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Introductie
Nederland staat, net als de rest van de wereld, aan de vooravond van een
gigantische uitdaging: de energietransitie. Kolencentrales sluiten uiterlijk
in 2030 hun deuren en de winning van aardgas wordt stap voor stap
teruggedraaid, totdat er in 2030 helemaal een einde aan komt. Tegelijkertijd
schieten zonneparken en (offshore) windparken als paddenstoelen uit de
grond en worden vervolgstappen als energieopslag, waterstof, geothermie en
warmtenetten langzaam maar zeker onderzocht en gezet.

Voor het bedrijfsleven is de energietransitie dan ook een belangrijk vraagstuk. Alle bedrijven zullen er op de een
of andere manier door geraakt worden en ermee aan de slag moeten. Zo worden zaken als energiebesparing
en -efficiëntie op termijn verplichtingen in plaats van keuzes. Dat is een lastige spagaat: bedrijven moet immers
concurrerend blijven én met verduurzaming aan de slag.
DuurzaamBedrijfsleven Media is de laatste die zal ontkennen dat deze reusachtige transitie bovenal een uitdaging
is. Betaalbaarheid, werkgelegenheid, leveringszekerheid; het zijn slechts enkele voorbeelden van essentiële
vraagstukken en uitdagingen die de energietransitie met zich meebrengt. Daar komt bovenop dat we in veel
gevallen nog geen sluitend antwoord op die vraagstukken hebben. Werk aan de winkel dus.
Toch richten we ons in dit insight report niet op die uitdagingen. In tegendeel zelfs, we richten ons op de kansen.
DuurzaamBedrijfsleven Media is opgericht met de overtuiging dat duurzaamheid kansen biedt voor het
bedrijfsleven. Wie met duurzaamheid aan de slag gaat, verkleint risico’s, versterkt zijn concurrentiepositie en blijft
relevant op de lange termijn. Daarnaast is de combinatie van bedrijfseconomisch rendement en duurzaamheid
tegenwoordig verre van ondenkbaar. Steeds meer bedrijven laten nu al zien dat die twee heel goed hand in hand
gaan.
De energietransitie brengt vergelijkbare kansen met
zich mee. Grote uitdagingen zorgen voor grote kansen.
Complexe vraagstukken vragen om nieuwe innovaties,
technologieën en bedrijfsmodellen. Voor start- en scale-ups
is de energietransitie dan ook een uitgelezen mogelijkheid
om in gaten te springen die er ongetwijfeld door zullen
ontstaan. Voor de grote jongens is de energietransitie juist
een kans om nieuwe paden te bewandelen en om expertise
in huidige business in te zetten om koploper te worden in
nieuwe business.
Het Nederlandse bedrijfsleven realiseert zich dat
gelukkig ook. Een belangrijk teken aan de wand is de in
2016 opgerichte Transitiecoalitie, een initiatief van ruim
60 organisaties met een belang in de Nederlandse
energievoorziening. Het initiatief pleit voor een versnelling
van de energietransitie, met de eis dat de overheid daar
de randvoorwaarden voor schept. ‘Het bedrijfsleven wil
onderdeel van de oplossing zijn’, stelt de coalitie. ‘Zodat we
groene welvaart kunnen creëren.’
Marjan van Loon, president-directeur van Shell
Nederland (onderdeel van de Transitiecoalitie) lichtte die
gedachte eerder toe: “Wij denken dat versnelling van de
energietransitie kansen biedt voor Nederland. Versnelling
en schaalvergroting betekenen niet alleen sneller minder
CO2 -uitstoot, maar kunnen ook voor economische groei
zorgen, door het ontwikkelen van een op energietransitie
gerichte industrie.”
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‘Wij denken
dat versnel
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Marjan van Loon, president-directeur
van Shell Nederland

3

Volgens DuurzaamBedrijfsleven is dit vooruitzicht op economische groei een absolute vereiste voor het slagen
van de energietransitie. Dit rapport dient daarom als verkenning van de kansen die de energietransitie biedt,
zowel nu als in de toekomst, juist omdat die kansen kunnen zorgen voor de versnelling waar de energietransitie
om vraagt. We gaan in dit rapport op zoek naar nieuwe businesskansen en belichten de succescases die er nu al
zijn. Dit doen we aan de hand van de drie transities waaruit de volledige energietransitie grofweg bestaat: aanbod,
distributie en vraag.
Maar eerst werpen we een blik op de huidige stand van zaken in energieland en hoe die in de aankomende
decennia zal veranderen. We sluiten het rapport vervolgens af met een blik op samenwerking en hoe dat de
sleutel tot succes is, zeker in de energietransitie. Zonder samenwerking en kruisbestuiving kan de energietransitie
namelijk niet slagen, of dat nu lokaal, in de keten of sector-overstijgend is.

Terug
naar
inhoud
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Stand van zaken:
van nu naar de toekomst
Het wereldwijde energiesysteem gaat veranderen, met het Klimaatakkoord
van Parijs uit 2015 als belangrijkste drijfveer (zie bijlage 1). In dit akkoord werd
afgesproken dat de opwarming van de aarde beperkt wordt tot maximaal 2
graden Celsius, met als streven om het te beperken tot 1,5 graden. Tijdens de
laatste klimaattop in het Poolse Katowice sloten de 197 deelnemers een akkoord
over de uitvoering van de klimaatafspraken, die de opwarming van de aarde
onder de 2 graden Celsius moet houden.

Het invullen van de klimaatafspraken gaat het wereldwijde energielandschap onherroepelijk en drastisch
veranderen en die verandering is nu al aan de gang. Om een voorbeeld te geven: in 2016 wekten windmolens
in Europa al meer energie op dan kolencentrales en naar verwachting blijft het aandeel van windenergie in de
Europese energiemix alleen maar stijgen.
Deze trend beperkt zich niet enkel tot windenergie;
duurzame energie in bijna elke vorm en maat
zit in de lift. In de Energy Transition Outlook van
technisch adviesbureau DNV GL wordt voorspeld
dat de wereldwijde elektriciteitsproductie in
2050 gedomineerd wordt door duurzame
energiebronnen: 80 procent van het totaal. De
totale wereldwijde energiemix zal volgens het
rapport 50/50 verdeeld zijn tussen fossiele en
niet-fossiele bronnen.
Deze shift betekent dat het huidige energiesysteem
op veel vlakken zal veranderen. Zo zorgt
het grotere aandeel van duurzame energie
bijvoorbeeld voor tijden van overproductie. Een
fenomeen waar het huidige energiesysteem
vooralsnog onvoldoende op is voorbereid.
Bloomberg New Energy Finance verwacht niet
voor niets dat de markt voor energieopslag tot en
met 2030 zes keer zo groot wordt.

‘In het energie
systeem van
de toekomst
wordt iedereen
een energiespeler’
Jillis Raadschelders,
directeur energietransitie bij DNV GL

Jillis Raadschelders, directeur energietransitie bij DNV GL, licht toe: “Ons systeem is momenteel juist ingericht
op het ondervangen van tekorten. Oplossingen voor overproductie worden in de toekomst echter steeds
belangrijker. Dat biedt kansen. In het energiesysteem van de toekomst wordt iedereen daarom een energiespeler,
ook aan de vraagkant. Zaken als flexibiliteit en energieopslag krijgen veel meer waarde. Dat kan je je als bedrijf
laten overkomen, maar je kan er ook actief een rol in spelen. Een industriële speler die zijn energieverbruik
bijvoorbeeld aanpast aan tijden van overproductie, en daarmee zijn energierekening verlaagt, versterkt zijn
concurrentiepositie.”

Terug
naar
inhoud

Transitie in Nederland

Met andere woorden: het feit dat de energiewereld verandert, brengt belangrijke kansen met zich mee. Ook
in Nederland is die verandering inmiddels in gang gezet en dienen nieuwe kansen zich aan. De wereldwijde
doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs is binnen onze landsgrenzen inmiddels vertaald naar het Nationale
Klimaatakkoord. De doelstelling in Nederland: een CO2 -reductie van 49 procent in 2030, ten opzichte van
1990. In 2018 gaven vijf sectortafels (Gebouwde omgeving, Industrie, Landbouw en landgebruik, Mobiliteit,
Elektriciteit) invulling aan de bouwstenen en voorwaarden die nodig zijn in hun sector, voor het slagen van de
transitie.
5
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In het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord schetsten alle vijf de sectortafels een beeld van
de instrumenten en maatregelen die nodig zijn om de gestelde ambities te realiseren. Het ontwerp van het
Klimaatakkoord dat hieruit voortkwam werd aan het einde van 2018 aan het kabinet aangeboden.
Het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau gaan het ontwerp doorrekenen, om te toetsen
of het voorstel dat nu op tafel ligt voldoende is om de CO2 -reductie van 49 procent in 2030 te realiseren. Is dat
niet het geval? Dan worden er nieuwe discussies gevoerd, om met oplossingen te komen die wél doorrekenen.
Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, verwacht in het eerste kwartaal van 2019 ‘de laatste stap te zetten
op weg naar een solide pakket van maatregelen en afspraken die invulling geven aan een breed gedragen en
vertrouwenwekkend Klimaatakkoord’.

‘Oplossingen voor
overproductie
worden in de
toekomst steeds
belangrijker’
Jillis Raadschelders,
directeur energietransitie bij DNV GL

Het moge duidelijk zijn dat de energietransitie
ook in Nederland tot enorme veranderingen
in het energiesysteem zal leiden. Zo verwacht
de sectortafel Elektriciteit dat de capaciteit van
hernieuwbare elektriciteit tot en met 2030
enorm moet stijgen: naar 84 terawattuur in
2030. Verdere opschaling van wind op zee
speelt hier een belangrijke rol in, maar ook
op land moet 35 terawattuur aan duurzame
energie beschikbaar zijn in de vorm van
zonne- en windenergie. Dezelfde tafel stelt
dat het energiesysteem daarnaast vraagt om
meer flexbiliteit in de vorm van vraagsturing,
opslag, interconnectie met het buitenland en
regelbaar vermogen.

De sectortafel Gebouwde omgeving werpt juist een blik op de warmtetransitie die Nederland moet maken. Het
aanbod van duurzame warmte-opties moet volgens deze tafel drastisch omhoog, geothermie moet opgeschaald
worden naar meer dan 200 petajoule in 2030 en aquathermie naar 80 tot 120 petajoule in hetzelfde jaar.
De sectortafel Industrie pleit op zijn beurt voor opschaling van waterstof en biomassa, elektrificatie van industriële
processen en het benutten van restwarmte en -stoom. Met andere woorden: genoeg veranderingen in de
aankomende jaren, die ongetwijfeld gepaard gaan met nieuwe kansen.

Terug
naar
inhoud
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Kansen van de
energietransitie
Dat de wereld van energie in de aankomende decennia gaat veranderen, staat
dus als een paal boven water. Dat dit kansen met zich meebrengt ook. Maar wat
zijn die kansen precies? En hoe grijp je ze? In het volgende onderdeel van dit
rapport n werpen we een blik op de kansen van nu en de nabije toekomst in
drie onderdelen van de energietransitie: aanbod, distributie en vraag. Daarnaast
werpen we een blik op succescases die er nu al zijn, van start-ups die nieuwe
innovaties naar de markt brengen tot grotere partijen die met succes een nieuwe
koers varen.

AANBOD
In Nederland is de opwekking van duurzame energie al jaren aan een opmars bezig. Dat
moet ook wel: VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer voorspelde eerder al dat Nederland de
komende 30 tot 40 veertig jaar ongeveer € 200 mrd in duurzame energie moet investeren
om aan de afspraken van het Klimaatakkoord te voldoen. Maar ook hier geldt: dit is niet
enkel een uitdaging.
Velen grijpen de kans om met duurzame energieopwekking aan de slag te gaan al aan. Ter illustratie: het ministerie
van Economische Zaken gaf in het najaar van 2017 steun aan maar liefst 4.215 duurzame energieprojecten, door
middel van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (zie bijlage 3). Deze regeling werkt als een veiling en
stimuleert aanvragers om projecten voor een zo laag mogelijke subsidie in te dienen. Op die manier concurreren
projecten met elkaar, wat innovatie en kostenreductie uitlokt.
Nederland van gas los

Ook het feit dat de gaskraan in Groningen op termijn dichtgedraaid wordt, biedt grote kansen. Het betekent
bijvoorbeeld dat we onherroepelijk op zoek moeten naar alternatieve, duurzamere warmtebronnen, zoals
restwarmte, geothermie of biomassacentrales. Deze nieuwe warmtebronnen moeten daarnaast verbonden
worden met afnemers, door middel van nieuw aan te leggen warmtenetten. Dit is natuurlijk een enorme uitdaging,
maar dat het ook kansen biedt, staat vast. Wie in het gat durft te springen, kan zich immers positioneren als
voorloper in een nieuw energiesysteem.
Ook gas blijft een rol van waarde spelen in het nieuwe energiesysteem, maar dan in een nieuw jasje. GasunieCEO Han Fennema in een interview met DuurzaamBedrijfsleven: “Er blijft grote behoefte aan transport en opslag
van energie in de vorm van moleculen. En in toenemende mate ‘groene gasmoleculen’, zoals waterstof en groen
gas.”
Fennema verwacht vooral veel van waterstof (en is daar niet de enige in). De kans is groot dat er op dat gebied
veel nieuwe businessmodellen zullen ontstaan, voor de productie en het transport van het duurzame gas.
Fennema: “Alle ingrediënten voor een waterstofeconomie zijn hier aanwezig. We verkeren als Nederland in de
bijzondere positie dat we op de Noordzee grote hoeveelheden windenergie kunnen oogsten. Hoeveelheden die
van internationaal belang zijn, ook voor de Europese klimaatdoelstellingen. Die windenergie kan je omzetten in
waterstof. Achter onze dijken ligt een aantal grote industriële complexen die waterstof nodig hebben: Eemsdelta,
de regio’s van Amsterdam, Rotterdam, Zeeuws-Vlaanderen en Chemelot in Limburg. En tot slot hebben we in dit
land al een volledig ontwikkelde bruikbare, bestaande gasinfrastructuur tot onze beschikking. Bij elkaar opgeteld
zorgt dit ervoor dat Nederland een internationaal toonaangevend waterstofland kan worden.”

Terug
naar
inhoud
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Succescases:
Greenchoice: Waar anderen discussiëren over de energietransitie en het klimaatakkoord, is Greenchoice

gewoon aan de slag gegaan. De energieleverancier levert uitsluitend groene stroom uit eigen land en dat slaat
aan. Greenchoice groeit gestaag en levert inmiddels energie aan meer dan 500.000 klanten.
Ørsted: Dong Energy (Danish Oil and Natural Gas Energy) besloot in 2017 zijn naam te veranderen naar

Ørsted. Het Deense bedrijf vond de naam ‘Dong Energy’ namelijk niet meer passen bij de nieuwe weg die
het is ingeslagen: een volledige focus op groene energie. Deze ideologische missie was in eerste instantie uit
noodzaak geboren. Tien jaar geleden ging het Ørsted namelijk financieel niet meer voor de wind. De leiding van
het bedrijf zag dat de toekomst van het energielandschap veranderde en het businessmodel ging op de schop.
Het energiebedrijf verkocht het grootste gedeelte van zijn fossiele energietak en is nu marktleider in offshore
windenergie.
EQA Projects: Ook start-ups kunnen successen boeken aan de aanbodkant, bijvoorbeeld door nieuwe vormen
van duurzame energieopwekking naar de markt te brengen. Het Nederlandse EQA Projects is wellicht op weg
naar dat succes, door waterkracht naar de Nederlandse polders te brengen. In de Nederlandse polders zijn
duizenden plekken met vallend water. Met drie verschillende installaties maakt het jonge bedrijf het mogelijk om
op die plaatsen energie op te wekken. Inmiddels zijn er meerdere installaties in werking of in aanbouw.
Dalende prijzen duurzame elektriciteit

De prijzen van duurzame elektriciteit dalen gestaag, met offshore wind en zonne-energie als voorlopers op
dit gebied. Deze trend is inmiddels al jaren aan de gang en zal naar verwachting nog jaren aanhouden, met
schaalvergroting en technologische ontwikkelingen als belangrijkste redenen. In de komende vijf jaar worden
zonne- en windenergie naar verwachting 20 tot 40 procent goedkoper. De Bloomberg New Energy Outlook
2017 voorspelt zelfs een daling van 66 procent van de kosten van zonne-energie tot en met 2040. De kosten voor
onshore windenergie dalen volgens het rapport in dezelfde periode met 47 procent en bij offshore windenergie
gaat het zelfs om een daling van 71 procent.
Ecofys voorspelde eerder dat de prijs van zonne- en windenergie in 2030 gemiddeld tussen 3 en 6 cent
per kilowattuur zal liggen (zie bijlage 2). De prijs van elektriciteit in het algemeen zal tegen die tijd 4,4 cent
per kilowattuur zijn. Positieve uitschieters zijn er echter nu al: in de buurt van Dubai verrijst een zonnepark dat
uiteindelijk een capaciteit van 5 gigawatt moet krijgen en in de buurt van Abu Dhabi wordt gewerkt aan een
zonnepark van 1,17 gigawatt. Beide zonneparken zullen naar verwachting zonne-energie verkopen voor 2,4
dollarcent per kilowattuur.
De prijs van elektriciteit uit duurzame energie beweegt zich hierdoor langzaam maar zeker richting die van
elektriciteit uit kolen en gas. Wanneer het kantelpunt precies zal zijn, is moeilijk te voorspellen. De meningen
verschillen hier dan ook over, maar dat duurzame energie steeds concurrerender wordt, staat vast. De PBL
Kostennotitie voorspelde eerder al dat zonne- en windenergie ‘negatieve nationale kosten voor CO2 -reductie
zullen kennen’. Dit betekent dat projecten op dit gebied niet alleen tot CO2 -reductie leiden, maar ook geld
opleveren.
Een goed voorbeeld van deze trend is het feit dat zonneparken en offshore windparken tegenwoordig zonder
overheidssubsidie tot stand kunnen komen. Zo won Ørsted in 2017 de aanbesteding voor 480 megawatt aan
subsidievrije offshore windparken en gaf duurzame energieontwikkelaar Anesco in hetzelfde jaar het startsein
voor een subsidievrij zonnepark in het Verenigd Koninkrijk. Het zijn duidelijke signalen dat duurzame energie
steeds interessanter wordt en niet alleen om de CO2 -reductie die ermee gepaard gaat.
Adnan Z. Amin, directeur van de International Renewable Energy Agency ziet deze trend ook, lichtte hij eerder
toe in een rapport over duurzame energie: “Hernieuwbare energie is in zakelijk opzicht steeds interessanter. Om
deze reden zal duurzame energie de wereldwijde energietransitie blijven stuwen, terwijl het voordelen biedt voor
ons milieu en onze gezamenlijke toekomst.”

Terug
naar
inhoud

Lars Christian Lilleholt, Deense minister van Energie, liet in een interview met Bloomberg een vergelijkbaar geluid
horen: “Technologische ontwikkelingen maken duurzame energie steeds concurrerender. Hierdoor zullen fossiele
energiebronnen steeds moeilijker van de grond komen. Een nieuwe kolencentrale bouwen is nu al onmogelijk
zonder steun vanuit de overheid.”
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DISTRIBUTIE
Distributie is ook een uitdaging in het energiesysteem van de toekomst. Gas- en
kolencentrales zorgen sinds jaar en dag voor de flexibiliteit waar een goed werkend
energiesysteem om vraagt. Zo kunnen de gascentrales eenvoudig bij- en afgeschakeld
worden op momenten van overschot en tekort. Uiteindelijk willen we echter juist van
dergelijke centrales af, wat betekent dat we op zoek moeten naar nieuwe oplossingen die
voor flexibiliteit kunnen zorgen. Daarnaast worden de pieken in elektriciteitsgebruik steeds
groter. Als we een miljardeninvestering voor netuitbreiding willen voorkomen, moeten ook
daar nieuwe oplossingen voor komen. Met andere woorden: nieuwe markten, nieuwe
kansen.
Genoeg mogelijkheden

Mogelijkheden zijn er in ieder geval te over: energieopslag op verschillende manieren, het omzetten van elektriciteit
naar waterstof (om het op die manier te gebruiken of op te slaan), slimmer en op andere tijden energie gebruiken,
elektrische auto’s inzetten als externe en tijdelijke batterijen, vraag en aanbod slimmer aan elkaar verbinden; het
zijn slechts een paar voorbeelden van oplossingen waar de energietransitie om vraagt.
De vraag naar dergelijke oplossingen zal hoe dan
ook gaan groeien. Edwin Edelenbos, manager
strategie van brancheorganisatie Netbeheer
Nederland, legt uit waarom: “Op lokaal niveau
gaan vraag en aanbod enorm fluctueren. Om een
voorbeeld te geven: als een straat of wijk massaal
zonne-energie gaat opwekken, zorgt dat voor
een te grote belasting van het elektriciteitsnet.
Hetzelfde gebeurt wanneer iedereen tegelijkertijd
zijn of haar elektrische auto oplaadt. Het is niet
langer vanzelfsprekend dat het net dat allemaal
aan kan.”

‘Op lokaal
niveau gaan
vraag en
aanbod enorm
fluctueren’

Met andere woorden: netbeheerders hebben
Edwin Edelenbos, manager strategie van
brancheorganisatie Netbeheer Nederland
hulp nodig en derden kunnen dat als dienst
gaan aanbieden. De markt voor energieopslag
groeit daarom wereldwijd razendsnel. In Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zorgen grootschalige li-ion
opslagsystemen al voor balanshandhaving op het net, een taak die vroeger uitsluitend door gascentrales werd
uitgevoerd.
Succesvolle voorbeelden op dit gebied zijn in Nederland nog schaars, vanwege achterhaalde wet- en regelgeving,
maar ze zijn er wel. Zo plaatste groene energieleverancier Greenchoice onlangs nog een opslagbatterij van 10
megawattuur bij een windpark in het Rotterdamse havengebied, om beter te kunnen reageren op de energiemarkt.
Belangrijke signalen dat de markt in de lift zit.
Een ander voorbeeld is het slimmer en efficiënter aan elkaar koppelen van vraag en aanbod, iets waar Powerpeers
in Nederland in pioniert. Om dit voor heel Nederland voor elkaar te krijgen, is echter niet gemakkelijk. In een
interview met DuurzaamBedrijfsleven legt Michiel Kirch, directeur van innovatie- en kennisinstelling TKI Urban
Energy, uit wat er moet gebeuren: “Als je vraag en aanbod volledig geautomatiseerd aan elkaar wilt koppelen,
zonder manuele interventie, heb je kunstmatige intelligentie nodig. Toegegeven, dat is een grote opgave. Maar
met de flexibiliteit die je daarmee creëert, kan je miljarden euro’s besparen, die je anders in de uitbreiding van het
net zou moeten steken.”

Terug
naar
inhoud

Ook op het gebied van waterstof is de kans groot dat er nieuwe businesscases zullen ontstaan. Han Fennema,
CEO van Gasunie: “Elektrolyse vindt nu nog op te kleine schaal plaats. We maken nu de stap naar 20 megawatt
capaciteit. In de eerste helft van het volgende decennium moet het naar 100 megawatt – een omvang die nu nog
ongekend is. Rond 2030 moet het om gigawatts gaan. Op die manier bereik je de vereiste kostenreducties. Als
de hoeveelheid windenergie op zee nog verder toeneemt, kan je die niet meer met alleen stroomkabels aan land
brengen. Energietransport in gasvorm is daarnaast een factor tien efficiënter dan via hoogspanning. En opslag
van energie voor de winter is in gasvorm veel gemakkelijker.”
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Hulp nodig

Kansen genoeg dus, maar tegelijkertijd is het vooralsnog lastig om die te grijpen. Edelenbos: “Nieuwe oplossingen
moeten momenteel nog concurreren met de grote, regelbare eenheden, zoals gas- en kolencentrales. Dat is een
oneerlijk speelveld.”
“We moeten iets verzinnen waardoor nieuwe oplossingen op het gebied van flexibiliteit nu al kunnen concurreren”,
vervolgt hij. “We weten namelijk nu al dat dergelijke oplossingen veel meer waarde krijgen in het toekomstige
energiesysteem en zelfs onmisbaar zullen zijn. Duurzame energiebronnen moeten op de een of andere manier
regelbaar worden, anders gaat een groot deel van je duurzame energieproductie verloren en blijf je alsnog
afhankelijk van gas- en kolencentrales.”
De tekenen aan de wand stemmen in ieder geval positief, zoals de groeiende markt voor energieopslag. Maar
ook het groeiende aandeel van duurzame elektriciteit is een positief teken voor bovenstaande kansen, weet Kirch:
“Als dat aandeel groeit, wordt het steeds lastiger om de balans op het net te houden. Dan neemt de vraag naar
deze toepassingen dus toe en wordt de businesscase interessanter. Als dat kantelpunt eenmaal bereikt is, zal het
heel snel gaan.”
Succescases:
NieuweStroom: Om het elektriciteitsnet te ontlasten is het spreiden van energieverbruik essentieel (zie bijlage

4), om te grote pieken in elektriciteitsgebruik te vermijden. Een manier om die spreiding in energieverbruik te
creëren, is om er financiële voordelen aan te hangen. NieuweStroom maakt dit mogelijk en is daar succesvol
in, door energie aan te bieden tegen de tarieven zoals ze op de energiemarkt tot stand komen. Ondernemers
buiten de piekuren energie afnemen creëren financieel rendement én helpen de energietransitie een handje.
“Het is belangrijk dat we energie slimmer en efficiënter gaan gebruiken. Dynamische prijzen zijn de prikkel voor
energieverbruikers om daarmee aan de slag te gaan en er geld mee te verdienen”, zegt Remko ten Barge, CEO
van NieuweStroom.

‘Dynamische
prijzen zijn
de prikkel
voor energie
verbruikers’

Powerpeers: Steeds meer mensen investeren in

zonnepanelen op hun dak en energiecoöperaties
schieten als paddenstoelen uit de grond.
Het energieaanbod wordt daarmee steeds
decentraler; in de toekomst kan iedereen in
principe een energiebedrijfje zijn en het liefst willen
al die kleine energiebedrijfjes zelf beslissen wat er
met hun energie gebeurt. Met andere woorden:
vraag en aanbod moet op veel decentralere
schaal aan elkaar verbonden worden. Dat kan
bijvoorbeeld met blockchain-technologie, maar
energieleverancier Powerpeers ontwikkelde een
eigen algoritme. Via het platform van Powerpeers
Remko ten Barge, CEO van NieuweStroom
kunnen klanten hun opgewekte energie direct
verhandelen. Vragers van energie kunnen op
hun beurt zelf kiezen welke duurzame energiebron zij willen gebruiken. Dit concept slaat aan. Powerpeers heeft
inmiddels tienduizenden klanten in Nederland, maar ook vanuit het buitenland is verregaande interesse voor de
technologie. “Een paar jaar geleden stond peer-to-peer energiehandel nog niet eens op de agenda, maar nu
praat iedereen erover”, vertelt Lars Falch, mede-oprichter van Powerpeers.
Amsterdam ArenA: Flexibiliteit is het sleutelwoord voor het energiesysteem van de toekomst. Dit betekent dat
netbeheerders behoefte hebben aan spelers die energie kunnen opslaan en leveren op elk gewenst moment. De
Johan Cruijff Arena is een van de eersten die een dergelijke dienst kan aanbieden aan netbeheerders. Met 148
tweedehands accu’s van elektrische auto’s werd in het stadion een groot opslagsysteem gerealiseerd. Op termijn
kunnen ook elektrische auto’s aan het opslagsysteem gekoppeld worden, voor tijdelijke extra opslagcapaciteit.

Terug
naar
inhoud

VRAAG:
Ook aan de vraagkant van de energietransitie liggen kansen voor het bedrijfsleven. De
simpelste en meest voor de hand liggende kans? Minder energie gebruiken. Minder
energiegebruik betekent een lagere energierekening, wat indirect je concurrentiepositie
versterkt. Toch staan energiebesparing- en efficiëntie nauwelijks op de agenda van
bedrijven, het is immers geen onderdeel van de primaire businesscase.
10
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Daar gaat echter verandering in komen. Energiebesparing is in de toekomst namelijk geen keuze meer, maar
een verplichting. Er zijn meerdere wetgevingen, nationaal en internationaal, waar het bedrijfsleven in de toekomst
aan moet voldoen op het gebied van energiebesparing. Een voorbeeld vinden we bijvoorbeeld in de hoek van
energielabels. Kantoorpanden met een oppervlakte van meer dan 100 vierkante meter moeten vanaf 2023
energielabel C of hoger hebben. Panden die daar tegen die tijd niet aan voldoen, mogen niet meer gebruikt
worden. In 2030 moet het energielabel zelfs opgekrikt zijn naar A.
De Europese Commissie heeft daarnaast doelstellingen geformuleerd op het gebied van energie-efficiëntie en
die liegen er niet om: een verhoging van 27 procent in 2030. Ook Europese regels op dit gebied worden
daarom steeds strenger gehandhaafd en moeten door een steeds grotere groep bedrijven worden nageleefd.
Kans voor de installatiesector

Energiebesparing- en efficiëntie wordt dus hoe dan ook een belangrijk vraagstuk voor het bedrijfsleven. En dat
biedt grote kansen, bijvoorbeeld voor de installatiesector. Wilbert Prinssen, directeur energie & asset control bij
Technolution, verwoordde die kans mooi in een eerder interview met DuurzaamBedrijfsleven: “Installateurs die
nu bij bedrijven aankloppen met het voorstel om hun energierekening te verlagen, komen moeilijk binnen. Maar
als bedrijven verplicht met energiebesparing aan de slag moeten, is dat natuurlijk een ander verhaal.”
Maar deze kans geldt niet alleen voor installateurs; bedrijven die manieren oplossingen om energiebesparing
te realiseren, boeken nu al succes, maar met strengere wetgeving in het verschiet worden die successen alleen
maar groter. Bedrijven als INNAX, specialist op het gebied van gebouwverduurzaming, beschikken over kennis
en expertise waar steeds meer vraag naar zal zijn. Maar ook lighting providers als Nedap, die de verlichting van
een pand (in één klap en op verschillende manieren) kan verduurzamen, spelen nu al in op de kansen die er op
dit gebied zijn.
Quick wins

Maar ook de bedrijven die hun gebouwen en processen in de toekomst efficiënter en duurzamer móéten maken,
doen er goed aan om het bovenal te zien als een kans. Anke Brems, senior consultant bij DNV GL, licht toe in een
interview met DuurzaamBedrijfsleven: “Zie het als een kans om, soms fors, te besparen op de energierekening. Als
je ermee aan de slag gaat, komt vaak naar boven dat er belangrijke energiebesparingen te realiseren zijn zonder
grote investeringen. Met dergelijke quick wins kunnen bedrijven in sommige gevallen hun energierekening met
meer dan 10 procent verlagen.”
Aan de slag:
Inzicht krijgen: Stap één in het realiseren van energiebesparing en -efficiëntie is simpelweg inzicht krijgen in je

huidige energieverbruik door middel van datavergaring. “Zolang jij niet weet hoe je energieverbruik in elkaar zit,
ben je ook niet in staat om de juiste stappen te nemen”, legt Bart-Jan Freriks, algemeen directeur Engie Services
West, uit in een interview met DuurzaamBedrijfsleven. “Wanneer je dat inzicht wél hebt, kan je bepalen wat de
beste maatregelen zijn en in welke volgorde je ze het beste kan nemen.”
Er zijn verschillende partijen die deze dienst aanbieden en de energiehuishouding in kaart kunnen brengen. “De
bouwsteentjes om dat te doen, van sensoren tot slimme meters, zijn tegenwoordig ruimschoots beschikbaar”,
zegt Prinssen van Technolution. “Daarnaast zijn de draadloze netwerken om die data real-time te ontsluiten
tegenwoordig betaalbaar. Het is een goed startpunt.”
Analyseren: Stap twee is het analyseren van de vergaarde data, om bepaalde patronen in energiegebruik te
ontdekken. Een goed voorbeeld hiervan is te vinden op het gebied van verlichting. Het is tegenwoordig mogelijk
om lichtarmaturen uit te rusten met sensoren en te verbinden met het internet. De data die armaturen verzamelen,
kan je in je voordeel laten werken. Stefan Bernards, proposition manager light controls bij Nedap, legt uit in een
interview met DuurzaamBedrijfsleven: “Stel dat de verlichting in een bepaalde gang 10 minuten aanblijft nadat
er beweging werd geregistreerd. De data die de lichtpunten genereren, wijst echter uit dat mensen maximaal
één minuut in die gang spenderen. Dan kan het gedrag van die lichtpunten met een paar muisklikken aangepast
worden aan het werkelijke gebruik van de gang. Dergelijke aanpassingen leveren, bij elkaar opgeteld, enorme
extra besparingen op.”

Terug
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Actie ondernemen: De belangrijkste stap is natuurlijk actie ondernemen. Het bedrijfsleven is geneigd om met
zichtbare oplossingen te starten als het gaat om verduurzaming, zoals zonnepanelen op het dak. De consensus
onder experts is echter om te beginnen met de quick wins: kleine aanpassingen in energieverbruik en behapbare
investeringen op het gebied van energie-efficiëntie, die gezamenlijk tot sterke resultaten leiden.
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Samen succesvol:
het belang van
samenwerking
Samen sta je sterker, zeker in de energietransitie. Of het nu gaat om de
samenwerking tussen overheden, bedrijven en kennisinstituten, samenwerking in
de keten of kruisbestuivingen over ketens heen; het zijn essentiële bouwstenen
voor een geslaagde energietransitie.

Evert den Boer, CEO van Greenchoice, verwoordde het belang van samenwerking in de energietransitie in een
interview met DuurzaamBedrijfsleven: “Het is onmisbaar. De energiewereld is van oudsher een gecentraliseerde
industrie en veel traditionele partijen benaderen de markt ook vanuit die gedachte. Partijen die met de
energietransitie aan de gang gaan, zwemmen dus tegen de stroming in. Om daar toch vorm aan te geven, moet
je samenwerkingen aangaan, anders red je het simpelweg niet.”
Integrale benadering

Daarnaast is het ook gewoon slim om verschillende technologieën en innovaties (die vaak uit verschillende hoeken
komen) aan elkaar te koppelen en op elkaar af te stemmen, om de impact te vergroten. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan de combinatie van energieopwekking, energieopslag en mobiliteit: een windpark met opslagbatterij, waar
elektrische auto’s direct kunnen opladen, is een businesscase die nu al voorkomt.
Guido Frenken, directeur van Engie Ventures & Integrated Solutions (EVIS), pleit bijvoorbeeld voor smart areas,
waar verschillende technologieën samenkomen: “Op die manier maak je optimaler gebruik van de assets die je
hebt, waardoor je ook bespaart in de kosten.”
Deze integrale benadering van de energietransitie is echter niet gemakkelijk, vervolgt hij: “We zijn juist gewend
om alles in kleine stukjes te hakken, om het behapbaar te maken, maar daarmee hou je de energietransitie tegen.
We moeten integraal denken. Het voelt wellicht alsof we dingen dan complexer maken, maar de energietransitie is
nu eenmaal een complexe puzzel. Hoe krijg je alle neuzen dezelfde kant op? Dat is een van grootste uitdagingen
in de energietransitie.”
Etriplus

Toch zijn er al voorbeelden te noemen van succesvolle samenwerkingen die de energietransitie versnellen. Op
bedrijventerrein Greenport Venlo verenigden verschillende partijen zich bijvoorbeeld, om projecten waar te
maken die anders niet van de grond zouden zijn gekomen.
Grote investeringen zijn cruciaal in de energietransitie, maar de kosten en bijbehorende risico’s zijn vaak te
groot voor één particulier bedrijf. Greenport Venlo zocht daarom de samenwerking op met netwerkbeheerder
Alliander DGO, advies- en ingenieursorganisatie Arcadis, adiesbureau Ekwadraat en groene energieleverancier
Greenchoice. Gezamenlijk vormden zij het energie-ontwikkelbedrijf Etriplus. Onder die naam werden vervolgens
verschillende duurzame energieprojecten gerealiseerd: van een zonnedak tot een duurzaam warmtenet gevoed
door een geothermiebron.

Terug
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Door de samenwerking op te zoeken met gelijkgestemden vergroot je dus de slagingskans van duurzame
energieprojecten. Belangrijk voordeel: gelijkgestemden zijn er tegenwoordig genoeg.
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Conclusie
De energietransitie zal iedereen raken, in elke sector van het bedrijfsleven.
Achterover leunen is dus geen optie meer. De hamvraag is: wanneer ga je als
ondernemer van start?
Laat je het je overkomen, met het gevaar dat je achter de feiten aanloopt? Of ga je er vandaag nog proactief mee
aan de slag, met de kans dat je je als voorloper profileert, je concurrentiepositie versterkt en er (op termijn) winst
mee boekt?
Vandaag aan de slag gaan met duurzaamheid, betekent economische winst in de toekomst. En inspelen op de
toekomst staat gelijk aan toekomstbestendigheid creëren voor je onderneming. Wij hopen dat dit rapport van de
energietransitie laat zien dat vandaag nog aan de slag gaan de beste optie is.
Uiteindelijk móét iedereen zijn steentje bijdragen aan de energietransitie, maar je kan het ook benaderen als iets
dat mág. Want de energietransitie biedt meer dan genoeg kansen, zowel nu als in de toekomst.

Terug
naar
inhoud
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Bronnenlijst
Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord – Nederlandse overheid
Ontwerp van het Klimaatakkoord
New Energy Transition Outlook 2018 – DNV GL
New Energy Outlook 2018 – Bloomberg New Energy Finance
Kostprijs van Zon-PV en Wind in 2030 – Ecofys (in opdracht van NVDE)
Versnellen van de energietransitie: kostbaar of kansrijk?

Een gedachten-experiment voor Nederland – McKinsey&Company
Energietransitie en Werkgelegenheid: Kansen voor een duurzame toekomst – SER
Interviews met: DNV GL, Gasunie, Greenchoice, EQA Projects, Engie Services, Technolution, Nedap, Arcadis,

Netbeheer Nederland, TKI Urban Energy, NieuweStroom en Powerpeers.
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Bijlages
Bijlage 1: Infographic Klimaatakkoord

Het Klimaatakkoord van Parijs
Het Klimaatakkoord van Parijs is met afstand het belangrijkste akkoord dat ooit gesloten is op het gebied van klimaatverandering.
Bijna alle landen ter wereld scharen zich achter de doelstelling dat de wereldwijde temperatuur niet met meer dan 2 graden
Celsius mag stijgen. In deze infographic zetten we de belangrijkste ontwikkelingen tot nu toe in de tijd.

+2°C

Landen kunnen het Klimaatakkoord vanaf deze
datum een maand lang ondertekenen. Sharon
Dijksma (toenmalig staatssecretaris van
Infrastructuur en Milieu) en Maroš Šefčovič
(Europees commissaris) ondertekenen het
akkoord namens de Europese Unie.
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COP 23 in Bonn, doelstellingen van het Parijse
Klimaatakkoord worden verder besproken.

Klimaatakkoord van Parijs wordt bereikt.
Het akkoord wordt echter pas van kracht
als ten minste 55 landen, die gezamenlijk
verantwoordelijk zijn voor 55 procent van
de wereldwijde uitstoot, het akkoord
ondertekend hebben.

Nicaragua treedt toe tot het Klimaatakkoord.
Syrië en Verenigde Staten blijven als laatste
twee landen achter.
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De Klimaatconferentie van Parijs
(COP 21) vindt plaats: 150 overheden
komen samen om te onderhandelen
over een nieuw, wereldwijd en
bindend klimaatakkoord.

EU-leiders vinden elkaar met een klimaaten energieraamwerk voor 2030. Belangrijkste
doelstellingen: broeikasgasemissies moeten
met 40 procent omlaag. Gezamenlijke
aandeel van duurzame energie moet ten
minste 27 procent zijn.

Donald Trump maakt bekend dat de
Verenigde Staten zich terugtrekken uit het
Klimaatakkoord van Parijs.

Klimaatakkoord van Parijs is officieel van kracht.

EU ratificeert* het Klimaatakkoord van Parijs.

2017
L
OR
EM
NOV

17

2017
L
OR
EM
OKT

23

2017
L
OR
EM
JUN

01

2016
L
OR
EM
NOV

04

Terug
naar
inhoud

2016
L
OR
EM
OKT

05

Aantal landen ondertekend
Aantal geratificeerd*

197 / 198

170 / 198

*De officiële bekrachtiging van een internationaal verdrag door een staat.

BRON: UNFCCC
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Bijlage 2: Dalende prijzen duurzame elektriciteit
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Bijlage 3: SDE+-projecten
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Bijlage 4: Infographic Dynamische prijzen

Het belang van
dynamische prijzen
(voor jou én de energietransitie)
Hoe werkt de energiemarkt?
De prijs van energie verschilt per uur, per dag, per week, per maand.
Energieleveranciers leveren echter met een vast tarief per jaar, onafhankelijk
van de fluctuerende prijzen.

Vast tarief
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Dynamisch tarief

Dat kan anders!
Een dynamische energierekening (gebaseerd op de fluctuerende prijzen van de
energiemarkt) valt bijna altijd lager uit dan een vast tarief. Door slimmer energie
te gebruiken, kunnen eindgebruikers hun rekening nog verder drukken.

Waarom is dat belangrijk voor
de energietransitie?

Momenteel hebben we 's ochtends en 's avonds een enorme
piek in ons energieverbruik, terwijl het energieaanbod door
de opkomst van duurzame energiebronnen (zoals wind en
zon) steeds grilliger wordt.
Dynamische prijzen stimuleren klanten om na te denken
over hun energieverbruik, waardoor het beter gespreid
wordt over de dag.
Klanten die energieverbruik verschuiven
naar momenten die
bijdragen aan de
energietransitie
worden daar financieel
voor beloond. Deze
natuurlijke spreiding
is noodzakelijk voor
de energietransitie.

Pieken in ons energieverbruik worden groter en groter,
bijvoorbeeld door de opkomst van elektrische auto’s.
Dat is een enorme belasting voor ons elektriciteitsnetwerk

Twee scenario’s:

Niet inspelen op
dynamische prijzen

Wel inspelen op
dynamische prijzen
Ondernemers
besparen op hun
energierekening

Pieken in energieverbruik nemen toe.

Bijvoorbeeld door de opkomst
van elektrische auto’s.

Inspelen op
fluctuaties
Gas- en kolencentrales
moeten bijspringen om deze
pieken op te vangen.

door energie te verbruiken
op momenten dat de prijzen
laag zijn. Hierdoor wordt het
energieverbruik beter gespreid
en worden de pieken lager.

In de toekomst kunnen slimme apparaten (koelkasten, vaatwasmachines,
etc.) en elektrische auto’s wellicht inspelen
op de fluctuaties op de energiemarkt
en gebeurt de spreiding van het
energieverbruik volledig
automatisch.

Elektrische auto's

Een elektrische auto laadt
bijvoorbeeld alleen ’s nachts bij, als
de vraag naar energie laag is en
de kosten dus ook.
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Wasmachines
Het elektriciteitsnet
raakt overbelast.

Er moeten miljarden
geïnvesteerd worden
Om het net uit te breiden en klaar
te stomen voor de toekomst.

Een wasmachine draait de was
om 2 uur ’s middags in plaats van
6 uur ’s avonds, waardoor een huishouden
bespaart op de energierekening en de
pieken in energievraag lager worden.

Miljardenbesparing
Door een betere spreiding
van het energiegebruik wordt het
elektriciteitsnet minder belast én worden
duurzame energiebronnen beter benut.
Daarmee kunnen miljarden bespaard
worden op de uitbreiding van
het elektriciteitsnet.

Klik hier
voor meer
infographics
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