), zal een 

steeds groter deel van de wereldvraag naar energie uit China komen. Naast de 

met de economische groei gepaard gaande toenemende energievraag speelt 

ook het inefficiënte energieverbruik een rol. Gemiddeld is de Chinese industrie-

sector zo’n 30-50% minder efficiënt dan soortgelijke Westerse sectoren. Volgens 

onderzoek van de Asian Development Bank is in China 0,78 vat olie nodig om 

$1.000 BBP te produceren tegenover 0,37 vat olie in de OESO-landen. Naar 

verwachting zal China in 2020 de grootste CO
2
-producent ter wereld zijn. Nu 

zijn de Verenigde Staten nog verantwoordelijk voor de meeste CO
2
-uitstoot. 

Figuur 1: Mondiaal energieverbruik in 2030 
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Bron: International Energy Agency (IEA), World Energy Outlook 2005: 
Middle East and North Africa Insights 
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Inleiding 

 
In 2030 moet de Europese Unie naar verwachting maar liefst 70% van haar fossiele energie uit het 

buitenland halen tegenover 50% op dit moment. Zonder concrete maatregelen wordt de EU voor 

haar fossiele energievoorziening dus steeds meer afhankelijk van het buitenland. Voor olie zal de 

Europese energie-afhankelijkheid (in termen van import) naar verwachting zelfs stijgen tot 90%. 

De consumptie van olie is in Europa bijna 2,5 keer zo groot als de eigen productie. Voor kolen en 

aardgas bedraagt de verhouding tussen consumptie en productie ruim 1,5. 

 

Toekomstscenario’s voor het duurzame energieverbruik 

De vraag rijst in hoeverre de verschuiving naar hernieuwbare energiebronnen 

in de toekomst daadwerkelijk plaatsvindt. Volgens het International Energy 

Agency (IEA) zullen fossiele brandstoffen de komende dertig jaar nog steeds de 

overhand in het energiegebruik hebben. Naar verwachting nemen zij in die 

periode 85% van de stijging van de wereldenergievraag voor hun rekening. 

Daarbij zal de vraag naar aardgas het snelst stijgen, vooral voor het opwekken 

van elektriciteit. In de IEA scenario’s zien we ook het belang van aardgas in de 

totale energievoorziening groeien. Het aandeel van kolen in de 

energieproductie blijft volgens het IEA ongewijzigd op 23%. Steenkool is op 

veel plaatsen nog ruim voorradig en zou voor veel landen wellicht een 

belangrijke toevlucht zijn om de voorzieningszekerheid (op kortere termijn) 

veilig te stellen. De hernieuwbare energiebronnen zullen volgens het IEA iets 

aan terrein winnen in 2030. Ook biobrandstoffen winnen aan belang. 

 

Op dit moment is 45% van de Europese import van olie afkomstig uit het Midden-Oosten. Maar 

liefst 65% van de bewezen olievoorraden in de wereld bevindt zich in dit gebied, met name in 

Saoedi-Arabië en Iran. Deze afhankelijkheid leidt tot groeiende politieke spanningen en 

onzekerheid, wat de economische groei op lange termijn frustreert. 

Tegen deze achtergrond zijn veranderingen in de wijze waarop wij energie produceren en 

gebruiken absoluut noodzakelijk. De sterk stijgende energievraag en daarmee de in rap tempo 

slinkende voorraden fossiele brandstoffen, onze toenemende energieafhankelijkheid van politiek 

instabiele regio’s, maar ook de met het fossiele energieverbruik verbonden milieugevolgen zoals 

klimaatverandering dwingen ons daartoe. 

Figuur 2: Wereldwijde ontwikkeling energievoorziening (miljoen 

ton olie equivalent) 

 Figuur 3: Ontwikkeling wereldwijde energieconsumptie (miljoen 

ton olie equivalent) 
 

Bron: International Energy Agency (IEA), 2006 

 

Bron: International Energy Agency (IEA), 2006 
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Hoofdstuk 1 

Voor- en nadelen van fossiele brandstoffen 
Maar liefst 81% van de totale wereldwijde energieproductie komt voort uit het gebruik van 

de brandstoffen olie, aardgas en kolen. De dominantie van olie is het grootst (35%), gevolgd 

door kolen (25%) en aardgas (21%). De belangrijkste voor- en nadelen van deze 

energiebronnen zetten we in dit hoofdstuk op een rij. 

 

Aardolie 

Wereldwijd heeft olie in de totale energieproductie een aandeel van circa 35%. In de industrie 

neemt aardolie eenderde van het energieverbruik voor rekening. Nederland beschikt zowel op 

land als op zee over een beperkte voorraad aardolie. Tegenover het voordeel van het grote 

gebruiksgemak en de relatief lage kosten staat het nadeel dat ook het gebruik van deze 

energiebron gepaard gaat met de nodige CO
2
-uitstoot. Bovendien is het Westen voor de toevoer 

grotendeels afhankelijk van politiek instabiele regio’s als het Midden-Oosten. Dat betekent dat 

politieke verschuivingen en conflicten indirect voor forse schommelingen in de olieprijs kunnen 

zorgen. Ook hierbij optredende onzekerheid over voldoende toelevering is een nadeel. Bovendien 

is de voorraad aardolie niet onuitputtelijk. 

 

Aardgas 

Slechts een klein gedeelte van de aanwezige wereldvoorraden van aardgas is in Europa te vinden, 

voornamelijk in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Van de nu winbare wereldreserves aardgas 

bevindt zich het grootste gedeelte - maar liefst eenderde - in Rusland. Het is niet ondenkbaar dat 

in de toekomst meer gas gewonnen kan worden dan nu wordt verondersteld. Zo bestaan er grote 

hoeveelheden gas in diepe zeebodems (hydraatgas), die op dit moment (nog) niet winbaar zijn. 

Mocht dit in de toekomst wel het geval zijn dan zou de wereld mogelijk weer honderden jaren 

vooruit kunnen. De toekomst van deze nieuwe vorm van gaswinning is echter nog omgeven met 

grote onzekerheden. Er blijkt nog veel onderzoek gedaan te moeten worden naar de (on-) 

mogelijkheden en de eventuele ecologische gevolgen ervan. Al met al zal de gasdominantie van 

Rusland voorlopig aanhouden. 

 

Aan aardgas kleven vrijwel dezelfde nadelen als aan aardolie: de voorraden zullen opraken, het is 

milieuvervuilend en de aanvoer wordt bepaald door een beperkt aantal leveranciers. Bovendien is 

de aardgasprijs gekoppeld aan de olieprijs, waardoor politieke spanningen ook invloed hebben op 

de betaalbaarheid van gas. 

Tabel 1: Voor- en nadelen van aardolie 
 

Voordeel Nadeel

* Relatief goedkoop * Uitputtelijke bron

* Opslag mogelijk * Milieuvervuilend

* Groot gebruiksgemak * Hoge toevoerafhankelijkheid

* Hoge calorische waarde * Politieke ontwikkelingen grote invloed op de prijs
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Hoofdstuk 1 

 
Gasconflict 

Het Russische gasbedrijf Gazprom dreigde eind 2005 de gaskraan naar Oekraï-

ne dicht te draaien. Reden hiervoor was de weigering van het land om per 

direct meer dan vier keer de prijs per 1000 m³ aardgas (230 dollar tegen 50 

dollar in 2005) te betalen voor leveringen door Gazprom. Dit leidde tot een 

conflict, waarbij Gazprom de gaslevering aan Oekraïne op 1 januari 2006 beëin-

digde. Direct gevolg hiervan was dat een groot aantal Europese landen geen 

gas meer ontving van Rusland. Ongeveer 80% van de leveranties aan Europa 

loopt namelijk via Oekraïne. Het conflict tussen Rusland en Oekraïne toont aan 

hoe afhankelijk Europa is van Russisch aardgas en daarmee relatief kwetsbaar.  

 

Steenkool 

Azië is met een aandeel van 50% de grootste consument van kolen, gevolgd door Noord-Amerika 

(24%) en Europa (20%). De laatste decennia is de kolenconsumptie in Azië sterk gestegen, terwijl 

de vraag naar kolen in Europa juist gestabiliseerd is. Hoewel steenkool uiteindelijk een uitputtelijke 

hulpbron is, heeft het als voordeel dat de voorraden geografisch wijd verspreid zijn. Hierdoor zijn 

de leveringsrisico’s veel beperkter dan die voor olie. Bovendien is steenkool de enige fossiele 

brandstof die ook in Europa volop aanwezig is. De gemiddelde Europese productiekosten van 

steenkool zijn echter drie tot vier maal hoger dan de prijs van steenkool op de internationale 

markt. Dit is het gevolg van moeilijke geologische omstandigheden waarin de Europese steenkool 

wordt gewonnen. Daarnaast spelen ook de Europese normen voor sociale voorzieningen een rol. 

Hierdoor kan Europese steenkool, ondanks de grote aanwezige reserves in met name Polen, 

Roemenië en de Tsjechische Republiek, niet concurreren met grote kolenexporterende landen 

zoals de Verenigde Staten, Australië, Zuid-Afrika en Colombia. 

 

Het grote nadeel van energieproductie door kolenverbranding is de sterke milieuvervuiling. Bij de 

verbranding van steenkool ontstaat veel meer CO
2
 dan bij de verbranding van aardolie of aardgas. 

Daarbij komt dat steenkool vaak sterk verontreinigd is met onder meer zwavel. Hierdoor ontstaat 

bij de verbranding ook het schadelijke zwaveldioxide. De toekomst van energieopwekking uit 

steenkool hangt dan ook nauw samen met schonere verbrandingstechnieken. 

Tabel 2: Voor- en nadelen van aardgas 
 

Voordeel Nadeel

* Relatief goedkoop * Uitputtelijke bron

* Opslag mogelijk * Milieuvervuilend

* Hoge toevoerafhankelijkheid

* Aardgasprijs gekoppeld aan olieprijs

* Explosiegevaar
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Hoofdstuk 1 

 

 

Tabel 3: Voor- en nadelen van steenkool 
 

Voordeel Nadeel

* Relatief goedkoop * Uitputtelijke bron

* Ruim voorradig in vergelijking tot olie en gas * Sterk milieuvervuilend

* Grote diversiteit van leveranciers, leveringsrisico's beperkter * Europese productiekosten hoger dan op internationale markt

* Bij transport over zee (in 90% van de gevallen) minder * Neemt veel ruimte in beslag

 ernstige milieurisico's dan bij olie/gas

* Relatief stabiele prijzen
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Hoofdstuk 2 

De beloftes van alternatieve energiebronnen 
Fossiele energiebronnen hebben als groot voordeel dat zij voor veel verschillende toepas-

singen inzetbaar zijn, doordat zij in vaste, vloeibare en gasvorm voorkomen. Het is maar de 

vraag of een alternatieve bron de rol van fossiele brandstoffen in z’n geheel zal kunnen 

overnemen. Desondanks zijn wij met het oog op de gelimiteerde voorraad en de 

toevoerafhankelijkheid van de fossiele bronnen genoodzaakt om de blikken te richten op 

alternatieve, meer duurzame vormen van energie. 

 

De term ‘duurzaam’ duidt hier op een zodanig gebruik van energie en grondstoffen dat ook 

toekomstige generaties op een aanvaardbaar materieel niveau en in goede welstand kunnen 

leven. In Nederland is het gebruik van duurzame bronnen de afgelopen jaren behoorlijk gestegen. 

De duurzame elektriciteitsproductie in Nederland steeg van een kleine 3 procent van het verbruik 

in 2000 naar ruim 6 procent in 2005. Ondanks deze stijging is de duurzame elektriciteitsproductie 

in ons land nog steeds fors lager dan het gemiddelde in de EU-15, dat in 2005 op 14 procent lag. 

Een verklaring voor de relatief geringe bijdrage van duurzame elektriciteit aan de Nederlandse 

elektriciteitsvoorziening is het ontbreken van de mogelijkheid tot grootschalige opwekking van 

elektriciteit uit waterkracht en kernenergie. De landen met de grootste aandelen duurzame 

elektriciteit, Zweden en Oostenrijk, beschikken juist over veel elektriciteit uit waterkracht. In 

Frankrijk speelt kernenergie een belangrijke rol. 

 

Het streven naar een duurzame energiehuishouding kan langs verschillende wegen plaatsvinden: 

(1) Door energiebesparing; 

(2) Door meer energie te halen uit schone bronnen, die niet opraken; 

(3) Door een schonere opwekking van energie uit niet-duurzame energiebronnen.  

 

In dit hoofdstuk gaan we in op de alternatieve bronnen wind, zon, water, biomassa, waterstof en 

kernenergie. 

Windenergie: oneindig en schoon, maar constante voorziening nog 

onzeker 

Windenergie is momenteel de snelstgroeiende alternatieve energiebron ter wereld. Stond eind 

2002 wereldwijd voor ruim 31.000 Megawatt aan windmolens geïnstalleerd, eind 2006 was dit 

ruim 74.221 MW. Dat is genoeg vermogen om 38 miljoen gemiddelde Europese huishoudens van 

elektriciteit te voorzien.  

Tabel 4: Voor- en nadelen van windenergie 
 

Voordeel Nadeel

* Onuitputtelijk aanbod * Fluctuerend aanbod, kans op stroomstoringen

* Geen CO2-uitstoot * Hoge investeringskosten

* Groot potentieel aanwezig * Opslagcapaciteit noodzakelijk

* Ook in Nederland goed toepasbaar * Lange vergunningenprocedure

* Indien op land: geluids- en zichthinder

* Weinig opgewekt vermogen
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Hoofdstuk 2 

 
Koploper in de wereld is Duitsland, waar in 2006 van de totale hoeveelheid opgewekte stroom 6 

procent uit wind werd opgewekt. Na Duitsland (goed voor 20.000 MW) wekken in Europa Spanje 

(circa 11.500 MW) en Denemarken (circa 3.250 MW) de grootste hoeveelheden windenergie op. 

 

Volgens voorspellingen van de European Wind Energy Association (EWEA) en Greenpeace zal in 

2020 het totale windvermogen in de wereld een dusdanige omvang hebben, dat het aan 12% van 

de totale mondiale elektriciteitsbehoefte zal kunnen voldoen. Dit impliceert een groei van de 

windenergiesector van bijna 25% per jaar. Verdere technologische ontwikkeling en lagere kosten 

maken dit mede mogelijk. De EWEA schat dat een zeeoppervlak van 150.000 km2 met een 

waterdiepte van minder dan 35 meter voor offshore wind voldoende is om aan de totale Europese 

elektriciteitsvraag te kunnen voldoen. 

 

In 2006 telde Nederland op land en in zee samen 1.840 windturbines met een totaalvermogen van 

meer dan 1.581 Megawatt (MW = 1 miljoen Watt). Het Nederlandse windvermogen is in een klein 

aantal regio's geconcentreerd. Vijf gemeenten produceren ruim de helft van alle windstroom: 

Zeewolde, Wieringermeer, Dronten, Rotterdam en Lelystad. De meeste windmolens staan in de 

provincies Flevoland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Friesland. Samen produceren ze bijna 85 

procent van alle Nederlandse windstroom. 

 

Ons land heeft zichzelf ten doel gesteld om in 2020 voor een totaalvermogen van 6.000 MW aan 

windturbines op zee te hebben gerealiseerd. Bij een vermogen van 3 Megawatt per turbine (de 

huidige standaard) gaat dat om maximaal 2.000 turbines. Er zijn zelfs al windturbines met een 

vermogen van 5 Megawatt. Het eerste Nederlandse offshore windmolenpark is sinds kort 

operationeel en het tweede, 23 kilometer van de kust bij IJmuiden, is in aanbouw (zie kader Q7). 

 

 Windenergie heeft, kortom, een enorm potentieel. Groot voordeel van deze energiebron is dat het 

aanbod ervan onuitputtelijk is. Bovendien gaat gebruik ervan niet gepaard met uitstoot van CO
2
 

(zie kader Critici). Een belangrijk nadeel van windenergie is dat het geleverde vermogen veelal niet 

aansluit op de vraag, aangezien het wisselende karakter van wind tot een variabel aanbod van 

elektriciteit leidt. 
 

Figuur 4: Wereldwijd geïnstalleerd vermogen windenergie, 

1995-2006 

 Figuur 5: Geïnstalleerde geïnstalleerd vermogen windenergie 

per regio 
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Critici 

Critici van windenergie zeggen dat de bijdrage van windenergie aan de 

reductie van CO
2
-uitstoot gering is. Op dit moment draagt het totaal van alle 

windparken in Nederland minder dan ¼% bij aan de besparing van 

brandstoffen of aan de uitstoot van rookgassen in Nederland. Een beoogd 

megawindpark in zee, dat 20 keer zo groot is als alle windparken in Nederland 

tezamen en 20% van ons elektriciteitsverbruik opwekt, blijkt niet meer dan 5% 

op brandstofverbruik- en op gasuitstoot te kunnen besparen. Daarbij wijzen 

critici op het feit dat slechts een kwart van ons brandstofverbruik aan 

elektriciteitsopwekking toe te schrijven is. Ook wijzen zij op de reservecentrales 

die onbelast en onderbelast mee moeten lopen en daarbij toch hun 

brandstofverliezen hebben, en op het vele opstarten en weer stoppen van 

zulke centrales.  

Bron: Prof.dr.ir. F.H. Kreuger, Waar staan we met windenergie?, TU Delft 

 

Door de veranderlijkheid van wind draaien turbines slechts een deel van de tijd op vol vermogen1. 

Zo varieert het vermogen met de windsnelheid bij een windkracht tussen 2 en 6, terwijl bij een te 

harde wind - vanaf windkracht 10 - windturbines zelfs worden uitgeschakeld. Alleen tussen 

windkracht 6 en 10 is sprake van een constant vermogen. Dit probleem kan gedeeltelijk worden 

ondervangen door opslagcapaciteit te installeren of windenergie met andere energievormen zoals 

waterkracht en zonne-energie te combineren. Daarnaast zouden windparken op grote afstanden 

met elkaar kunnen worden gecombineerd. Daarbij geldt uiteraard als voorwaarde dat elektriciteit 

over grote afstanden kan worden getransporteerd. Aan deze opties hangen flinke prijskaartjes. 

 

Rabobank en windenergie: Q7 

Rabobank is de grootste financier van windenergie in Nederland. In totaal heeft 

zij in ons land inmiddels projecten gefinancierd met een gezamenlijke capaci-

teit van meer dan 1.000 MWH. Een van de meest recente wapenfeiten is de 

financiering van het offshore windpark Q7. 

Tot nu toe zijn de meeste windmolenparken gebouwd op het land. De nieuwe 

trend voor omvangrijke projecten is offshore (windmolens geïnstalleerd in zee). 

De wind op zee is namelijk krachtiger en regelmatiger en hierdoor uitermate 

geschikt voor het opwekken van windenergie. Het Q7-project wordt gebouwd 

in de Noordzee, 23 km van de kust bij IJmuiden. Het project is ontwikkeld door 

ENECO Energie, Econcern en Energy Investment Holdings, en gefinancierd door 

Rabobank, in samenwerking met Dexia Crédit Local en Eksport Kredit Fonden 

(EKF). 

Met een totaal van 60 windturbines en een geïnstalleerd vermogen van 120 

MW levert het park op jaarbasis zo'n 435 GWh aan elektriciteit. Dit is voldoende 

om 125.000 huishoudens van stroom te voorzien. 

Q7 is het tweede offshore windpark in Nederland. Vergelijkbare projecten 

bestaan ook in Denemarken: het 160 MW windpark Horns Rev en het 158 MW 

windpark Nysted. De komende jaren zullen er nog vele volgen. 

 

 
1 Gemiddeld leveren de windparken in Nederland niet meer dan 20% van hun volle vermogen. Voor een 

megawindpark in zee wordt een gemiddelde van 32% van hun opgestelde capaciteit verwacht. Bron: 

Koninklijk Instituut van Ingenieurs, Windenergie, juni 2002. Ir. Halkema, Windmolens, Fictie en Feiten. 
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Zonne-energie: oneindig, maar opslagcapaciteit noodzakelijk 

Naast windenergie is zonne-energie een belangrijke schone en oneindige energiebron. Er bestaan 

twee soorten zonne-energie: thermische zonne-energie en fotovoltaïsche zonne-energie. Bij ther-

mische zonne-energie wordt een medium (water, lucht) door zonlicht verwarmd, waarna dit nuttig 

is in te zetten voor tapwater (via zonneboilers), ruimteverwarming of bedrijfsmatige processen. 

Denk hierbij ook aan de verwarming van de lucht in vrijwel alle bestaande gebouwen door het 

binnenvallende zonlicht. Het grootste aantal vierkante meters zonnecollectoren bevindt zich in 

China (65% van de wereldmarkt). Binnen Europa maken Duitsland, Griekenland en Oostenrijk het 

meeste gebruik van thermische zonne-energie (gemeten in km2). Het technisch-economisch 

potentieel voor thermische zonne-energie wordt geschat op 6% van het totale EU energiegebruik 

op de middellange termijn. Na 2020 wordt een potentieel van 10-15% van het totale EU 

energiegebruik voorzien, mits er technische oplossingen beschikbaar komen voor een goede 

opslag van zonne-energie2. 

 

Bij fotovoltaïsche zonne-energie wordt zonlicht direct in elektriciteit omgezet. Het gemiddelde 

zonnevermogen dat op de aarde schijnt is 1.500 maal zoveel als het mondiale elektriciteitsver-

bruik. Hoewel het theoretisch potentieel hoog is, kleven er verschillende nadelen aan deze vorm 

van energie. De omzetting van zonne-elektriciteit in voor ons bruikbare elektriciteit is moeilijk. Ook 

is zonne-elektriciteit verhoudingsgewijs ruimte-intensief. Met het oog op het huidige energie-

verbruik zou elk huishouden in Nederland gemiddeld 25 tot 66 m2 zonnecellen nodig hebben 

(exclusief de benodigde opslag van elektriciteit). 

 

De CO
2
-uitstoot die vrijkomt bij het vervaardigen van het zonnepaneel is pas na vier à vijf jaar 

gebruik ervan ‘terugverdiend’. Naar schatting kan deze vorm van zonne-energie in 2020 voorzien 

in 1% van de wereldenergiebehoefte. Afhankelijk van het type zonnecel zou een zonnepaneel in 

Noord-Afrika per jaar ongeveer drie keer zoveel elektriciteit kunnen opwekken als in Nederland3. 

Evenals windenergie heeft zonne-energie als nadeel dat zonnewarmte slechts een deel van de tijd 

werkzaam kan zijn. De hoeveelheid zonne-energie is afhankelijk van het seizoen, de periode van 

de dag en de geografische ligging. Er zal dus altijd voldoende opwekkingscapaciteit op basis van 

andere bronnen beschikbaar moeten zijn. 

 
2 ESTIF, Sun in action II, EC-DGTREN, blz. 57 
3 Energie opties voor de 21e eeuw, onder redactie van M. Beurskens, H. de Coninck en E. Boeker, juni 2004 

Figuur 6: Gebruik thermische zonne-energie  

Oppervlakte in km2 

 Figuur 7: Geïnstalleerd vermogen zonne-energie in Nederland  
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Op de Nederlandse markt is in 2006 voor 1,5 Megawatt (MW) aan zonnepanelen afgezet. Dit is 

vergelijkbaar met het jaar ervoor. De afzet van zonnepanelen voor stroom bevindt zich al enkele 

jaren op een laag niveau. In de periode 2000—2004 lag het gemiddelde op 8 MW per jaar. 

Uitschieter met 20 MW vormde 2003, dankzij de destijds geldende subsidieregelingen. De omzet 

van de bedrijven op de markt voor zonnestroomsystemen nam in 2006 met de helft toe ten 

opzichte van het jaar daarvoor. Reden voor deze sterke stijging is een toename van de handel met 

en de productie voor het buitenland. De bijdrage van zonnestroom aan de totale hoeveelheid 

duurzame energie in Nederland bedroeg in 2006 een kleine 0,4 procent (CBS). 

 

Rabobank en zonne-energie: het zonnedak op de Floriade 

Rabobank financierde een van de grootste zonnedaken ter wereld, midden in 

de Haarlemmermeerpolder. Het betreft het dak op het Floriade Green Trade 

Center van de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade. Deze Floriade vindt 

eens in de tien jaar plaats en is het grootste publieksevenement van Nederland. 

Met de opbrengst van het zonnedak kunnen 450 huishoudens worden 

voorzien van schone stroom. 

Op het terrein van deze tuinbouwexpositie bevindt zich een hal van bijna 

30.000 m², waarvan het dak volledig is voorzien van semi-transparante 

zonnepanelen, zogeheten PV-modules. Met ruim 19.000 panelen bedraagt het 

geïnstalleerde fotovoltaïsche opwekkingsvermogen 2,3 MW. Het is daarmee 

één van de grootste PV-daken ter wereld. Voor PV-installaties is het technische 

concept ‘state of the art’. 

De hal met het zonnedak biedt onderdak als centrale entree. Hier bevond zich 

ook een expositie van planten en bloemen die goed gedijden dankzij de 

speciale lichtdoorlatende panelen. 

De enorme zonnecentrale is een project van energiebedrijf Nuon, speciaal voor 

haar natuurstroomklanten, en gerealiseerd in het kader van overeenkomsten 

met de Stichting Floriade 2002 en de gemeente Haarlemmermeer. Siemens 

Nederland leverde het dak met panelen. 

Tabel 5: Voor- en nadelen van zonne-energie 
 

Voordeel Nadeel

* Onuitputtelijk aanbod * Fluctuerend aanbod

* Weinig CO2-uitstoot * Hoge investeringskosten

* Groot potentieel aanwezig * Opslagcapaciteit noodzakelijk

* Redelijk goed toepasbaar in Nederland * Omzetting in bruikbare elektriciteit is lastig

* Ruimte-intensief

* Fabricage zonnepaneel milieu-onvriendelijk
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Waterkracht: goedkoop, geen CO

2
-uitstoot, succes afhankelijk van 

landschap 

Groot voordeel van waterkrachtenergie is dat de kosten laag zijn en zij niet gepaard gaat met CO
2
-

uitstoot. Een nadeel is dat deze vorm van energie alleen in waterrijke en bij voorkeur bergachtige 

gebieden is op te wekken. Indien grote oppervlakken onder water moeten worden gezet, gaat dit 

uiteraard gepaard met de nodige negatieve sociale en milieueffecten. 

 

Waterkracht levert circa 7% van de wereldwijde energieproductie en 20% van de Europese 

elektriciteitsproductie. In Noorwegen is deze energiebron zelfs goed voor 99% van de 

elektriciteitsproductie4. Het overgrote deel van de duurzame energie in Europa, zo’n 80%, wordt 

opgewekt door waterkrachtcentrales bij stuwmeren en rivieren met een groot hoogteverschil. 

Waterkrachtenergie uit een stuwmeer is daarbij vanwege het grote reservoir veel minder 

weersafhankelijk dan energie uit een stromende rivier. 

 

Nederland telt onder meer waterkrachtcentrales bij Hagestein, Maurik, Linne, Roermond en 

Alphen/Lith. Een microwaterkrachtinstallatie is opgesteld in de Overijsselse Vecht. Ook beschikken 

enkele particulieren over kleine installaties. Waterkracht speelt in ons land een zeer geringe rol als 

energieleverancier: in 2005 kwam slechts 0,08% van de elektriciteitsproductie hieruit voort. 

 

 Bio-energie: flexibele bron, maar niet altijd even schoon 

Bio-energie is momenteel de belangrijkste niet-fossiele energiebron. Zij beslaat ongeveer 10% van 

de totale mondiale energieconsumptie. Grotendeels gaat het om het gebruik van bio-energie voor 

het koken en voor het verwarmen van huizen op het platteland, veelal in Afrika en Azië. Meestal 

komt dit neer op het kappen van bomen, wat niet duurzaam is, maar gezien het gebrek aan 

toegang tot moderne energie in deze gebieden wel zeer begrijpelijk.  

 

Bio-energie is pas duurzaam wanneer de voorraad biomassa niet daalt. Dus als er hout wordt ge-

bruikt, moet er minstens evenveel hout bijgroeien. Er zijn twee vormen van duurzame biomassa: 

specifiek voor energiedoelen geteelde of geoogste biomassa (energieteelt) en organische  

 

4 Energie Centrum Nederland, Renewable electricity policies in Europe, Country fact sheets 2003 

Tabel 6: Voor- en nadelen van waterkracht 
 

Voordeel Nadeel

* Goedkope energievorm * Landschap moet zich ervoor lenen

* Geen CO2-uitstoot * Bij gebruik rivieren: afhankelijkheid van weer

* Zeer geconcentreerde energievorm * Nadelige sociale en milieu-effecten (verhuizing, onder water 

* Stuwmeer: continue energielevering mogelijk zetten land, bebossing)

* Kan ecosystemen aantasten
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reststromen. Een intensievere toepassing van moderne (duurzame) bio-energie in geïndustriali-

seerde landen kan ook boeren in ontwikkelingslanden een nieuw perspectief bieden. De meeste 

westerse landen zijn immers niet berekend op de productie van grote hoeveelheden bio-energie. 

In deze vorm bestaat een onderscheid tussen biomassa en biobrandstoffen. 

 

Biomassa 

Biomassa is het biologisch afbreekbare gedeelte van producten, afvalstoffen en residuen van de 

landbouw (met inbegrip van plantaardige en dierlijke stoffen), de bosbouw en verwante 

bedrijfstakken, evenals het biologisch afbreekbare gedeelte van industrieel en huishoudelijk afval. 

Door verbranding, vergassing, vergisting of productie van vloeibare stoffen kan biomassa in bio-

energie worden omgezet. Modern gebruik van bio-energie is zeer geschikt voor de productie van 

transportbrandstoffen, bijvoorbeeld biodiesel en ethanol. Bovendien kan biomassa worden 

gebruikt om energie op te wekken of om chemische producten te produceren. Zoals kunststoffen 

en andere producten die normaliter van petroleum worden gemaakt. 

 

Onder bepaalde voorwaarden is bio-energie te beschouwen als duurzaam. Het is momenteel 

echter moeilijk om de duurzaamheid van biomassa te meten. Daarom heeft de Nederlandse 

overheid het voornemen uitgesproken om duurzaamheidcriteria voor biomassa op te nemen in 

relevante beleidsinstrumenten. 
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Daartoe is de projectgroep ‘Duurzame productie van biomassa’ opgericht (Commissie Cramer), 

waar de Rabobank ook in vertegenwoordigd is. Deze groep heeft duurzaamheidscriteria voor 

biomassa vastgesteld5. 

Het gaat om de volgende thema’s: 

- Broeikasgasbalans (netto emissiereductie ten 

opzichte van fossiele referentie, inclusief toepassing, 

is minstens 30%); 

- Concurrentie met voedsel, lokale 

energievoorziening, medicijnen en bouwmaterialen; 

- Biodiversiteit (geen aantasting van beschermde 

gebieden of waardevolle ecosystemen); 

- Welvaart (inzicht in mogelijke negatieve effecten op 

de regionale en nationale economie); 

- Welzijn (geen negatieve effecten op het welzijn van 

de werknemers en lokale bevolking); 

- Milieu (geen negatieve effecten op het lokale milieu). 

Het gebruik van moderne vormen van bio-energie 

domineert de duurzame energieproductie buiten de 

ontwikkelingslanden. Zo bestaat 6% van het totale 

energieaanbod uit OECD-landen uit hernieuwbare 

energie, waarvan 53% afkomstig is uit biomassa. Hoewel 

moderne toepassingen van bio-energie nog bescheiden zijn, groeit de sector gestaag. 

 

Biobrandstoffen 

Biobrandstoffen dienen ter aanvulling en/of vervanging van de huidige benzine en diesel. Op 

korte termijn zijn biobrandstoffen geschikt om fossiele brandstoffen in de transportsector te 

vervangen. Deze sector is verantwoordelijk voor een groot deel van de mondiale uitstoot van 

broeikasgassen. Binnen de biobrandstoffen kan onderscheid worden gemaakt tussen biodiesel (in 

plaats van fossiele diesel) en bio-ethanol (in plaats van benzine). 

 
5 Criteria voor duurzame biomassa productie, Eindrapport van de projectgroep ‘Duurzame productie van 

biomassa’, 14 juli 2006, www.senternovem.nl/energietransitie 

Figuur 9: Mondiale biodieselproductie, 1995-2010  Figuur 10: Mondiale ethanolproductie, 1995-2010 
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Figuur 8: Gemiddelde jaarlijkse groeivoet van bioenergie-

capaciteit, 2000-2004 
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Eerste en tweede generatie biobrandstoffen 

De op dit moment geproduceerde biobrandstoffen worden ook wel de eerste generatie 

biobrandstoffen genoemd. Dit omdat er nieuwe technieken in ontwikkeling zijn die nog minder 

CO
2
-uitstoot produceren en dus nog schoner zijn. Ook binnen de huidige generatie 

biobrandstoffen verschilt de opbrengst biobrandstof per hectare gewas sterk. Zo leveren 

suikerbieten en suikerriet meer ethanol op dan gewassen als gerst of tarwe en kan er meer 

biodiesel worden gehaald uit bijvoorbeeld palmolie dan uit sojabonen of koolzaad. Deze eerste 

generatie biobrandstoffen realiseren een CO
2
-emissiereductie van circa 50%. Verdere ontwikkeling 

van biobrandstoffen kan leiden tot een CO
2
-reductie van circa 90%.  

 

 

Tabel 7: Voor- en nadelen van bio-energie 
 

Voordeel Nadeel

* Meestal minder CO2-uitstoot * Concurrentie met voedselgewassen

* Bewezen technologie die gebruik maakt van bestaande * In sommige gevallen geringe netto vermindering in CO2-

inputstromen (landbouwproducten) uitstoot

* Makkelijk in te passen in bestaande infrastructuur * Grote landbouwarealen zijn nodig voor de verbouwing van 

* Snel op te bouwen productiecapaciteit grondstoffen van de huidige generatie

* Betere luchtkwaliteit (geen zwavel) * Meestal hogere productiekosten dan fossiele brandstoffen, 

* Snelle afbreekbaarheid dus vaak afhankelijk van politieke steun

* Kansen voor boeren (energieteelt)

* Opslag is mogelijk
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Deze tweede generatie biobrandstoffen, zoals FischerTropsch-diesel (vergassing van biomassa), 

cellulose-ethanol (gemaakt van het houtachtige gedeelte - cellulose - van gewassen), beloven 

daarnaast een grotere opbrengst per hectare landbouwgrond en lagere prijzen. 

De technologieën om deze biobrandstoffen te maken zijn nog volop in ontwikkeling. Naar 

verwachting komen tweede-generatiebiobrandstoffen pas na 2010 op de markt. 

 

Het is echter een goede ontwikkeling dat door de introductie en het gebruik van eerste generatie 

brandstoffen een steeds grotere markt voor biobrandstoffen ontstaat. Hierdoor zal de 

ontwikkeling en de introductie van de tweede generatie immers worden gestimuleerd. Naar 

verwachting zal de mondiale biodiesel-productie tegen 2010 verdrievoudigd zijn ten opzichte van 

2005, terwijl voor de ethanolproductie een verdubbeling wordt verwacht. 

Tabel 8: Aantal mensen dat afhankelijk is van traditionele biomassa voor koken en verwarming in ontwikkelingslanden (LDC’s) 

Miljoen % totale populatie % LDC populatie

China 706 56% 30%

Indonesië 155 74% 6%

Overig Oost-Azië 137 37% 6%

India 585 58% 24%

Overig Zuid-Azië 128 41% 5%

Latijns-Amerika 96 23% 4%

Noord-Afrika, M-Oosten 8 0,05% 0%

Sub-Sahara Afrika 575 89% 24%

Totaal LDC's 2390 52% 100%

Bron: IEA, World Energy Outlook 2002: Energy and Poverty 
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Waterstof: een uiterst flexibele bron, maar voor opslag en 

transport bestaan nog risico’s 

Sommigen noemen waterstof wel de ‘universele energiedrager’ of ‘de accu van de toekomst’. 

Vooral de transportsector zou in de toekomst enorm kunnen profiteren van waterstof als 

alternatief voor fossiele brandstof. Waterstof kent vele voordelen. Door waterstof met zuurstof in 

een brandstofcel te laten reageren ontstaat energie met als enige afvalproducten warmte en 

water. Het verbrandingsproces is dus schoon. 

 

In Nederland rijden al verschillende bussen op waterstof. De eerste proef begon in november 2003, 

in de straten van Amsterdam-Noord. De bussen hebben een bereik van 300 kilometer en kunnen 

zeventig tot tachtig passagiers vervoeren. De netto-uitstoot aan broeikasgassen ligt bij deze 

bussen 30% tot 40% lager dan bij diesel (ECN). 

 

Hoewel waterstof op dit moment vrijwel alleen nog van aardgas wordt gemaakt, kan het (op ter-

mijn) zowel uit fossiele als duurzame energiebronnen afkomstig zijn. Bij gebruik van duurzame 

bronnen voor de productie van waterstof is deze vorm onuitputtelijk. Ook kan het als 

opslagmedium dienen voor weersafhankelijke energiebronnen als wind en zon. Het is dus een 

brandstof die op alle denkbare plaatsen is in te zetten. Wel kleven er nog de nodige nadelen aan 

deze energiebron. Zo neemt het gas veel ruimte in, waardoor transport en opslag (waterstof wordt 

onder hogere druk opgeslagen dan autogas) nog moeilijk zijn. Een ander probleem is de 

explosiviteit van waterstof en daarmee tevens de kwetsbaarheid voor bijvoorbeeld terroristische 

aanslagen. Waterstof komt nauwelijks in vrije vorm voor op aarde, en moet dus worden gemaakt. 

Bij de productie van waterstof uit fossiele bronnen is wel sprake van CO
2
-uitstoot. Afhankelijk van 

het precieze productieproces hoeft waterstof dus niet per definitie schoon te zijn.  

 

Kernenergie: schoon, maar radioactief afval brengt risico’s met zich 

mee 

Kernenergie is energie die vrijkomt door reacties tussen atoomkernen. Daarbij wordt massa 

omgezet in een grote hoeveelheid energie. Deze energie kan worden gewonnen door kern-

splijting of kernfusie. Bij kernsplijting wordt veelal gebruik gemaakt van uranium. De winbare  

voorraden goedkoop uranium zijn waarschijnlijk voldoende om het huidige aantal reactoren nog 

honderd jaar te laten werken. Uraanbronnen zijn geografisch meer verspreid dan olie en gas, 

Tabel 9: Voor- en nadelen van waterstof 
 

Voordeel Nadeel

* Verbrandingsproces is volledig schoon * Productie van waterstof uit fossiele brandstoffen leidt wel tot 

* Vrijwel overal inzetbaar CO2-uitstoot

* Opslag waterstof is mogelijk, goed opslagmedium voor * Op dit moment is productie van waterstof alleen mogelijk uit 

duurzame energiebronnen fossiele bronnen

* Aanbod waterstof is bij gebruik van duurzame bronnen * Kwetsbaar voor terroristische aanslagen, explosiegevaar

onuitputtelijk * Groot ruimtebeslag

* Hoge kosten
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waardoor de leveringsrisico’s geringer zijn. Europa heeft echter een zeer beperkt deel van de 

wereldreserve, waardoor zij afhankelijk is van de import van deze hulpbron. Desondanks kan de 

importbehoefte afnemen, aangezien de afgewerkte kernbrandstof na het verwijderen van het 

afval opnieuw gebruikt kan worden. 

 

Kernenergie is goed voor 30% van de elektriciteitsproductie in de EU. Kernenergie wordt veel 

gebruikt voor medische toepassingen, zoals stralingstherapie, en heeft als voordeel dat het niet 

bijdraagt aan de CO
2
-uitstoot. Groot nadeel is dat het radioactieve afval nog gedurende 

honderden jaren gevaarlijke straling veroorzaakt. De vraag is of toekomstige generaties de strenge 

veiligheidsnormen kunnen blijven handhaven. Daarnaast bestaat het risico dat kerncentrales 

doelwit worden van terroristische aanslagen. Vanwege het verminderde maatschappelijke 

draagvlak voor deze energievorm willen verschillende Europese landen, waaronder Duitsland, 

Italië, Zweden en België, hun kernenergiepark langzamerhand afbouwen. In andere landen zoals 

Finland en Frankrijk blijft kernenergie een belangrijke rol spelen. Zo draagt kernenergie in Frankrijk 

voor maar liefst 76% bij aan de energievoorziening aldaar. De Nederlandse regering houdt de 

kerncentrale Borssele voorlopig open en sluit deze wellicht in 2013. Eerder bestonden plannen om 

de kerncentrale Borssele al in 2004 te sluiten.  

 

Anders dan kernsplitsing bevindt kernfusie zich op dit moment nog in de ontwikkelingsfase. Bij 

kernfusie worden lichte kernen atomen samengesmolten tot zwaardere atomen, waarbij veel 

energie vrijkomt. Kernfusie is relatief schoner dan kernsplijting, aangezien er minder radioactief 

afval ontstaat. Bovendien kent deze energievorm geen brandstofprobleem. De twee types zwaar 

water die nodig zijn voor de reactie kunnen namelijk gemakkelijk uit water en lithium worden 

gewonnen, waardoor genoeg brandstof aanwezig is voor duizenden jaren energievoorziening. De 

belangrijkste nadelen van kernfusie zijn de hoge investeringskosten, de grote hoeveelheid 

koelwater die nodig is voor de fusiereactor en de kans op ongelukken en daarmee het vrijkomen 

van het radioactief materiaal in het milieu. Gezien het feit dat met name de uitstoot van CO
2
 

vandaag de dag de grootste bedreiging vormt voor het mondiale klimaat, mag niet worden 

uitgesloten dat een groter gebruik van kernenergie op enig moment weer op de beleidsagenda 

wordt gezet. Ditmaal met het oogmerk een halt toe te roepen aan het broeikaseffect. 

 

 

Tabel 10: Voor- en nadelen van kernenergie 
 

Voordeel Nadeel

* CO2-uitstoot is nihil * Maatschappelijk draagvlak beperkt

* Hoge energieproductie bij weinig brandstof * Gezondheidsrisico's

* Goedkoop (in geval van kernsplitsing) * Kwetsbaar voor terroristische aanslagen

* Hergebruik uranium is mogelijk * Extra kosten i.v.m. veiligheidseisen

* Kernfusie: brandstof wijdverspreid aanwezig * Opslag radio-actief afval

* Gebruiken voor medische toepassingen
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Tabel 11: Plussen en minnen van alternatieve energievormen samengevat 
 

wind zon waterkracht biomassa waterstof kernenergie

milieuvriendelijk ++ ++ - - ++ ++

onuitputtelijk ++ ++ ++ + +/- +/-

niet plaatsgebonden +/- + - + + +

continue energievoorziening - - +/- + + +

lage gezondheidsrisico's ++ ++ ++ + -
--

maatschappelijke acceptatie + ++ +/- +/- +
--

lage kosten - - + + - +/-

hoog rendement/vermogen +/- +/- + + + ++

opslagmogelijkheden - - + + + +

weinig landschapsvervuiling - +/- +/- - + +/-

weinig ruimtebeslag - - +/- - - +/-

toepasbaar voor Nederland ++ + + +/- + +
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Combinaties van energiebronnen mogelijk 
kansrijk 

Op dit moment bestaat er nog geen alternatief dat fossiele energiebronnen volledig kan 

vervangen. Combinaties van verschillende alternatieve energievormen zouden bijvoorbeeld 

kansrijk kunnen zijn. 

De tekortkomingen in de beschikbaarheid van 

alternatieve energiebronnen kunnen wellicht worden 

ondervangen door deze bronnen te combineren. Zo 

zouden bijvoorbeeld in de zomer airco’s op zonne-

energie kunnen draaien, terwijl de spaarlampen in de 

winter op windenergie branden. Indien het windstil is, 

zou de energie uit een stuwmeer kunnen worden 

opgewekt. Ook kan bijvoorbeeld worden gedacht aan 

een onderzeese kabelverbinding tussen Noorwegen en 

Nederland1. Overdag kan dan goedkope Noorse met 

waterkracht opgewekte elektriciteit worden 

geïmporteerd, terwijl 's nachts Nederlandse nachtstroom 

kan worden gebruikt om water in de bassins van de 

Noorse waterkrachtcentrales te pompen. Vergelijkbare 

kabels liggen al tussen Noorwegen, Denemarken, 

Zweden en Duitsland. 

 

Daarnaast moet bij de energiekeuze ook rekening 

worden gehouden met de additionele kosten. Fossiele 

brandstoffen mogen op dit moment dan wel goedkoper zijn dan veel duurzame bronnen, ze 

brengen echter wel de nodige milieuvervuiling en andere schade met zich mee zoals kosten van 

aardbevingen door inklinkende gasvelden, het opruimen van olie en door vervuiling veroorzaakte 

ziekten bij mens, dier en natuur. De kosten voortvloeiend uit deze schade zouden ook in het 

kostenplaatje van de betreffende energievormen moeten worden meegenomen. Daar komt bij 

dat, anders dan bij fossiele energie, bij veel duurzame bronnen geen rekening hoeft te worden 

gehouden met bijvoorbeeld transport- en leveringskosten. 

 

Uiteraard zijn aan sommige alternatieve bronnen ook additionele kosten verbonden. Zo spelen bij 

windenergie de kosten van de beschikbare opslagcapaciteit vanwege het fluctuerende karakter 

van windenergie een cruciale rol. Op lange termijn zouden grote technologische ontwikkelingen 

de kosten van deze alternatieve vormen evenwel beduidend kunnen verminderen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Begin 2004 heeft Tennet een voorstel ingediend om samen met het Noorse Statnett een hoogspanningska-

bel door de Noordzee te willen leggen (de Norned kabel). Aanleg van de kabel was in 1991 al in een principe 

akkoord tussen de Nederlandse SEP en het Noorse Stattkraft vastgelegd. Door de opheffing van de SEP, de 

privatisering van de elektriciteitssector en de lage brandstofprijzen is het project later in de ijskast gezet. 

Figuur 11: Aandeel duurzame elektriciteitsproductie in totaal 

elektriciteitsverbruik in Nederland 
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In 2005 was de binnenlandse netto duurzame elektriciteitsproductie 
6,1 procent van het netto elektriciteitsverbruik. Dat is fors meer dan 
de 4,3 procent in 2004. Oorzaak voor deze groei is een toename van 
het meestoken van biomassa bij elektriciteitcentrales. Bron: CBS.
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De belangrijke bijdrage van energiebesparing 
Naast stimulering van het gebruik van duurzame energiebronnen kan energiebesparing een 

belangrijke bijdrage leveren aan het verhogen van onze voorzieningszekerheid van energie 

en het reduceren van de CO
2
-uitstoot. Door energiebesparing daalt de totale energiebehoef-

te, waardoor de huidige voorraden fossiele bronnen langer meegaan en het gemakkelijker 

wordt om alternatieve bronnen te implementeren. Energiebesparing heeft de afgelopen 

jaren vijf maal zoveel bijgedragen aan de reductie van CO
2
-emissies als duurzame energie. 

De invloed van energiebesparingen op het milieu mag dus niet worden onderschat.  

 

Het is bemoedigend dat de EU ambitieuze doelstellingen heeft geformuleerd: 20% lager energie-

verbruik dan geprojecteerd voor 2020 en 20% CO
2
-reductie in 2020 ten opzichte van 1990. Het 

nieuwe kabinet zet voor Nederland in op 20% energiebesparingen en 30% CO
2
-reductie in 2020. 

Ook ondernemers zien de noodzaak in van een duurzame benadering van energie. Het Neder-

landse bedrijfsleven investeerde in 2006 ruim 2,5 miljard aan energiebesparing. Dit is ruim twee 

keer zoveel als in 2005. 

 

Volgens de overheid is een energiebesparing van 2% per jaar technisch mogelijk. In het Energie-

rapport werd medio 2005 een intensivering van de energiebesparing tot 1,5% aangekondigd. 

Tabel 12: Stroomverbruik per apparaat 
 

Categorie Apparaat Kosten (€ / jaar)

Koken Gasfornuis 33

Keramische kookplaat 106

Inductiekookplaat 110

Magnetron 8

Schoonmaken Gewone vaatwasser 60

Energiezuinige vaatwasser 44

Gewone wasdroger 120

Wasdroger luchtafvoer energiezuinig 92

Huishoudelijke apparaten Stofzuiger 11

Strijkijzer 5

Waterkoker 7

Krultang 1

Koffiezetapparaat 16

Koffiepad apparaat 11

Koeling Koelkast zonder vriesvak 45

Koelkast met vriesvak 56

Tweedeurs koel-vriescombinatie 92

Diepvrieskist 76

Verwarming HR-ketel (alleen gasverbruik) 800

HR-ketel (alleen stroomverbruik) 46

Close-in boiler (cold fill) 150

Elektrische sfeerhaard 100

Audio en video Gewone TV 28

Grote plasma TV 108

Decoder 16

PC met TFT scherm (40 u.p.w. breedbandaansluiting) 54

DVD-speler 2
 

Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op een elektriciteitsprijs van € 0,20 per kWh en een gasprijs van € 0,50 per m³. De getallen zijn gebaseerd 
op gemiddelden. Bron: LeadsPR, 2005 
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Op basis van het Optiedocument (2006), blijkt echter dat een besparing tot 2% mogelijk is. In het 

Optiedocument wordt een analyse gegeven van de mogelijke reductie van broeikasgassen. Om de 

emissie van broeikasgassen in 2020 met 15% te reduceren ten opzichte van 1990 is volgens het 

ECN en het Milieu en Natuurplanbureau (MNP) een energiebesparing van 1,7% per jaar nodig, 

maar 2% kan ook. Daarvoor zijn echter wel vergaande maatregelen noodzakelijk. 

 

Energiebesparing door huishoudens 

Huishoudens besparen energie door een dalende aanwezigheid in de woning vanwege een 

hogere arbeidsparticipatie, het gebruik van meer energiezuinige apparaten, betere isolatie van 

woningen en efficiëntere ketels. Daarentegen hebben structurele factoren als een afname van de 

gemiddelde grootte van huishoudens, veelvuldiger gebruik van apparaten (zoals wasdroger en 

vaatwasser) en het hoger zetten van de verwarmingsthermostaat juist een negatief effect op de 

energiebesparing door huishoudens. 

 

Negen van de tien huishoudens in Nederland treft maatregelen om zuiniger om te gaan met 

energie. Slechts 20% van de huishoudens kan inschatten wat zij bespaart op de jaarlijkse 

energierekening. En dat terwijl 90% zegt energie te besparen om goedkoper uit te zijn. 

Tegenwoordig beschikken we in huis over steeds meer handige, elektrische apparaten. Gebruik 

van die apparaten betekent méér energieverbruik. Daarnaast zijn nieuwe, innovatieve apparaten 

lang niet altijd zuiniger dan de oude vertrouwde elektrische apparatuur. De keramische kookplaat 

bijvoorbeeld is in vergelijking met koken op gas ruim drie maal duurder. Een plasmascherm 

verslindt bijna viermaal zoveel energie als de conventionele beeldbuis. 

 

Een gemiddeld Nederlands huishouden -uitgaande van 2,4 personen- verbruikt jaarlijks zo'n 3.500 

kWh elektriciteit (ongeveer 800 euro) en 1.820 m3 gas (ongeveer 1.100 euro). In totaal geeft een 

huishouden dus ongeveer 1.900 euro per jaar uit aan energie. Dit is inclusief transportkosten en 

belastingen. Waaraan gaat dat geld allemaal op? Verwarming is de grootste kostenpost met 893 

euro (47%), gevolgd door warm tapwater met 285 euro (15%). Goede derde is verlichting met 190 

euro (10%), gevolgd door koeling met 171 euro (9%), reiniging 152 euro (8%), tv, radio en computer 

met 114 euro (6%) en koken met 95 euro (5%). 

 

  Energiebesparing door bedrijven 

Nederlandse bedrijven investeerden in 2005 voor € 1,2 miljard in energiezuinige bedrijfsmiddelen 

en duurzame energie. Dit blijkt uit het jaarverslag over 2005 van de Energie Investeringsaftrek (EIA) 

dat is uitgebracht door SenterNovem. In dat jaar werd voor ruim € 770 miljoen geïnvesteerd in 

energiebesparende technieken, variërend van isolatie en HR++-glas in bestaande gebouwen tot 

ingrepen in chemische processen die de energievraag sterk reduceren. 

 

Duurzame bedrijfsvoering 

De resultaten van een duurzame-energiescan (DE-scan) van adviesbureau DLV 

Bouw, Milieu en Techniek voor de land- en tuinbouw en SenterNovem tonen 

aan dat investeringen in duurzame energiewinning door 85% van de land- en 

tuinbouwbedrijven in Nederland gemiddeld binnen 7,5 jaar worden 

terugverdiend. Aan de scan deden landelijk 214 land- en tuinbouwbedrijven 

mee. Met name een investering in een verbrandingskachel op biomassa (hout 

of graan), een warmtepomp of een co-vergister blijkt volgens de scan snel 

terug te verdienen. De terugverdientijden voor investeringen in zonnecellen of 

biobrandstoffen als biodiesel of ethanol zijn echter veel langer. (Bron: ECN) 
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De industrie kent nog steeds het hoogste elektriciteitsverbruik. Dit verbruik wordt hier mede 

bepaald door de mate waarin warmtekrachtkoppeling wordt gebruikt, eisen rondom milieu of 

arbo (zoals extra ventilatie), hoogte van de bezettingsgraad en extra bewerkingen op fysieke 

bulkproducten (bijvoorbeeld coating van staal). De chemiesector en de voedings- en 

genotmiddelenindustrie behoren binnen de industrie tot de grootste elektriciteitsverbruikers. 

 

Bedrijven kunnen op verschillende manieren een rol spelen bij het terugdringen van de energie-

behoefte. Zo kan worden gedacht aan maatregelen als het verder stimuleren van carpoolgebruik, 

telewerken, het gebruik van energiezuinige leaseauto’s, het collectief vervoeren van producten, 

een hoger laadvermogen bij vrachtauto’s (mits de overheid dit toestaat) en het gebruik van 

warmtekrachtkoppeling. Ook kunnen productieprocessen efficiënter worden ingericht, zodat ook 

hier winst te boeken valt. Producten kunnen energiezuiniger worden ontworpen. Bijvoorbeeld in 

een lichtere uitvoering, zodat minder schaarse grondstoffen nodig zijn en de distributie minder 

energie kost. Ook een langere levensduur van producten zet zoden aan de dijk, omdat uiteindelijk 

minder grondstoffen worden gebruikt. Daarbij is het uiteraard zaak dat de overheid de innovaties 

gericht op energie-efficiëntie zoveel mogelijk ondersteunt. 
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De Rabobank en duurzaam ondernemen 
De Rabobank is de meest duurzame bank van Europa. Logisch: als coöperatieve bank zijn we 

van nature bezig met de wereld om ons heen. We bieden onze klanten toonaangevende 

financiële producten waarmee we bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van de 

economie. In 2007 hebben we voor de Nederlandse markt twee specifiek duurzame 

producten toegevoegd aan onze dienstverlening: de Rabocard met klimaatbijdrage en de 

Rabo KlimaatHypotheek. 

 

De wereldeconomie draait op energie, grotendeels geleverd door fossiele brandstoffen, uit 

natuurlijke hulpbronnen. Die raken op. Dus moeten we efficiënter omgaan met wat er nog is, en 

moeten we tegelijkertijd alternatieve bronnen ontwikkelen. Zowel de uitputting van 

energiebronnen als de verandering van het klimaat beïnvloeden direct de portemonnee van 

overheid, bedrijfsleven en consument. De wereld is dringend toe aan realistische oplossingen voor 

de milieuproblematiek. Er is veel kapitaal nodig voor een duurzame hervorming van de economie, 

en laten we eerlijk zijn: daar liggen voor ons als bankiers ook commerciële kansen. 

 

Klantwaarde 

De Rabobank is een coöperatieve bank. In onze missie staat klantwaarde op de eerste plaats. Onze 

strategische ambitie is marktleider blijven in Nederland en onze positie als leidende food- en 

agribank in de wereld verstevigen. Dit geeft ons de kracht om doelgericht en kostenbewust te 

opereren en de waarde voor de klant verder te verbeteren. Daarbij onderkennen we de 

maatschappelijke gevolgen van zowel ons eigen functioneren als dat van onze klanten. Steeds 

beter zijn we in staat maatschappelijk verantwoord te ondernemen in alle aspecten van ons werk. 

In onze gedragscode, in onze bedrijfsprocessen en in de kredietverlening. Vanuit die wetenschap 

zijn we koploper op het gebied van investeringen en transacties die bijdragen aan een duurzame 

ontwikkeling. Dat kunnen we, omdat we als coöperatieve bank verder kijken dan alleen naar 

kortetermijnwinst. Daarom kan Rabobank als geen andere bank duurzaam handelen bevorderen. 

 

Duurzame dienstverlening 

Dankzij jarenlange ervaring met duurzaam ondernemen hebben we een grote verscheidenheid 

aan diensten ontwikkeld, waarmee we bijdragen aan het aanpakken van de oorzaken van 

klimaatverandering. We investeren in clean tech en in duurzame energie, ontwikkelen nieuwe 

duurzame producten en werken aan het verder verduurzamen van onze bestaande producten. 

Daarnaast investeren we in samenwerkingsverbanden met externe partijen als het WNF, en 

houden we constant onze interne bedrijfsvoering kritisch tegen het licht. In die lijn past ook de 

recente introductie van twee nieuwe innovatieve, duurzame producten voor de Nederlandse 

markt: de Rabocard met klimaatbijdrage en de Rabo KlimaatHypotheek. Logische innovaties, want 

we ervaren al vele jaren dat duurzaam ondernemen een positieve bijdrage levert aan het 

bedrijfsresultaat.  
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Voorbeelden van duurzame producten en diensten 

- Rabocard met klimaatbijdrage 

- Rabo KlimaatHypotheek 

- Groen beleggen  

- Groen financieren 

- Rabo Groen Obligaties 

- Robeco DuurzaamAandelen Fonds  

- Robeco Sustainable Private Equity  

- Robeco Clean Tech Private Equity II 

- Robeco Clean Tech Certificates 

- Projectfinancieringen in bio-energie, windenergie, zonne-energie, duurzame 

tuinbouwkassen, warmte/koude-installaties et cetera. 

- Athlon Safe lease 

- Handel in CO
2
-emissierechten 

- Financiering energie-efficiënte gasgestookte WKK-installaties, 

afvalverbrandingsinstallaties 

- Rabo Projectenfonds  

- Rabo Innovatiekapitaal Fonds 

- Herman Wijffels Fonds  

 

 

Voorbeelden van duurzame interne bedrijfsvoering 

- ABC autoleaseregeling 

- NS-Business Card 

- FSC-papier  

- Tweezijdig printen en kopiëren 

- Gescheiden afvalinzameling 

- 100% groene stroom inkoop 

- Duurzame nieuwbouw 

- Energiebesparingsprogramma voor lokale banken 
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De studie Duurzame energie: de belofte van alternatieve energiebronnen is een co-productie van de 

directoraten Kennis en Economisch Onderzoek (KEO) en Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen (MVO)  en 

op gegevens uit door ons betrouwbaar geachte bronnen 

Rabobank Nederland aanvaardt echter geen 

publicatie neergelegde gegevens of prognoses onjuistheden bevatten noch voor eventuele (zet-)fouten 
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