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Fossiel domineert  
 

Fossiele brandstoffen voorzien in 75% van de mondiale vraag naar energie en de 
vooruitzichten lijkt robuust 
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……dus komen de grenzen aan de groei in zicht (Club van Rome) 
 

Negen samenhangende bedreigingen met elkpotentieel verwoestende effecten op 
de planeet en de mensen 
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Boodschap 1 
 

Technisch gezien zijn de oplossingen in zicht en bekend 
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Boodschap 2 
 
En dat is winstgevend, in plaats van kostbaar 
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Het tijdperk van hernieuwbare energie is onafwendbaar 
 
 Ecologische noodzaak - 'de race naar de afgrond' 
 Geo politieke noodzaak 
 Economische logica 
 Technologische ontwikkelingen en doorbraken 
 Maatschappelijke verschuivingen naar de-centrale en schone energie 

oplossingen 
 

RETHINK YOUR WORLD 
 

Er is een overvloed aan beschikbare hernieuwbare energie 
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Oneindige bronnen ... 
• Zoninstraling is meer dan 6000 keer de jaarlijkse energiebehoefte 
• Uitstekende wereldwijde beschikbaarheid van hernieuwbare energie 
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Prijsdalingen hernieuwbare energie in de toekomst heeft zich ingezet, 
Maar gaat het om de prijs of de leefbaarheid van onze samenleving? 
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Elektriciteit 
 De enorme groei van de capaciteit vindt plaats in de niet-OESO-deel van de 

wereld 

 Let op de grote verwachtingen rond van zonne energie (sterk herzien omhoog 
in de recente IEA Solar PV Roadmap van oktober 2014) 
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Warmte is de ‘Elephant in the room' - zo groot dat het vaak over het hoofd wordt gezien: 

 Warmte is, op 171 EJ, meer dan 50% van de wereldwijde energievraag 

 Driekwart hiervan op basis van fossiele brandstoffen, nog eens 15% van traditionele 
biomassa (vooral voor het koken) 

 Koelvraag groeit overal. 

 Trage groei van de niet-traditionele hernieuwbare energie in deze markt - ongeveer 3% / 
jaar tot 2020. 
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De weg naar hernieuwbare  energie is complex en uitdagend: 

 

 Hoge initiële kosten 

 Beleid stabiliteit - nog steeds afhankelijk van de markt en/of prikkels, met 
name in de volgroeide OESO-markten. 

 Technologische en maatschappelijke uitdagingen - zoals betrouwbaarheid van 
het systeem en de stabiliteit van het netwerk, de kosten, de grootte, verdeling 
van de voordelen, 'nimby' 

 Nieuwe schaarste – concurende belangen, bijvoorbeeld voor biomassa, 
zeldzame aardmetalen, productiecapaciteit, menselijk kapitaal 

 Bestaande belangen en traagheid van het systeem - kapitaal, macht, 
hardware, fysieke infrastructuur in het huidige energiesysteem. 

 Vermogen van het huidige energiesysteem om eenvouding in de dorst in 
samenlevingen naar energie, comfort en groei te voldoen. 
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Van groei tot stagnatie? 

Investeringen in duurzame energie bereikt $ 250 miljard in 2013 ... 

IEA projecteert een stagnatie tot 2020 
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Bloomberg projecteert een blijvende stijging te verklaren door de verwachting dat 
de economie het zal overnemen van het beleid als dominante  'driver'. Het IEA 
weegt beleid zwaarder, en is bezorgd over het beleid vermoeidheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

In 2014 een 'verrassende stijging' van 16%, hoewel Bloomberg waarschuwt voor een daling 
in 2015 
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Surprise in 2014!! 
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Hoe vertaalt zich dit naar Nederland? 
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Totaal haalbaar met voor de hand liggende en veelal beschikbare 
technieken 2.176 PJ aan besparingen op de 4.000 PJ per jaar  
Dit leidt tot een vergaande elektrificatie van de energiehuishouding, en 
een vergaande verduurzaming van de energievoorziening* 
 

A sustainable energy system is a smarter, more unified and 
integrated energy system 

 
Grootschalige socio-technische systemen, zoals infrastructuren voor energie 
en telecommunicatie, zijn niet ontworpen en gebouwd volgens een 
masterplan, maar zijn stapsgewijs ontwikkeld over een lange periode van tijd. 
De meeste van deze veranderingen zijn gebouwd en ontworpen om lokale of 
nationale markten behoeften te voldoen en minder zijn een gevolg van het 
overheidsbeleid (prof Weijnen) 

 
 

* (bron Technisch Weekblad 2015) 
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Smart energy systems 
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>>  Focus on energy and climate change 20 

Lokale energie-initiatieven  

Er zijn 400 lokale initiatieven 

• Wetgeving om de barrières voor deze initiatieven te 
verminderen, maar ook om de mensen te beschermen 
tegen partijen profiteren van de markt 

Financiële steun is aangevraagd voor 

• Stimuleren van innovatieve aanpak en economische 
ontwikkeling 

• Belangrijkste technologische focus op ICT 

• Ervaring opdoen 

• wetgeving 

• Tariefstructuur 
(Bron Kamerbrief 2013/11/08)  
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Maar hoe houd je alles in de hand? 
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Denemarken als voorbeeld? 
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Heat Pumps a key Technology in Smart Grids 
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Bron TKI-Smart Grids2Go 

 

Energievoorziening op basis van 
hernieuwbare energie 



Storage a game changer in Smart Grids? 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bron IEA HPP Annex 42 
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 Technische beperkingen 
in de woningbouw, is 
daarin nieuwbouw de 
enige mogelijkheid? 

 Technische oplossingen 
om de flexibilitiet van 
wp inzet te vergroten 
met opslag 

 Economische 
haalbaarheid en 
energiekosten 

 Eindgebruikers 
perceptie 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Bron IEA HPP Annex 42 
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Discovering the Elephant in the room 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: Technisch Weekblad 2015 
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Woningbouw: 
 
 7.000.000 woningen 
 11% van energiedragers 
Maatregelen leidend tot drastische verlaging van de 
warmtevraag: 
 Isolatie 
 Toepassing warmtepompen 
Per saldo in een besparing van 280 PJ.  
 
Wat nodig? 
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Bron: Technisch Weekblad 2015 
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Energie neutrale nieuwe gebouwen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technologische innovatie of marktinnovatie? 
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Energieneutrale gebouwen (bestaande 
gebouwen) 
 
Corporaties > Energiesprong 
• Overeenkomst tussen bouwbedrijven en 

woningcorporaties, renovatie van 110.000 
woningen tot het niveau EnergiekostenNul  

Particuliere woningbouw sector: 
• Als er geen wetgeving de particuliere 

huiseigenaar zal dwingen dan in 2050 
zullen we nog steeds op het gasnet 

Oplossing: 
• Wetgeving 
• Aantrekkelijke oplossingen en alternatieven  
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DUS: Renovatie koopsector = uitdagende markt 
 
Particuliere consument kent drie keuzefilters: 
• Past de techniek in de woning? 
• Wat zijn de up front kosten? 
• Is het leuk? 
 
Maar ook de stakeholders in de keten,  
zoals installateurs hebben hiermee  
te maken. 

 
 
Bron DELTA EE 
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Technologische innovatie uit Nederland 
The way out: 
 Hybride warmtepomp 
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Technologische innovatie 
Breder inzetbaar > monovalent? 
  Warmtepomptechnologie uit Japan 
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Technologische innovatie uit Nederland 
Gestapelde bouw 

  Heat pump booster 
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Technologische innovatie uit Nederland 
 

 

Energievoorziening op basis van 
hernieuwbare energie 



Utiliteit: 
 9% van energiedragers 
Nu al veel inzet van warmtepompen en wko. 
Maatregelen leidend tot verdere verlaging van de warmtevraag: 
 Isolatie 
 Toepassing warmtepompen 
Per saldo in een besparing van 259 PJ.  
 
 
 
 
 

 

Bron: Technisch Weekblad 2015 

 
 
 

Energievoorziening op basis van 
hernieuwbare energie 



 
 
 
 

Energievoorziening op basis van 
hernieuwbare energie 



>>  Focus on energy and climate change 42 

Technological innovation 
 Gas Engine Heat Pump by Reduses from Nijkerk 
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Technological innovation 
  ONE concept by DUBO Techniek 
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Technological innovation 
 
Standardized skid modules up to 6MW by ETP of Dordrecht 
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Industrie:  
 
 31% van energiedragers 
Maatregelen leidend tot 398 PJ besparing: 
 Isolatie 
 Warmtepompen, vooral in destillatie 
 Recycling en beperking op feedstock 

 
 

 
 

 
Bron: Technisch Weekblad 2015 
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Landbouw 
 
vooral in de energie-
intensieve glastuinbouw 
Maatregelen leiden tot 74 PJ 
besparing, te weten 
 efficiëntere kassen 
 inzet van elektrische 

warmtepompen in plaats 
gasgestookte ketels of 
warmtekrachtkoppeling 
(wkk). 

 
 

Bron: Technisch Weekblad 2015 
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‘Energietransitie kan niet zonder regie’ 
 
Wat gebeurt er in Nederland? 
 SER Akkoord 
 Kamerbrief Warmte 
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SER Energie akkoord: 
Maatregelen die aansluiten bij afspraken uit het Energieakkoord zoals: 

 Minimum eisen stellen aan het aandeel hernieuwbare energieopwekking voor nieuwbouw en 
grootschalige renovatie en zorgen voor waardering van bio-energie als hernieuwbare energie. 

 Een verplichting voor A+ label apparaten voor verwarming- en warmtapwatervoorziening per 1-1-2018 
(op basis van de ecolabels) 

 Ontwikkelen van de vraagzijde door betere voorlichting, creëren van vertrouwen, certificering etc. 

Onderwerpen met een relatie naar de warmtevisie zijn o.a. : 

 Het opheffen van de ongelijkheid in de energiebelasting op gas en elektriciteit, ter bevordering van 
toepassingen van hernieuwbare warmte. 

 Het creëren van een financiële investeringsondersteuning voor kleinschalige hernieuwbare warmte opties 
waarmee een gelijk speelveld ontstaat met andere opties zoals PV. 

Bij de overige suggesties zijn maatregelen opgenomen als: 

 Het generiek verlagen van het BTW tarief voor decentrale duurzame opties, zoals ook in een aantal 
andere EU landen. 

 Inzet van fiscaal instrumentarium rond OZB tarieven, overdrachtsbelasting, etc op basis van mate van 
gebruik van duurzame energie of energieprestatie van het gebouw. 
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Kamerbrief Warmte 
 

Mijn ambitie is dat het aanbod van hernieuwbare warmte substantieel gaat 
groeien. Dit is nodig om onze afhankelijk van gas te verminderen en om de 
hernieuwbare energiedoelstellingen in 2020 en 2023 te realiseren. Ik zie veel 
potentie voor het gebruik van warmte- en koudeopslag (wko), geothermie, 
zonthermie, biomassa en warmtepompen. Hybride warmtepompen zullen naar 
verwachting een aanzienlijk deel van de warmte in bestaande woningen gaan 
leveren. 

In gebieden met veel goed geïsoleerde nieuwbouw is de warmtevraag voor 
woningen laag en kunnen warmtepompen in de vraag voorzien. Gasnetten en 
warmtenetten zullen naar verwachting overbodig worden in dergelijke ‘all electric 
areas’. 

 
So far so good 
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prof.dr. André Faaij: 
‘Je kunt nu eenmaal niet tegelijkertijd én warmtenetten 
aanleggen én een groot programma opzetten om 
woningen energieneutraal te maken. Juist in de 
bestaande bouw is met moderne techniek en slimme 
financieringsconstructies op korte termijn een enorme 
slag te slaan. De energievraag van woningen zal 
daardoor fundamenteel veranderen. Warmtenetten 
zoals we die nu ontplooien, passen daar niet bij’. 



Conclusies 
 

 Volgens het PBL is een combinatie van 
gebouw- en gebiedsmaatregelen de 
beste manier om kostenefficiënt 
warmtebesparing te realiseren, vooral 
in dichtbevolkte binnensteden (2012). 

 Om klimaatneutraliteit in 2050 te 
verwezenlijken is het – conform de 
trias energetica – belangrijk om 
allereerst de warmtevraag van 
woningen door middel van isolatie 
sterk omlaag te brengen (PBL 2014). 

 Om de beleidsdoelen te halen, liggen 
dwingender beleidsmaatregelen voor 
de hand (PBL 2014). 
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