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Tussendoor: 

“wat kunt u nu zelf doen?”

Ons voedsel



We beginnen met een succes: 

“Nederland heeft nu circa 33% hernieuwbare elektriciteit”

Energieakkoord 

in 2013 !

5-7 jaar vertraging !

Klimaatakkoord 2019

Nederlandse belofte:

“14% hernieuwbaar in 2020”

Rutte III 2017



Nederland stond in 2020 mondiaal 3e qua opgesteld 
zon-vermogen per inwoner

Dit jaar staat NL op 

de tweede plaats !



Hernieuwbare ENERGIE blijft achter bij hernieuwbare ELEKTRICITEIT

De Europese 

afspraak van 14% in 

2020 werd gehaald 

door ‘Statistical 

Transfer’ met 

Denemarken



Nog een succes: de NL CO2-emissie daalt sinds een aantal jaren

25% reductie ten opzichte van 1990

Opening en sluiting kolencentrales

Groei zon, wind 

en biomassa

Warme winter en 

Corona-lockdown
Koud voorjaar en 

‘uit de crisis’

Verplaatsing productie 

door hoge energieprijzen?

Figuur betreft alleen de CO2-emissie



Intermezzo: De positie van Nederland in Europa

Wat kunnen we 

zelf doen?

Transport



“Nederland is hekkensluiter in EU qua hernieuwbare energie”



Echter, de EU gebruikt vooral biomassa als hernieuwbare bron



Sommige landen hebben bovendien veel (oude) stuwmeren



“Nederland rukt dankzij het Energie- en Klimaatakkoord
op van een matige middenmoter naar de Europese kopgroep”

KEV2021: In 2030 zit NL op 19,8%   (excl. biomassa & waterkracht)



De route naar 2030 – Klimaatakkoord & FitFor55

Wat kunnen we 

zelf doen?

Vlees en 

vleesvervangers



De Europese (primaire) energievraag in 2030 volgens FitFor55

Aardgas en olie blijven belangrijk !



Let op bij reductie van NL CO2-emissie op de gevolgen voor het Klimaat !

Wanneer we ‘het 

klimaat willen redden’, 

moeten we naar onze 

mondiale impact kijken!

-25%



Het ETS (elektriciteit, industrie en interne EU luchtvaart) werkt prima

FitFor55 stelt voor de 

opgelegde daling te 

verdubbelen naar 

4,2% per jaar, zodat de 

uitstoot in 2030 61% lager is 

dan in 2005

Vanaf 2020 daalt de cap met 

2,2% per jaar tot -43% ten 

opzichte van 2005

Opdracht: hoe helpen we de industrie deze doelstelling in 2030 te bereiken?

NB: dit zijn Europese targets, geen Nederlandse!

Het Carbon Border Adjustment

Mechanism (CBAM) wordt 

geïntroduceerd om de EU 

industrie te beschermen en om 

weglekken van emissies te 

voorkomen



Let op: onze elektriciteitsvoorziening gaat drastisch veranderen

Dat speelt op Noordwest-Europese schaal !

Bronnen: Klimaatakkoord, KEV2021 & Energieopwek.nl



Onder andere de elektriciteitsvoorziening gaat drastisch veranderen (2)

Bronnen: Klimaatakkoord, KEV2021 & Energieopwek.nl



Onder andere de elektriciteitsvoorziening gaat drastisch veranderen (3)

Bronnen: Klimaatakkoord, KEV2021 & Energieopwek.nl



De echte NL opgave zit echter in de non-ETS sectoren

• Gebouwde omgeving

• Transport

• Water & afval

• Land- en tuinbouw

• Bouwsector

• MKB sectoren

• Services

Niet: Elektriciteit (want in ETS)

Internationale scheep- en

luchtvaart

Energie als grondstof



De echte NL opgave zit echter in de non-ETS sectoren

• Gebouwde omgeving

• Transport

• Water & afval

• Land- en tuinbouw

• Bouwsector

• MKB sectoren

• Services

Niet: Elektriciteit (want in ETS)

Internationale scheep- en

luchtvaart

Energie als grondstof

FitFor55:

-15 Mton !

-36%



3. Onze opdracht voor na 2030

Wat kunnen we 

zelf doen?

Douchen en 

koken



Na 2030 wacht nog een grote en uitdagende opgave

“Een marathon op sprintsnelheid”



Hoe snel kunnen we naar echt 100% hernieuwbaar?

Inclusief energieverbruik 

als grondstof, 

scheepvaart en 

conversieverliezen

Welke bronnen/technologieën vinden we acceptabel?

Energiebesparing en 

gedragsverandering 

moeten belangrijke rol 

gaan spelen



Vergeet niet: we kunnen niet toveren!
We moeten na aan het werk om na 2030 te kunnen scoren

Bestaande technologie: 5-7 jaar

Grote infrastructurele werken: 10-15 jaar

Nieuwe technologie: 15-25 jaar



Wat kunnen we 

zelf doen?

Ons drankje na 

afloop

Conclusie: we zijn lekker op weg; maar we hebben 

nog veel uitdagend werk voor de boeg

Let op de verpakking !


