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Rapportage in het kader van de Europese Richtlijn voor Hernieuwbare Elektriciteit: 
Verwezenlijking van nationale indicatieve streefcijfers 
Stand van zaken rond genomen maatregelen 
 
1. Inleiding 
De Nederlandse regering vervult met deze rapportage de verplichtingen zoals gesteld in Artikel 
3, lid 3 en Artikel 6, lid 2 van de Richtlijn 2001/77/EC van het Europees Parlement en de Raad 
van 27 september 2001 aangaande de stimulering elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare 
energiebronnen op de interne elektriciteitsmarkt (OJ L 283). 
 
2. Nederlandse doelstellingen voor hernieuwbare elektriciteit en klimaatbescherming 
Het Nederlandse indicatieve streefcijfer voor het aandeel van hernieuwbare elektriciteit 
zoals geformuleerd in de EU Richtlijn 2001/77/EC bedraagt 9% in 2010. 
Nederland heeft een doelstelling van 10% duurzame energie in 2020, betrokken op primaire 
energiedragers (Derde Energienota, Tweede Kamer, vergaderjaar 1995-1996, 24 525, nrs. 1-2). 
De Nederlandse  klimaatdoelstelling is om in de periode van 2008 tot 2012 een reductie van de 
emissie broeikasgassen met 6% ten opzichte van de uitstoot in 1990 te bewerkstelligen 
('Uitvoeringsnota Klimaatbeleid' deel  II, Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, 26 603 nr. 
28). Hierin is tevens een tussendoelstelling opgenomen van 5% duurzame energie betrokken 
op primaire energie in 2010. Alle maatregelen die bijdragen tot de verhoging van het aandeel 
hernieuwbare elektriciteit in de nationale elektriciteitsvoorziening dragen derhalve ook bij aan 
de klimaatdoelstelling. 
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3. Verwezenlijking van de nationale indicatieve streefcijfers 
De productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen in Nederland bedroeg 
3.644 GWh in 2002. Het totale elektriciteitsverbruik in 2002 bedroeg 108.355 GWh. Het 
aandeel nationale productie van hernieuwbare elektriciteit in het nationale verbruik bedroeg 
derhalve 3,4%. Tabel 1 geeft een overzicht van de bijdragen van de verschillende 
productietechnieken voor hernieuwbare elektriciteit aan de totale productie. 
 
Table 1:   Elektriciteitsproductie (GWh) uit hernieuwbare 

energiebronnen in Nederland in 2000 - 2002 
 2000 2001 2002 
Stromingsenergiebronnen, totaal: 1.015 1.008 1.109
Waterkracht 142 117 124
Windenergie 829 825 910
Fotovoltaïsche zonne-energie 7,7 13,1 17
Warmte/Koude opslag 36 53 58
Bio-energie, totaal: 1.601 2.007 2.535
Afvalverbranding 923 1.036 971
Biomassaverbranding 378 670 1.260
Biomassavergisting, totaal 300 302 304
Totaal nationale productie 2.616 3.016 3.644
Bron: CBS/NOVEM. (2003)  
 
Emissiereductie van CO2 
De nationale productie van hernieuwbare elektriciteit heeft volgens de gehanteerde methodiek 
zoals vastgelegd in het Protocol Monitoring Duurzame Energie geleid tot een emissiereductie 
van 1,76 Mton CO2-equivalenten in 2002 (bron: Novem). 
 
Klimatologische factoren 
De klimatologische factoren met een significante invloed op de realisatie van hernieuwbare 
elektriciteit zijn het windaanbod in Nederland en het wateraanbod in de Nederlandse rivieren. 
 
Wind 
Het jaarlijkse windaanbod wordt geregistreerd aan de hand van een index. Deze index is het 
quotiënt van het gemeten windaanbod in een jaar en het gemiddelde windaanbod (sinds 1988). 
In 2002 bedroeg het windaanbod 93% van dit gemiddelde: index = 93. 
(bron: WSH) 
 
Water 
Het wateraanbod in de Maas was in 2002 licht hoger dan in 2001. Dit had een lichte stijging 
van de geproduceerde elektriciteit uit waterkracht tot gevolg doordat de elektriciteit uit 
waterkracht afkomstig is van een constant aantal installaties. 
(bron: Novem/RIZA) 
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4. Maatregelen voor de stimulering van duurzame elektriciteit 
De Nederlandse overheid zet een breed scala aan instrumenten in voor de stimulering van 
hernieuwbare elektriciteit. De instrumenten zijn onder te verdelen in financiële en niet-
financiële instrumenten. 
 
Financiële maatregelen 
Hieronder staan kort de instrumenten weergegeven. Deze zijn onderverdeeld in de categorieën 
vraagstimulering en aanbodstimulering.  
 
Vraagstimulering: het minder belasten van duurzame elektriciteit 
• Verlaagd tarief Regulerende Energie Belasting (REB, Wet belastingen op 

milieugrondslag, artikel 36i, zesde lid). Over de eerste 10,000 kWh hernieuwbare 
elektriciteit betaalt iedere afnemer in 2003 2,9 €ct/kWh minder belasting ten opzichte van 
de belasting op conventionele elektriciteit. In 2002 was duurzaam opgewekte elektriciteit 
geheel vrijgesteld van REB. Momenteel ligt een voorstel van de Regering in het Parlement 
(Belastingplan 2004) om de bestaande REB 36i faciliteit voor duurzaam opgewekte 
elektriciteit in 2 stappen af te schaffen, per 1 juli 2004 met de helft, per 1 januari 2005 in 
zijn geheel. 

• Energiepremieregeling (EPR). Bij aanschaf van duurzame energie-apparaten 
(warmtepompen, zonneboilers, zonnepanelen) door huishoudens en woningcorporaties 
kan in 2003 een investeringssubsidie worden verkregen (40 a 50% van de aanschafkosten). 
Momenteel ligt in het kader van bezuinigingen een voorstel van de regering bij het 
parlement (Begroting Ministerie van VROM 2004) om deze regeling met ingang van 2004 
met 40 mln € te bezuinigen. 

 
Aanbodstimulering: directe subsidie voor producenten 
• Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP). Om investeerders in duurzame elektriciteit 

een meerjarige zekerheid te verschaffen is op 1 juli 2003 de MEP  in werking getreden. 
Deze wetswijziging in de Elektriciteitswet 1998 maakt het mogelijk om Nederlandse 
producenten van duurzame elektriciteit gedurende maximaal 10 jaar een vaste subsidie per 
geproduceerde kWh te geven. 

• Het Besluit Subsidies Energie (BSE).  Subsidieregeling te stimulering van ontwikkeling, 
haalbaarheidsonderzoek, kennisoverdracht- en demonstratieprojecten. 

• Fiscale stimulering van investeringen in hernieuwbare energieprojecten middels de 
Energie Investeringsaftrek (EIA, Artikel 3.42 van de Wet Inkomstenbelasting 2001) 

• CO2-reductieplan waarin ook hernieuwbare energieprojecten die na toepassing van REB 
36i, MEP en EIA nog een onrendabele  top hebben een subsidie kunnen verkrijgen.. 

 
Niet-financiële maatregelen 
De inventarisatie van knelpunten op het gebied van regelgeving in de realisatie van 
hernieuwbare energieprojecten heeft plaatsgevonden in twee initiatieven onder regie van het 
Ministerie van Economische Zaken: 
• Onder de naam Beter Bestuur voor Burger en Bedrijf (B4) heeft de Nederlandse 

regering het initiatief genomen om de complexiteit van regelgeving en 
vergunningverlening te vereenvoudigen. Een werkgroep daarvan inventariseert de 
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mogelijkheid om zowel via wetswijziging als via een efficiëntere uitvoering van de 
betrokken wetten tot snellere en meer integrale besluitvormingsprocedures te komen om 
een windenergieproject te realiseren. De werkgroep streeft ernaar om eind 2003 met 
voorstellen tot verbeteringen te komen. 

• In het Actieplan Biomassa is in samenwerking met marktpartijen een inventarisatie 
gemaakt van de knelpunten realisatie van bio-energieprojecten. Een onderdeel van dat 
Actieplan richt zich op knelpunten in de vergunningverlening en op bestuurlijk gebied. De 
complexiteit wordt hier vooral veroorzaakt doordat bio-energieprojecten met emissie-, 
afval- en mestwetgeving te maken krijgen. Het Actieplan Biomassa wordt naar 
verwachting begin november 2003 aan de Tweede Kamer aangeboden. 

 
De oplossing van de gesignaleerde knelpunten wordt met onderstaande maatregelen dichterbij 
gebracht: 
 
Windenergie 
• Versoepeling van de toepassing van de Wet Geluidhinder om de plaatsingsmogelijkheden 

van windturbines  op geluidsgezoneerde bedrijventerreinen mogelijk te maken. 
• Inzet van de TaskForce Windenergie (TFW) met als voornaamste taak om bestuurlijke 

knelpunten weg te nemen en vastgelopen windenergieprojecten weer vlot te trekken. 
• Ondersteuning van provincies in het organiseren van regionale samenwerking gericht op 

het vrijspelen van windlocaties. 
• Er is een interdepartementaal overleg gestart dat kansen voor windenergieprojecten op 

rijksgronden mogelijk moet maken.  
• Communicatieactiviteiten om het kennisniveau van gemeenten over procedures rond 

windenergieprojecten te verhogen (Helpdesk voor het convenant BLOW, Expertpool 
Novem). 

 
Bio-energie 
De acties uit het actieplan biomassa worden pas begin november gepubliceerd. Kwalitatief 
zullen de acties vallen onder de volgende noemers: 
• Interdepartementale afstemming van wet- en regelgeving door de betrokken 

ministeries. 
• Verkorten van de vergunningprocedures. 
• Communicatieactiviteiten en ondersteuning van initiatiefnemers en lokale overheden 

om het kennisniveau rond de regelgeving voor bio-energieprojecten te verhogen. 
 
Garanties van Oorsprong en Administratieve Lasten 
Op 6 oktober 2003 is het wetsvoorstel voor de implementatie van Richtlijn 2001/77/EC van het 
Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie met algemene stemmen aangenomen in 
het nationale Parlement. Op 18 november 2003 is dit wetsvoorstel ook in de Senaat 
aangenomen.  Naar verwachting zal de Richtlijn 2001/77/EC uiterlijk 1 januari 2004 zijn 
geïmplementeerd. 
 
Tegelijkertijd met de aanname van het wetsvoorstel is geschreven aan de Ministeriële Regeling 
die het systeem van Garanties van Oorsprong beschrijft. Deze Garanties van Oorsprong 
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vervangen de huidige groencertificaten. De huidige Ministeriële Regeling Groencertificaten is 
getoetst op het punt van administratieve lasten. De resultaten zijn zo veel mogelijk 
meegenomen in de nieuwe Regeling voor Garanties van Oorsprong waardoor deze regeling zo 
weinig mogelijk administratieve lasten met zich meebrengt. 
 


