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Redactioneel

Duurzame energie (of energie uit hernieuwbare bronnen) is een onderwerp 
dat recentelijk weer veel aandacht geniet op wereld-, Europees- en nationaal 
niveau, als ook in toenemende mate van juristen. Aanleiding voor de studie-
dag was de in de zomer van 2009 aangenomen richtlijn 2009/28/EG inzake 
hernieuwbare energie. In deze richtlijn is voor het eerst een bindend streefcijfer 
voor duurzame energie opgenomen voor de Lidstaten. Deze richtlijn maakt 
onderdeel uit van het omvangrijke EU-klimaatpakket van 2008 met de ambiti-
euze doelstellingen tegen 2020 voor zowel de CO2-uitstoot als energiebesparing 
(beide 20%). Ook andere EU regelgeving met betrekking tot duurzame energie 
is in de korte periode 2008-2010 zowel voorgesteld als aangenomen, zoals de 
Eco-designrichtlijn, de Richtlijn inzake energieprestaties van gebouwen en de 
derde Elektriciteitsrichtlijn. De meeste van deze richtlijnen zijn een herschik-
king van oudere EU-richtlijnen, waarbij de EU de bepalingen heeft aangescherpt 
om de doelstellingen te kunnen halen. Drijfveer bij de recente klimaat- en duur-
zame energiewetgevinggolf was de klimaattop te Kopenhagen, die plaatsvond 
ten tijde van de studiedag van het Centrum voor Milieurecht in december 2009. 
Ook Nederland was in december druk doende de nieuwe richtlijn 2009/28/
EG te implementeren, inclusief de voorbereiding van het nationaal actieplan 
voor duurzame energie. De richtlijn dient uiterlijk op 5 december 2010 te zijn 
geïmplementeerd. Maar de Lidstaten dienden al vóór 1 juli 2010 een nationaal 
actieplan toe te sturen aan de Europese Commissie. Nederland had al in 2007, 
in het werkprogramma Schoon en Zuinig, een eigen ambitieuze, maar niet 
bindende, doelstelling vastgesteld voor CO2-reductie (30% in 2020), een aandeel 
duurzame energie (20% in 2020) en een jaarlijkse energiebesparing (2% vanaf 
2011). Uit het Nederlandse actieplan, dat tijdig is ingediend, blijkt dat Nederland, 
zoals al aangekondigd tijdens de studiedag, om het bindende streefcijfer voor 
Nederland (14%) te behalen, inzet op samenwerking tussen markt en overheid, 
bestaande centrale instrumenten en het wetsvoorstel Voorrang voor duurzaam. 
Het wetsvoorstel Voorrang voor duurzaam beoogt duurzame energie voorrang te 
geven op het energienet in geval van congestie. De andere – bestaande – centrale 
instrumenten zijn: 

-  de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE), 
-  de Verplichting Biobrandstoffen, 
-  de Rijkscoördinatieregeling (om vergunningen voor grotere energie-infra-

structurele en hernieuwbare energieprojecten te coördineren), en
-  de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo, om vergunningpro-

cedures voor kleinere hernieuwbare energie-installaties te versnellen). 

Toch valt nog te bezien of duurzame energie en energiebesparing in Neder-
land werkelijk zo hoog op de politieke agenda staat dat de doelstellingen tijdig 
worden gehaald. Het aangekondigde beleid in het actieplan is namelijk expliciet 
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onder voorbehoud gezien de demissionaire status van het kabinet Balkenende 
IV ten tijde van het indienen van het actieplan.1 Daardoor heeft het actieplan 
een ‘tentatief karakter’. De besluitvorming over de meest wenselijke mix van 
duurzame opties of de inzet van extra middelen om de Europese doelstelling te 
behalen, wordt expliciet overgelaten aan ‘volgende kabinetten’. Daardoor zal de 
kleur van het nieuwe kabinet – mede – van groot belang zijn. De EU zit onder-
tussen echter niet stil. De herziening van de EU-richtlijn inzake energiebelas-
ting 2003/96/EG wordt weer opgepakt.2 Tevens wordt er in gewerkt aan een 
nieuwe strategie om de doelstellingen in 2020 te halen.3 Ook komt er een EU 
energie actieplan voor 2011-2020 en een roadmap om een low-carbon energiesy-
steem te ontwikkelen tegen 2050.4 Naar verwachting zullen hier extra (juridi-
sche) acties uit voortvloeien, wellicht zelfs bindende energie-efficiënte doelen. 
Duurzame energie en energie-efficiëntie zijn daarmee niet meer weg te denken 
uit de juridische praktijk en wetenschap. 

Doel van de studiedag was om diverse juridische aspecten in beeld te bren-
gen die spelen bij het behalen van de Europese (en Nederlandse) doelstellingen. 
Duurzame energie werd uitgelegd (Reijnders) en belicht vanuit het Europese 
recht (Vandenberghe, Vedder en Post van EZ over de lopende implementatie van 
de nieuwe richtlijn).5 Vervolgens werd ingegaan op diverse juridische subthe-
ma’s die spelen bij duurzame energie: voorrang op het elektriciteitsnet (De Wit), 
wind op land (Pront), wind op zee (Hallo), duurzame energie en energiebespa-
ring in gebouwen (Van Middelkoop), duurzame energie en afval (Yildiz-Kargin), 
en lokale duurzame energie initiatieven (Van der Heijden). In dit boek hebben 
de sprekers op de studiedag hun bijdragen in schriftelijke vorm weergegeven. 
Daarnaast zijn ook de (panel)discussies opgenomen zoals deze tijdens de studie-
dag zijn gevoerd. 

De studiedag werd geopend door de heer Reijnders, die in de jaren tachtig het 
Engelse begrip sustainable in Nederland heeft geïntroduceerd als ‘duurzaam’. In 
zijn bijdrage analyseert hij kritisch waarom duurzame energie, zoals het Minis-
terie van VROM dat definieert, in Nederland niet voldoende van de grond komt. 
Reijnders meent dat het technisch gezien wel mogelijk zou zijn in Nederland 
voldoende energie op een duurzame wijze op te wekken. De potentiële hoeveel-
heid wind- en zonne-energie is bovendien ook ruim voldoende.

Vandenberghe geeft in zijn bijdrage een uiteenzetting van de EU-doelstellin-
gen en het Europese recht ten aanzien van duurzame energie, inclusief de rele-
vante bepalingen in het Werkingsverdrag van de Europese Unie. Hij bespreekt 

1  Bijlage bij Kamerstukken I 31209, nr. A, Nationaal actieplan voor energie uit hernieuwbare bronnen, Richt-

lijn 2009/28/EG, Rijksoverheid, p. 7.
2  http://www.endseurope.com/24107?referrer=channel%2Denergy.
3  Council Conclusions, Towards a New Energy Strategy for Europe 2011-2020, 3017th TRANSPORT, TELE-

COMMUNICATIONS and ENERGY Council meeting, Brussels, 31 May 2010.
4  Commission Work Programme 2010 – Time to Act, COM(2010)135.
5  De bijdrage van mw. Post was niet bedoeld voor een schriftelijke weergave in deze bundel. 
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daarbij niet alleen de richtlijn hernieuwbare energie, maar ook de EU-regelge-
ving inzake duurzaam vervoer en energie-efficiëntie. Vandenberghe meent dat 
de EU moet letten op de monitoring en naleving van de Europese regelgeving 
inzake duurzame energie.

Vedder en Jonker gaan in op de mogelijkheden in het EU-recht om financi-
ele instrumenten te benutten ter stimulering van de transitie naar duurzame 
energie en energie-efficiënte gebouwen. Zij tonen enerzijds aan hoe complex de 
realisatie is van het Europese energiebeleid in het licht van de andere Europese 
regels inzake staatssteun, waardoor de handel tussen Lidstaten ongunstig wordt 
beïnvloed. Aan de andere kant wijzen zij – weliswaar kritisch – onder meer op 
de Algemene Groepsvrijstellingverordening die bepaalde categorieën maat-
regelen, ook voor milieubescherming, verenigbaar maakt met het verbod van 
negatieve invloed op de handel tussen Lidstaten. 

De bijdrage van De Wit en Sucur ziet op de toegang tot het elektriciteitsnet-
werk voor duurzame energie. Daarbij stellen zij aan de orde de problemen bij 
aansluiting op het net en het congestiemanagement zoals beoogd door de wetge-
ver in het wetsvoorstel Voorrang voor duurzaam. De Wit en Sucur benadrukken 
dat het recht en het beleid inzake toegang tot het net en de verschillen daarin 
tussen conventionele en duurzame energie, nog aan veranderingen onderhevig 
zijn. De (nabije) toekomst moet uitwijzen of duurzaam inderdaad voorrang op 
het net heeft.

Pront-van Bommel belicht de ruimtelijke inpassing van grootschalige projec-
ten voor duurzame energie. Zij schetst in het bijzonder de verschillende juridi-
sche aspecten die spelen bij de vergunningaanvraag voor windturbineparken op 
land, zoals de regels omtrent veiligheid (radarnorm) en natuurbescherming en 
de relevantie van het onder meer het Acitiviteitenbesluit. De ruimtelijke inpas-
sing van windturbines of windturbineparken lijkt altijd problematisch. Pront-
van Bommel benadrukt daarom de rol voor ruimtelijke plannen, zoals landelijke 
structuurvisies, de Rijkscoördinatieregeling en de Crisis- en herstelwet. 

Hallo levert een bijdrage vanuit een praktische invalshoek over de aanpas-
sing van het juridische landschap op zee. Hij wijst op de kansen, maar vooral 
op de belemmeringen voor de windenergiesector op zee. Deze belemmeringen 
zien onder meer op de hoge kosten van een aansluiting vanuit zee op het net en 
de ondoorzichtige procedures die in Nederland moeten worden doorlopen. Wat 
deze laatste belemmering betreft, meent ook Hallo dat de Crisis- en herstelwet 
in Nederland kansen zal bieden voor het bedrijfsleven. Op EU-niveau verwacht 
Hallo eveneens kansen, bijvoorbeeld door de opkomst van diverse coördinerende 
organisaties.

De bijdrage van Van Middelkoop ziet op de Europese richtlijnen inzake de 
energieprestaties van gebouwen. Zij gaat na welke kansen en belemmeringen 
het huidige Nederlandse recht kent om de potentie van de gebouwde omgeving 
voor duurzame energie en energiebesparing te realiseren. Nederland lijkt de 
huidige richtlijn correct te hebben geïmplementeerd, behoudens de bepalingen 
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inzake het energieprestatiecertificaat. Van Middelkoop stelt echter dat gelet op, 
onder meer, de herschikkingrichtlijn van 2010, Nederland toch extra instru-
menten (wortels/stokken) zal moeten gaan inzetten om de potentie te realiseren. 
De bijdrage wordt afgerond met een blik op de mogelijke nationale instrumen-
ten en hun juridische belemmeringen. 

Mevrouw Yildiz-Kargin leverde tijdens de studiedag een bijdrage over duur-
zame energie uit afval. Deze bijdrage is letterlijk opgenomen in het boekje. In 
de bijdrage wordt een overzicht gegeven van de rol van afval bij de productie 
van duurzame energie. Zo wil Nederland de helft van de hoeveelheid duurzame 
energie die door Nederland geproduceerd moet worden, betrekken uit biomassa. 
Ook wordt in toenemende mate de restwarmte van afvalverbrandingsinstallaties 
gebruikt zodat afval niet alleen wordt ingezet als brandstof voor elektriciteitsop-
wekking.

De laatste bijdrage van de studiedag was van Van der Heijden, over de vooral 
civielrechtelijke aspecten die spelen bij de casus Energieweb Zuidplaspolder. 
Het gaat om de oprichtingsfase van een energiecentrale in de Zuidplaspolder. 
Energiebronnen in de energiecentrale Zuidplaspolder zijn warmte-koude opslag, 
warmtekrachtkoppeling, biogasvergisting, zonnepanelen of windturbines van 
particulieren uit de omgeving van de energiecentrale. Dit model van een lokale, 
duurzame energiecentrale werpt interessante juridische vragen op. Van der 
Heijden schetst de financiële aspecten, de organisatiestructuur en de eisen met 
betrekking tot duurzaamheid die aan het bestemmingsplan van de omgeving 
kunnen worden gesteld. 

Het boekje bevat nog een extra bijdrage van Van Middelkoop over de recente 
ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie uit afval die zich sinds 
de studiedag hebben voorgedaan zowel op Nederlands als EU-niveau. Deze 
ontwikkelingen konden niet in het boekje ontbreken, zoals gewijzigde status 
van afvalverbrandingsinstallaties. Benadrukt wordt in de bijdrage het mogelijke 
dilemma dat speelt bij waste-to-energy: de spanning tussen de afvalhiërarchie en 
de rol van afval bij de duurzame energiedoelstellingen. 

De discussie tijdens de studiedag werd in ochtend ingeleid door twee 
referenten, Marga Robesin van Stichting Natuur en Milieu en Robin Aerts van 
advocatenkantoor Pels Rijcken en Droogleever Fortuijn. Centraal in de discussie 
stond het begrip duurzame energie. Beide referenten benadrukten het belang 
van definiëring van dit begrip. Vedder meende dat die definitie er niet gaat 
komen omdat in het Verdrag van Lissabon overeen is gekomen dat Europa zich 
niet mag bemoeien met de keuze van energiebronnen van de Lidstaten. Dan 
zouden er volgens Robesin in ieder geval duurzaamheidcriteria moeten worden 
opgesteld, zodat burgers en bedrijven weten waar ze aan toe zijn. In de middag-
discussie was er vooral interesse voor grensoverschrijdende projecten en de 
casus Zuidplaspolder.
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Duurzame energie

Prof. dr. L. Reijnders

hoofdstuk	1





3

hoofdstuk	1 duurzame	energie

 1 Wat is duurzame energie?

Een inleiding over duurzame energie moet beginnen met de 
vraag wat duurzame energie nu eigenlijk is. Dat dit nodig is, hangt nauw samen 
met de vele betekenissen waarin het woord ‘duurzaam’ thans wordt gebruikt.

Toen ik halverwege de jaren tachtig ‘duurzaam’ introduceerde als vertaling 
van het Engelse sustainable, was dat een duidelijk begrip. Het stond in de traditie 
van de ‘stationaire economie’ zoals die werd bepleit door een van de grondleg-
gers van het liberalisme, John Stuart Mill. Een stationaire (of meer recent: steady 
state) economie is een economie die, gegeven de beschikbare natuurlijke hulp-
bronnen en omgeving, onbeperkt op dezelfde wijze kan blijven doordraaien. Een 
van de argumenten ten gunste van dit type economie is, zoals ook John Stuart 
Mill dat al zag, rechtvaardigheid tussen de generaties. Sinds halverwege de 
jaren tachtig zijn er evenwel veel andere invullingen van het begrip duurzaam 
gekomen. Ik schat het aantal verschillende invullingen op meer dan honderd. 
Dit maakt het onder meer mogelijk dat dezer dagen zo ongeveer iedereen ‘duur-
zaam’ bezig is.

In mijn inleiding houd ik vast aan de oorspronkelijke definiëring: duurzame 
energie is een type van energievoorziening waarmee we, vanuit milieuoogpunt, 
onbeperkt door kunnen gaan. Daartoe behoren hedendaagse zonnecollectoren, 
zonnecellen, windmolens en concentrated solar power systems (spiegel-zonnecen-
trales). In al deze gevallen is tenminste het huidige aanbod van energie voor de 
komende vijf miljard jaar verzekerd. En, mede dankzij recycling, is de appara-
tuur voor energiewinning te realiseren met grondstoffen die tot in lengte van 
dagen beschikbaar zullen zijn. Ook hoeven deze vormen van energievoorziening 
niet te leiden tot milieuvervuiling die toekomstige generaties benadeelt. De 
schade die de natuur ervan oploopt is, vergeleken met die door andere vormen 
van energievoorziening wordt veroorzaakt, zeer bescheiden.

Niet alles wat dezer dagen door de Nederlandse overheid onder duurzame 
energie wordt verstaan, is duurzaam zoals door mij gedefinieerd. Zo komt 
volgens de statistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek een belangrijk 
deel van de ‘groene stroom’ uit vuilverbranders.1 Het argument daarachter is dat 
biomassaverbranding in vuilverbranders elektriciteit oplevert en fossiele brand-
stoffen vervangt. Dit is evenwel niet het geval. Bij verbranding van biomassa in 
vuilverbranders moet extra aardgas worden bijgestookt. Dit wordt omgezet in 
elektriciteit met een rendement dat deerniswekkend laag ligt vergeleken met het 
rendement dat in moderne gascentrales (STEG) wordt gehaald. Bovendien daalt 
door biomassa-bijstook de efficiency waarmee uit kunststoffen door verbranding 
elektriciteit wordt gemaakt.2 Ook Europese biodiesel, die van raapzaad wordt 
gemaakt, kan niet als duurzaam worden gezien. Over de levenscyclus (‘van 

1  J. Luteijn, No Energy to Waste. Onderzoek naar het overheidsbeleid ter verbetering van energieprestaties van 

de AVIs in Nederland, Heerlen: Open Universiteit, 2009.
2  L. Reijnders & M.A.J. Huijbregts, Biofuels for road transport. A seed to wheel perspective, London: Sprin-

ger, 2009. 
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zaadje tot wiel’) genomen, is de uitstoot van broeikasgassen bijvoorbeeld groter 
dan die van conventionele diesel.3

 2  Waarom doet Nederland het niet goed op het gebied van 
duurzame energie?

Als er wordt uitgegaan van de door de Nederlandse overheid 
gehanteerde definitie van duurzame energie, staat Nederland op de EU-ranglijst 
op plaats 22 (van de 27) wat betreft het percentage daarvan in de totale energie-
voorziening.4 Het percentage (berekend als finale energie) ligt thans wat boven 
de 2,4%.5 Zou mijn definitie van duurzame energie zijn gehanteerd, dan zou 
Nederland waarschijnlijk nog lager staan in de EU-rangorde.

Duurzame energie heeft het kennelijk moeilijk in Nederland. Waarom is dat 
het geval? Mijns inziens zijn er daarvoor diverse redenen. Belangrijk zijn:

-   de afwenteling van kosten van niet-duurzame energie;
-   het fenomeen dat duurzame energievoorziening als economische activiteit 

nog goeddeels in de kinderschoenen staat;
-  het Mattheus-effect (‘hem die heeft zal gegeven worden’);
-  de klunzige vormgeving van regelingen ter stimulering van duurzame 

energie.

Opvallend is wellicht dat het beperkte aanbod van duurzame energie niet op 
dit lijstje staat. Dat komt omdat het aanbod van zon- en windenergie enorm is. 
De zonnestraling die het aardoppervlak op enig moment bereikt, is gemiddeld 
gesproken ongeveer 8000 maal zo groot als de input van energie in de wereld-
economie. De totale beschikbare voorraad fossiele brandstoffen en nucleair 
materiaal is, energetisch bezien, kleiner dan één maand zonne-energie die de 
aarde bereikt. De wereldwijde hoeveelheid windenergie is meer dan veertig maal 
zo groot als de energie-input in de wereldeconomie. En de beschikbare hoeveel-
heid aardwarmte is naar schatting twee keer zo groot. De thans beschikbare 
apparaten kunnen deze vormen van energieaanbod efficiënt exploiteren. Concen-
trated solar power in 5% van de Sahara kan, energetisch gezien, voorzien in de 
wereldvraag naar energie. En zonnecellen op gunstig gelegen daken en muren 
in Nederland kunnen meer elektriciteit produceren dan de huidige Nederlandse 
elektriciteitscentrales. De energetische infrastructuur van Nederland moet er 
voor overhoop, waarbij ook moet worden voorzien in omvangrijke opslagfacilitei-

3  A. Sandoff & G. Schaad, ‘Does EU ETS lead to emission reductions through trade? The case of the 

Swedish emissions trading sector participants’, Energy Policy 2009-37, p. 3967-3977.
4  H. Segers, ‘Three options to calculate the percentage renewable energy: an example for a EU policy 

debate’, Energy Policy 2008-36, p. 3243-3248.
5  F. Kern & M. Howlett, ‘Implementing transition management as policy reform: a case study of the 

Dutch energy sector’, Policy Sciences 2009-42, p. 391-408. 
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ten. Maar technisch is het geen probleem om in de huidige Nederlandse vraag 
naar energie te voorzien met duurzame energie, zoals door mij gedefinieerd.

Dat is een goede reden om nader stil te staan bij de problemen die er kenne-
lijk zijn om dat ook daadwerkelijk te realiseren.

Het eerste, eerder genoemde, probleem voor duurzame energie is de afwente-
ling van kosten. Weliswaar wordt op papier bijvoorbeeld het beginsel ‘de vervui-
ler betaalt’ door de Nederlandse overheid al decennialang onderschreven, maar 
de praktijk is een geheel andere. Dat valt wellicht te illustreren aan de hand van 
plannen om in Nederland een serie kolencentrales te bouwen. Deze kunnen, 
onder de huidige regels, stroom leveren tegen een kostprijs van 3 tot 4 cent 
per kilowattuur. Daar kan ik met ‘mijn’ molen ( de vlak bij het AMC geplaatste 
molen van de windmolencoöperatie Windvogel), die stroom voor 7 cent per kilo-
wattuur levert, niet tegenop. Maar veronderstel nu dat alle afgewentelde kosten 
zouden worden doorberekend (zonder discontovoet en inclusief de vervan-
gingskosten voor opgeraakte natuurlijke hulpbronnen). Dan zou de prijs voor 
kolenstroom uitkomen op ongeveer 12 cent per kilowattuur. In dat geval zouden 
energiebedrijven er niet over piekeren om kolencentrales te bouwen, maar zou 
er een run zijn op de bouw van windmolens.

Het probleem van afgewentelde kosten is reeds lang in discussie, en voor 
zover deze klimaatverandering betreft, is daar ook wat op bedacht: het Europese 
emissiehandelssysteem voor CO2 (in de wandeling ETS genoemd).6 Voor de 
invulling van dat systeem zijn recentelijk door de Europese Commissie verstan-
dige voorstellen gedaan.7 De emissierechten voor dat systeem zouden worden 
geveild en er zou een niet al te hoog emissieplafond komen. Dat beviel de grote 
Europese bedrijven helemaal niet en deze hebben succesvol gelobbyd bij hun 
regeringen. Met veel resultaat.8 Het overgrote deel van de rechten wordt nu 
gratis weggegeven en het emissieplafond is zo uitgekleed dat de prijs per ton 
CO2 naar verwachting niet boven de 20 euro zal komen. Bij dat prijsniveau zal 
er niet of nauwelijks worden geïnvesteerd in energie-efficiency of duurzame 
energie.9 De ‘internalisering’ van thans afgewentelde kosten moet dan ook sterk 
verbeteren.

6  Tot stand gebracht door Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 

2003 tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeen-

schap en tot wijziging van Richtlijn 96/61/EG van de Raad, Pb L 275/32.
7  COD(2008)0013. 
8  In 2009 is de ETS-richtlijn gewijzigd via Richtlijn 2009/29/EG van het Europees Parlement en de 

Raad van 23 april 2009 tot wijziging van, Pb L 140/63. Richtlijn 2003/87/EG teneinde de regeling voor 

de handel in broeikasgasemissierechten van de Gemeenschap te verbeteren en uit te breiden, zoals 

gewijzigd bij Richtlijnen 2004/101/EG, 2008/101/EG en Verordening (EG) nr. 219/2009, blijven tot 31 

december 2012 van toepassing.
9  Algemene Rekenkamer, Subsidieregeling Milieukwaliteit elektriciteitsproductie. Den Haag: 2007. 
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Een tweede probleem voor duurzame energie is dat het als economische acti-
viteit in de kinderschoenen staat, hetgeen niet het geval is met de energievoor-
ziening zoals die gebaseerd is op kolen, gas, olie (en uraan). Dit heeft eveneens 
aanzienlijke gevolgen, wat mooi te zien is aan de prijsdaling voor duurzame 
energie zoals die zich in het naaste verleden heeft voorgedaan en voor de naaste 
toekomst wordt verwacht. Terwijl de prijs voor stroom uit fossiele brandstofcen-
trales de laatste vijftien jaar omhoog is gegaan, is de prijs voor een kilowattuur 
windelektriciteit in die periode met ongeveer een factor 3 gedaald. Er wordt 
niet serieus aan getwijfeld dat de prijzen voor energievoorziening met behulp 
van fossiele brandstoffen en duurzame energie elkaar deze eeuw zullen krui-
sen. Maar tot duurzame energie uit de kinderschoenen is gegroeid, is er een a 
priori-argument ten gunste van overheidsinterventie ten behoeve van deze infant 
industry. 

Het belang van het Mattheus-effect hangt nauw samen met de poldercultuur 
zoals wij die in Nederland kennen. Men ziet dat mooi bij de Energietransitie 
waarmee de overheid bezig is. Deze aanpak plaatst ‘hen die hebben’ (de Shells, 
Gasunies en NUON’s van deze wereld) direct voor de staatsruif, zodat hen en 
hun vrienden ook veel gegeven wordt. Ondernemers en wetenschappers die met 
disruptive technologies voor duurzame energie komen, waarvan we het waar-
schijnlijk vooral moeten hebben, worden veelal op ruime afstand gehouden.

Tenslotte moet gewezen worden op de klunzige manier waarop de overheid 
de steunregelingen voor duurzame energie vorm heeft gegeven. De regelingen 
zijn gekenmerkt door vele beleidswisselingen, waardoor – anders dan bijvoor-
beeld in Duitsland – geen stabiel investeringsklimaat tot stand is gekomen. Ook 
zijn enorme sommen geld over de balk gegooid – veel meer dan bijvoorbeeld in 
Duitsland. Dit is doodzonde. Overstappen op duurzame energie is een operatie 
die, financieel gezien, groter is dan de bail-out van de banken tijdens de huidige 
crisis, en dat noopt tot grote efficiency bij de besteding van geld.

 3 De uitdaging

De besproken problemen rond de realisering van duurzame 
energie in Nederland kan men vertalen in termen van uitdagingen voor de wijze 
waarop de overheid in de toekomst intervenieert.

Een eerste grote uitdaging is die van rechtvaardigheid. Er moet een einde 
komen aan de afwenteling van milieukosten en er moet rechtvaardigheid komen 
tussen de generaties, zodat komende generaties niet onder ons hoeven te lijden.

De tweede grote uitdaging is die van doelmatigheid. Deze kan niet volmaakt 
zijn. Dat komt doordat de overheid in ons type economisch systeem een gebrek 
heeft aan insider kennis over de werkelijke kosten. Maar het kan stellig veel beter 
dan tot nu toe. Vermoedelijk is het het slimst een relatief doelmatige regeling uit 
het buitenland – bijvoorbeeld Duitsland – over te nemen.
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 1 Inleiding

Energie is een topprioriteit voor de Europese Unie. Sedert meer 
dan tien jaar timmert de EU aan een efficiënte geliberaliseerde interne markt 
in gas en elektriciteit. Meer recent is er bezorgdheid gegroeid over de Europese 
energievoorzieningszekerheid en daarmee de noodzaak van een sterk extern 
Europees energiebeleid. Tevens blijft de EU er naar streven om een leidende rol 
te spelen bij klimaatverandering.

In december 2008 heeft de EU-wetgever dan ook zijn goedkeuring verleend 
aan een klimaat- en energiepakket, dat ambitieuze doelstellingen bevat voor een 
duurzame, concurrerende en continue energievoorziening; te weten de uitstoot 
van broeikasgassen met 20% verminderen, een aandeel hernieuwbare energie 
van 20% van het totale eindenergieverbruik behalen en een verbetering van de 
energie-efficiëntie met 20% tegen 2020 (de 20-20-20-doelstellingen).1

Duurzame energie speelt in dit nieuwe energielandschap van de 21ste eeuw 
en met het oog op het bereiken van bovenvermelde doelstellingen een uitermate 
belangrijke rol.

Deze bijdrage poogt het Europese regelgevend kader inzake duurzame 
energie de lege lata en de lege ferenda beknopt samen te vatten. Naast eigenlijke 
wetgeving is er ook oog voor zogenaamde soft-law instrumenten en beleidsdocu-
menten.

De verschillende legislatieve trajecten voor duurzame energie worden toege-
licht, met bijzondere aandacht voor hernieuwbare energie enerzijds en energie-
efficiëntie anderzijds. Telkens zal een balans worden opgemaakt van de vorde-
ringen op het terrein. Hierbij worden zowel de struikelblokken als de mogelijke 
opportuniteiten aangegeven.

 2  Klimaatverandering en energieafhankelijkheid: een 
Europese uitdaging

Als gevolg van het subsidiariteitsbeginsel, acht de EU het 
slechts noodzakelijk om op te treden wanneer bepaalde doelstellingen niet door 
de Lidstaten alleen kunnen worden behaald of als een EU-optreden doeltref-
fender is. De klimaat- en energievraagstukken zijn bij uitstek beleidsterreinen 
die een gezamenlijke EU-aanpak behoeven, gelet op de grensoverschrijdende 
problematiek en de (duurzame) oplossing daartoe.

Klimaatverandering is tegenwoordig het belangrijkste milieuprobleem. In 
haar mededeling inzake een energiebeleid voor Europa,2 stelde de Europese 
Commissie dat ‘energieproductie en -verbruik ongeveer 80% van alle emissies 

1  Europese Commissie, ‘Naar 20-20 in 2020 Kansen van klimaatverandering voor Europa’, 

COM(2008)13. Voor klimaat- en energiepakket: <http://ec.europa.eu/environment/climat/climate_

action.htm>.
2  Europese Commissie, ‘Een energiebeleid voor Europa’, COM(2007)1.
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van broeikasgassen in de EU veroorzaken’. De andere grote boosdoener van 
CO2-uitstoot is vervoer. De Commissie stelde dan ook: ‘een voortzetting van het 
huidige energie- en transportbeleid zou tot gevolg hebben dat de CO2-emissies 
van de EU tegen 2030 met circa 5% zouden stijgen en de mondiale emissies 
met 55%.’ De EU en haar Lidstaten dienen dus in te grijpen om de gevolgen van 
klimaatverandering terug te dringen want ‘het momenteel in de EU gevoerde 
energiebeleid is niet duurzaam.’

Net zoals duurzame energie één van de belangrijkste manieren is om de 
uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, is het eveneens van belang om 
energie-onafhankelijkheid te waarborgen en om de levering van energie aan 
Europa veilig te stellen. Europa wordt meer en meer afhankelijk van ingevoerde 
koolwaterstoffen (olie en gas). Bij een ongewijzigd beleid zou de afhankelijk-
heid van de EU van ingevoerde energie fors toenemen, van 50% van het totale 
EU-energieverbruik vandaag naar 65% in 2030. Tegen 2030 zou het aandeel 
ingevoerd gas naar verwachting stijgen van 57% naar 84%, het aandeel inge-
voerde olie van 82% naar 93%.3 De voorraden – waarvan Europa steeds afhan-
kelijker wordt – zijn ook geconcentreerd in een beperkt aantal land. Zo betrekt 
de EU momenteel de helft van haar gasleveringen uit niet meer dan drie landen 
(Rusland, Algerije en Noorwegen).4 Aan dergelijke energie-afhankelijkheid zijn 
uiteraard aanzienlijke (geo-)politieke risico’s verbonden. Zo brachten de geschil-
len in 2008-2009 tussen bijvoorbeeld Oekraïne en Rusland de gaslevering aan 
de EU in het gedrang. Evenzeer toonden deze crisissen aan dat het niet eenvou-
dig is dat de EU met één stem spreekt. Sommige Lidstaten handelen immers 
nog vaak uit (historisch) eigenbelang. Bovendien zijn er ook economische en 
milieurisico’s verbonden aan de energie-afhankelijkheid (bv. dure olie- en 
gaspijpleidingen; risico op schipbreuk van olie- en LNG-tanker).

Naast deze kwesties van leverings- en voorzieningszekerheid is er ook nog 
de vaststelling dat de vraag naar elektriciteit in de EU bij een ongewijzigd beleid 
met circa 1,5% jaarlijks zou toenemen. Dit is evenzeer problematisch omdat de 
vraag naar energie dus toeneemt, terwijl de EU binnenlandse productie van 
energie juist afneemt.

Het verminderen van de energie-afhankelijkheid zou eveneens moeten 
leiden tot concurrerende energieprijzen voor de Europese industrie en consu-
menten in het licht van de steeds stijgende olie- en gasprijzen op de mondiale 
markt.

In het Voortgangsverslag over duurzame energie van de Europese Commis-
sie luidt het samenvattend als volgt:

‘In de Mededeling wordt herinnerd aan het Europese beleidskader �oor duur-
zame energie: het belang er�an om de doelstellingen �oor klimaat�erandering en 

3  Europese Commissie, ‘Mededeling – Een energiebeleid voor Europa’, COM(2007)1 final van 10 januari 

2007.
4  Europese Commissie, ‘Groenboek – Een Europese strategie voor duurzame, concurrerende en continu 

geleverde energie voor Europa’, COM(2006)105 van 8 maart 2006.
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duurzaamheid te halen, �erbetering �an onze energie�oorzieningszekerheid en de 
ontwikkeling �an een inno�atie�e Europese industrie �oor duurzame energie �oor 
het scheppen �an banen en wel�aart �oor Europa.’5

Om het hoofd te bieden aan deze tweevoudige problematiek van klimaatver-
andering en energieafhankelijkheid, valt het niet te verbazen dat de Lidstaten 
stelselmatig meer en meer beroep doen op de EU om hiervoor een grensover-
schrijdende en adequate oplossing uit te denken.

 3 Duurzame energie in de EU 

 3.1 Definitie van duurzame energie

In het toonaangevende Brundtland-rapport van de Verenigde 
Naties uit 1987 wordt duurzame ontwikkeling omschreven als ‘de ontwikkeling 
die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekom-
stige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.’ 
Het voordeel van deze ruime definitie is dat het consensueel is en alle mogelijke 
belangen (zelfs tegenstrijdige) kan verzoenen. Anderzijds is het een vage defini-
tie die misschien wel te ruim is om werkelijk praktisch te kunnen zijn.

In de EU is duurzame ontwikkeling gericht op de aanhoudende verbetering 
van de levenskwaliteit en het welzijn voor de huidige en toekomstige generaties.6 
Het is een van de hoofddoelstellingen van de Europese Unie. Duurzame ontwik-
keling heeft in deze optiek dus niet alleen betrekking op schone energie, maar 
ook op duurzame volksgezondheid, sociale insluiting en migratie, onderwijs en 
opleiding, enzovoort.

Specifiek binnen de EU energie-context, valt op te merken dat ‘duurzame 
energie’ een veel gebruikte term is doch evenzeer weinig gedefinieerd is. Vaak 
wordt ‘duurzame energie’ hierbij onterecht gelijkgeschakeld met ‘hernieuwbare 
energie’.

In haar Groenboek uit 2006 omschreef de Europese Commissie duurzaam-
heid vrij volledig als volgt: 

1. ‘door de ontwikkeling �an concurrerende hernieuwbare energiebronnen en 
andere koolstofarme bronnen en dragers, met name alternatie�e    
transportbrandstoffen,
2. door het terugdringen �an de �raag naar energie in Europa, en 
3. door het �oortouw te nemen in het kader �an internationale inspanningen om 
de klimaat�erandering een halt toe te roepen en de plaatselijke luchtkwaliteit te 
�erbeteren.’7

5  Europese Commissie, Mededeling – Voortgangsverslag over duurzame energie, vergezeld van een uitge-

breid werkdocument, COM(2009)192 van 24 april 2009.
6  Raad voor de Europese Unie, Vernieuwde EU-strategie inzake duurzame ontwikkeling, 10917/06.
7  Europese Commissie, Groenboek – Een Europese strategie voor duurzame, concurrerende en continu 

geleverde energie voor Europa, COM(2006)105, van 8 maart 2006.
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Gelet op deze omschrijving kan duurzame energie allereerst gedefinieerd 
worden in functie van energiebronnen. Duurzame energie is dan bijvoorbeeld 
hernieuwbare energie (m.i.v. biobrandstoffen). In deze optiek is evenwel nucle-
aire energie of CCS als duurzame energie te beschouwen.8 

Duurzame energie kan ook in functie van marktorganisatie worden gede-
finieerd. Een interne gas- en elektriciteitsmarkt is voor de Europese Commis-
sie immers een voorwaarde om tot duurzame energie te komen in termen van 
veilige en efficiënte energie tegen een concurrerende prijs en met een hoog 
kwaliteitsniveau.9 Ook hebben exploitanten van de transmissiesystemen belang 
bij het bevorderen van de aansluiting van duurzame, gecombineerde warmte-
kracht- en microproductie-installaties, waarbij innovatie wordt gestimuleerd en 
kleinere bedrijven en particulieren worden aangemoedigd om niet-conventio-
nele energiebronnen te benutten.10

Alvorens in te gaan op specifieke EU-maatregelen inzake duurzame energie, 
wordt kort stilgestaan bij de Verdragsbasis van duurzaamheid.

 3.2 Duurzaamheid in het VWEU-Verdrag

In de overwegingen van het nieuwe Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie (VWEU) wordt duurzame ontwikkeling 
genoemd in het kader van de voltooiing van de interne markt en van versterkte 
cohesie en milieubescherming. Dit wordt nogmaals herhaald in artikel 3 VWEU. 
Duurzame ontwikkeling is dus een overkoepelende langetermijndoelstelling 
van de EU.

Artikel 6 VWEU bevat het Europese integratiebeginsel, hetgeen wil zeggen 
dat de eisen inzake milieubescherming in al het beleid en het optreden van de 
EU moeten worden geïntegreerd, ‘in het bijzonder met het oog op het bevorde-
ren van duurzame ontwikkeling.’ De bestrijding van klimaatverandering heeft 
bijvoorbeeld vele facetten. Zowel het energiebeleid als het vervoersbeleid spelen 
een belangrijke rol bij de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. 
Klimaatverandering heeft ook sociale gevolgen, bijvoorbeeld omdat door natuur-
rampen als overstromingen en droogte de zwakste regio’s en meest kwetsbare 
bevolkingsgroepen vaak onevenredig sterk worden getroffen. Maatregelen op 
het gebied van duurzame energie worden genomen om de continuïteit van de 
energievoorziening te verbeteren, klimaatverandering en plaatselijke luchtver-
ontreiniging terug te dringen, armoede te verminderen en zekerheid te vergro-
ten, terwijl ook rurale en lokale ontwikkeling worden gestimuleerd. Er zijn dus 
correlaties tussen verschillende beleidsgebieden.

8  CCS staat voor Carbon Capture and Storage oftewel het opslaan van CO2 in oude mijnen en het hier-

door onttrekken van mijngas.
9  Een energiebeleid voor Europa, o.c., punt 3.1.
10  Zie in dit verband ook het Groenboek – Naar een Europees energienetwerk voor een continue, duur-

zame en concurrerende energievoorziening, COM(2008)782, van 13 november 2008.
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Het oude Verdragsartikel inzake milieu stelt dat natuurlijke hulpbronnen 
(aardolie, aardgas en vaste brandstoffen) behoedzaam en rationeel moeten 
worden gebruikt (art. 191, §1 VWEU; oud art. 174 EG-Verdrag). Het nieuwe 
Verdragsartikel over energie voorziet op haar beurt dat het beleid van de EU op 
het gebied van energie ondermeer gericht is op ‘energie-efficiëntie, energiebe-
sparing en de ontwikkeling van duurzame energie te stimuleren’ (art. 194, §1, 
onder c, VWEU).

 3.3 Overzicht van de belangrijkste EU-regelgeving

Duurzame energierecht is niet gebaseerd op een one size fits 
all-beginsel omdat de uitdagingen en corresponderende beleidsinitiatieven te 
uiteenlopend zijn voor één enkel rechtskader.

Deze vaststelling leidt er dan ook toe dat de EU-regelgeving inzake duur-
zame energie gekenmerkt wordt door regelgeving die in eerste instantie essenti-
ele voorschriften vastlegt, terwijl daar later strengere voorschriften aan worden 
toegevoegd indien dit gerechtvaardigd is op basis van de relevante criteria (bv. 
weinig vooruitgang in het aandeel van hernieuwbare energie in de energiemix 
van Lidstaten). Dit is een toepassing van het EU-proportionaliteitsbeginsel. 
De perfecte illustratie hiervan is de nieuwe richtlijn hernieuwbare energie 
2009/28/EG die middels meer stringente voorschriften dan opgenomen in haar 
voorganger richtlijn 2001/77/EG de belemmeringen en de groei van duurzame 
energie wil aanpakken respectievelijk bevorderen.11

Naast een nieuwe en meer solide regelgevingskader, moet ook de behoefte 
aan effectieve monitoring en verslaggeving worden onderstreept. Dit is zowel 
aan de kant van de EU als aan de kant van de Lidstaten. De Europese Commis-
sie neemt haar rol als behoedster van het EU-recht heel serieus wanneer het op 
de naleving van energierecht aankomt. Zo is ze bijvoorbeeld sinds 2004 reeds 
61 juridische procedures begonnen tegen Lidstaten wegens het niet (voldoende) 
nakomen van de bepalingen uit richtlijn 2001/77/EG inzake hernieuwbare 
energie.12 De Lidstaten zelf moeten uiteraard ook aan monitoring doen, in het 
bijzonder aangezien ze verantwoordelijk zijn voor de vaak heel gedetailleerde 
uitvoering van de EU-regelgeving inzake duurzame energie. Bovendien hebben 
de Lidstaten vaak een eigen waaier van strategieën en instrumenten die betrek-
king hebben op duurzame energie (regelgeving, belastingen, groene aanbeste-
dingen, subsidies, investeringen, voorlichting, enzovoort). Zo zijn Lidstaten vrij 
om ervoor te kiezen, en in welke vorm, zij stimulansen bieden om het gebruik 
van producten met een hoge energie- en milieuprestatie aan te moedigen, welis-

11  Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering van 

het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 

2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG, (Pb L 140/16, van 5 juni 2009).
12  Europese Commissie, Mededeling – Voortgangsverslag over duurzame energie – Verslag van de 

Commissie overeenkomstig artikel 3 van Richtlijn 2001/77/EG, artikel 4, lid 2, van Richtlijn nr. 

2003/30/EG en over de uitvoering van het Europees Actieplan Biomassa, COM/2009/0192 def.
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waar met inachtneming van de bepalingen van het Gemeenschapsrecht, met 
name de regels inzake staatssteun (bv. accijnsverlaging voor biobrandstoffen).

EU (duurzaam) energierecht wordt naast een hele serie wetteksten tevens 
gekenmerkt door een uitgebreide compilatie van zogenaamde soft-law. Dit gaat 
van resoluties en aanbevelingen over actie-programma’s naar wit- en groen-
boeken. Dit zijn eigenlijk raadplegingsdocumenten en politieke intentieverkla-
ringen zonder rechtstreekse juridische verplichtingen of verplichting tot het 
uitvaardigen van wetgeving. Niettemin bieden deze teksten een goede inkijk 
in de prioriteiten van de Europese instellingen (voornamelijk de Europese 
Commissie) en geeft het vaak ook een goede discussie weer van de problemen 
met de huidige regelgeving en voorstellen tot verbetering (via zogenaamde 
impact assessments).13

Hieronder worden achtereenvolgens de voornaamste EU-maatregelen betref-
fende duurzame energie besproken, enerzijds inzake energie-efficiëntie en 
anderzijds inzake hernieuwbare energie en duurzaam vervoer.14

 3.3.1  Energie-efficiëntie: verstandiger consumeren en betere 
producten

Voor de Europese burger is energie-efficiëntie het meest direct 
relevante element van het Europees duurzame energiebeleid. Stijgende energie-
prijzen hebben immers een direct effect op de EU-burgers en hun portemon-
nee. Minder energie verbruiken biedt hiervoor de beste, duurzame oplossing op 
lange termijn. Uiteraard levert energie-efficiëntie ook een batig saldo op voor de 
bedrijven in Europa.

Aan de verbetering van de energie- en milieuprestaties van producten wordt 
al gedurende jaren op verschillende manieren gewerkt. De Eco-designrichtlijn 
schept een kader voor het vaststellen van eisen voor het ecologisch ontwerp van 
energieverbruikende producten.15 Andere wetgevingsteksten hebben betrekking 
op specifieke aspecten van de levenscyclus van producten, zoals afval. De etiket-

13  Zie bv. Strategische Energie Reviews (SER1 in 2006 en SER2 in 2008), beschikbaar op de website van 

Directoraat-Generaal (DG) Energie van de Europese Commissie, <http://ec.europa.eu/energy/index_

en.htm>.
14  Zoals hierboven besproken, zijn er verschillende andere rechtsdomeinen die tevens in verband staan 

met duurzame energie, in het bijzonder de gas- en elektriciteitsliberalisatie (interne energiemarkt). 

Een bespreking hiervan valt echter buiten het bestek van deze bijdrage. De geïnteresseerde lezer kan 

verwezen worden naar de derde reeks liberalisatierichtlijnen (2009/72/EG en 2009/73/EG) alsook de 

Mededeling van de Europese Commissie, Vooruitzichten voor de interne gas- en elektriciteitsmarkt, 

COM(2006) 84.
15  Richtlijn 2009/125 EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende de 

totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energie-

gerelateerde producten, (Pb L 285/10, van 31 oktober 2009). Deze richtlijn heeft per 20 november 2009 

de Eco-designrichtlijn 2005/32/EG (Pb L 191/92 van 22 juli 2005) ingetrokken.
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teringsregelingen die zijn vastgesteld bij de energie-etiketteringsrichtlijn,16 de 
vrijwillige Energy Star-verordening17 en milieukeurverordening18 en andere door 
de Lidstaten, de detailhandel en andere economische subjecten ontwikkelde 
systemen verschaffen de consument informatie over de energie- en milieupres-
taties van producten. In de Lidstaten worden daarmee betere productprestaties 
bevorderd via stimuleringsmaatregelen en overheidsopdrachten.19

Er werden evenwel verschillende tekortkomingen vastgesteld aan deze 
regelgeving. Op 19 oktober 2006 nam de Commissie dan ook een actieplan 
voor energie-efficiëntie aan.20 De Commissie stelde hierin vast dat het grootste 
kosteneffectieve besparingspotentieel te vinden is in de bouw van woningen en 
de sector commerciële gebouwen (tertiaire sector), waar het volledige bespa-
ringspotentieel wordt geraamd op 27%, respectievelijk 30% van het energiever-
bruik. Wat woningen betreft is het grootste potentieel te vinden in een betere 
isolatie van muren en daken, terwijl in bedrijfsgebouwen veel wordt verwacht 
van betere energiebeheerssystemen. Ook verbeterde apparaten en andere ener-
gieverbruikende toestellen bieden enorme mogelijkheden voor energiebespa-
ringen. Het actieplan bevat maatregelen waardoor de EU op koers zou moeten 
komen om de doelstelling te realiseren van het verminderen van haar globale 
verbruik van primaire energie tegen 2020 met 20%. Deze maatregelen werden 
vervolgens geconcretiseerd in het energie-efficiëntiepakket van 2008.21

Hieronder worden de drie essentiële onderdelen van energie-efficiëntie 
besproken: (i) energieprestaties van gebouwen; (ii) energie-etikettering; en (iii) 
ecologisch ontwerp.

(i) Energieprestaties van gebouwen
De Richtlijn Efficiënte Gebouwen (2002/91/EG)bevat een kader voor 

concrete maatregelen en voorschriften op Lidstaatniveau en omvat in essentie 
vier hoofdelementen:22

16  Richtlijn 92/75/EEG van de Raad van 22 september 1992 betreffende de vermelding van het energiever-

bruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie 

van huishoudelijke apparaten (Pb L 297/16 van 13 oktober 1992) (de Energy-Star-verordening).
17  Verordening (EG) nr. 106/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 betref-

fende een communautair energie-efficiëntie-etiketteringsprogramma voor kantoorapparatuur, Pb L 39/1 

van 13 februari 2008.
18  Verordening (EG) nr. 1980/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juli 2000 inzake een 

herzien communautair systeem voor de toekenning van milieukeuren (Pb L 237/1 van 21 september 

2000) (betreffende de vrijwillige etikettering voor milieuvriendelijkheid, waarin alle milieuaspecten 

van producten tijdens hun volledige levensduur zijn opgenomen).
19  De Energy Star-verordening bijvoorbeeld verplicht de EU-instellingen en de overheden van de lidstaten 

tot de aanschaf van kantoorapparatuur die aan bepaalde energie-efficiëntieniveaus beantwoordt.
20  Europese Commissie, ‘Actieplan voor energie-efficiëntie – het potentieel realiseren’, COM(2006)545 

def. van 19 oktober 2006.
21  Europese Commissie, ‘Verwezenlijking van de 20%-doelstelling’, COM(2008)772, van 13 november 

2008.
22  Zie art. 1 van Richtlijn 2002/91/EG van 16 december 2002 betreffende de energieprestatie van gebou-

wen, (Pb L 1/65 van 4 januari 2003).
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-  een gemeenschappelijke methodologie voor de berekening van de geïnte-
greerde energieprestatie van een gebouw;

-  minimumnormen voor de energieprestaties van nieuwe en – bij ingrij-
pende renovaties – bestaande gebouwen;

-  certificeringssystemen voor nieuwe en bestaande gebouwen en de 
verplichting om in openbare gebouwen op een duidelijk zichtbare plaats 
energieprestatiecertificaten – die maximum tien jaar oud mogen zijn – en 
andere relevante informatie aan te brengen;

-  de geregelde controle van verwarmingsketels en centrale klimaatrege-
lingssystemen in gebouwen, alsmede de evaluatie van verwarmingsinstal-
laties die ketels bevatten die meer dan vijftien jaar oud zijn.

De richtlijn heeft betrekking op de woonsector (residentieel) en de tertiaire 
sector (kantoren, openbare gebouwen, enzovoort). Sommige gebouwen zijn niet-
temin van het toepassingsgebied van de certificeringsvoorschriften uitgesloten, 
bijvoorbeeld historische gebouwen, industriepanden, enzovoort. De certificaten 
moeten worden afgegeven bij de bouw, verkoop of verhuring van een gebouw 
(art. 7).

Enerzijds is de richtlijn vooral toegespitst op de verhuring om ervoor te 
zorgen dat de eigenaar, die doorgaans de kosten van het energieverbruik niet 
zelf betaalt, de nodige maatregelen neemt. Anderzijds bevat de richtlijn bepa-
lingen die ervoor zorgen dat de bewoners (van de gebouwen) zelf hun verbruik 
aan verwarming en warmwaterverbruik kunnen regelen, voor zover dergelijke 
maatregelen rendabel zijn.

De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de uitwerking van de minimumnor-
men (art. 4). Zij moeten er ook voor zorgen dat de gebouwen door onafhankelijk 
en gekwalificeerd personeel worden gecertificeerd en gecontroleerd (art.10). 
Terwijl nieuwe gebouwen aan de door de Lidstaat vastgestelde minimumeisen 
moeten voldoen, geldt dit voor bestaande gebouwen enkel als het een gebouw is 
van meer dan 1000 m² die een ingrijpende renovatie ondergaat (zie artt.5 en 6).

Op 18 mei 2010 heeft het Europese Parlement in tweede lezing het politiek 
akkoord tussen de EU-Lidstaten (dat in november 2009 bereikt was), goedge-
keurd inzake het voorstel tot herziening van de Richtlijn Efficiënte Gebouwen 
dat moet resulteren in vereenvoudiging, verduidelijking en versterking van de 
bestaande voorschriften.23 In haar voorstel had de Commissie gepleit voor een 
afschaffing van de drempel van 1000 m² voor bestaande gebouwen die ingrij-
pend worden gerenoveerd: hierdoor zou een grotere groep gebouwen onder de 
bepalingen inzake energieprestatie vallen.24 Verduidelijkt wordt dat de energie-
prestatiecertificering ook ziet op de openbare sector. Gebouwen die door de over-

23  Op 14 april 2010 werd het standpunt (EU) Nr. 10/2010 van de Raad in eerste lezing vastgesteld, (Pb 

C 123 E/32 van 12 mei 2010) ten aanzien van het voorstel COM(2008)780 van 13 november 2008. De 

Richtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestaties van gebouwen, is vervolgens aangenomen op 19 

mei 2010 (Pb L 153/13 van 18 juni 2010).
24  Vastgesteld wordt dat 74% van de Europese gebouwen kleiner dan 1000 m² zijn.
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heid worden gebruikt hebben immers een voorbeeldfunctie bij het aantonen van 
de voordelen en de bevordering van energie-efficiëntie en er mag dan ook de eis 
aan worden gesteld dat zij binnen redelijke tijd voldoen aan de aanbevelingen in 
het energieprestatiecertificaat. De rol van de deskundigen bij de uitreiking van 
energieprestatiecertificaten wordt versterkt. Van de Lidstaten zal ook gevraagd 
worden om nieuwe concrete maatregelen te ontwikkelen die gunstige finan-
ciële voorwaarden bieden voor investeringen in een betere energie-efficiëntie 
in de bouwsector. Dit is één van de punten die in de uiteindelijk weerhouden 
tekst van de richtlijn – op aanzet van het Europees Parlement – is aangescherpt 
ten opzichte van het Commissievoorstel. Dit geldt tevens voor de bepaling dat 
Lidstaten erop toezien dat per 31 december 2020 alle nieuwe gebouwen zoge-
naamde bijna-energieneutrale gebouwen zijn. Gelet op de voorbeeldrol van de 
overheid in de energieconsumptie/efficiëntie, moeten nieuwe overheidsgebou-
wen reeds per 31 december 2018 bijna-energieneutraal zijn. Naast deze hogere 
normen voor nieuwe (particuliere of overheids-) gebouwen, moet ook gepoogd 
worden om bestaande gebouwen te upgraden in het kader van ingrijpende reno-
vaties. Dit kan bijvoorbeeld door ‘slimme meters’ te installeren en verwarming, 
warm water voor sanitair gebruik en airconditioningsystemen te vervangen 
door efficiëntere alternatieven, zoals warmtepompen. Regelmatige keuringen 
van boilers en airconditioningsystemen zullen verplicht worden. Tot slot werd 
ook een nieuw artikel met betrekking tot financiële stimulansen ingevoegd dat 
ervoor moet zorgen dat de Lidstaten voorzien in voldoende en gepaste financiële 
en fiscale maatregelen om de nieuwe richtlijn daadwerkelijk te implementeren.

(ii) Energie-etikettering
De energie-etiketteringsrichtlijn (92/75/EG) werd in 1992 vastgesteld en 

verplicht kleinhandelaars om een vergelijkend etiket aan te brengen dat het 
energieverbruik van huishoudelijke apparaten aangeeft voor de consumenten op 
het verkooppunt (klasse A++ to G). Hierdoor kunnen de consumenten overwe-
gen te investeren in toestellen met betere prestaties. Zo worden besparingen 
gerealiseerd door rekening te houden met de bedrijfskosten (hoofdzakelijk 
energieverbruik). Het helpt ook de fabrikanten om hun producten in de handel 
te brengen en winst te halen uit hun investeringen in betere en innovatievere 
toestellen. De regeling wordt daarom beschouwd als een win-win-instrument 
voor de consumenten, de industrie en het milieu.

Dat de etiketteringsrichtlijn tot de meer geslaagde EU-instrumenten wordt 
gerekend, komt vooral doordat de criteria ervan eenvoudig en helder zijn. Er 
is verder sprake van doeltreffende kosten-batenanalyses en er worden weten-
schappelijk aantoonbare resultaten geboekt. Bovendien is de administratieve 
opvolging tot een minimum beperkt gebleven. De richtlijn is dynamisch en 
flexibel en laat ruimte voor innovatie en technologische ontwikkelingen. Andere 
pluspunten zijn dat het een verplicht karakter heeft, duidelijk zichtbaar is, een 
eenvoudige boodschap wordt afgeleverd en energieprestaties van gelijksoortige 
producten snel met elkaar kunnen worden vergeleken.
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De huidige etiketteringsrichtlijn biedt de Commissie (bijgestaan door een 
regelgevend comité) een kader om uitvoeringsmaatregelen inzake etikettering 
vast te stellen voor specifieke huishoudelijke apparaten.25

Recentelijk is een herschikking van de etiketteringsrichtlijn afgerond, die 
een uitbreiding van het toepassingsgebied ervan beoogt, dat momenteel beperkt 
is tot huishoudelijke apparaten.26 Deze uitbreiding maakt de etikettering 
mogelijk van alle energiegerelateerde producten, met inbegrip van de huis-
houd-, commerciële en industriële sector en bepaalde niet-energieverbruikende 
producten zoals ramen en deuren, bouw- en bekledingsmateriaal, die over een 
significant energiebesparingspotentieel beschikken zodra ze in gebruik of geïn-
stalleerd zijn (vervoermiddelen uitgezonderd).

Het Europees Parlement heeft op 19 mei 2010 goedkeuring verleend aan het 
voorstel, waarna de Raad dezelfde dag formeel goedkeuring gaf aan het voorstel 
van nieuwe etiketteringsrichtlijn.27 

De vraag rijst in hoeverre het uitgebreide(re) toepassingsgebied geen afbreuk 
zal doen aan de basiselementen van de richtlijn die haar tot een succes hebben 
gemaakt, zijnde eenvoud, transparantie en vergelijkbaarheid. Immers zal er 
wellicht een wijziging nodig zijn van de parameters die bij energie-etikettering 
in acht worden genomen, alsook van het etiket zelf, waaraan verschillende 
parameters zullen moeten worden toegevoegd indien men deze nieuwe produc-
ten en sectoren onder de herziene richtlijn laat vallen. In de finale tekst van de 
nieuwe richtlijn – die normaal gezien in juni 2010 in het EU Publicatieblad zal 
verschijnen – is inderdaad een nieuwe lay-out van het energie-efficiëntielabel 
voorzien. Het aantal energieklassen blijft weliswaar beperkt tot de bestaande 
zeven (van A t/m G), doch er worden drie extra ‘plus’-klassen aan het bestaande 
kleurenschema toegevoegd (A+, A++ en A+++) om in lijn te komen met de tech-
nologische vooruitgang en teneinde concurrentie tussen ondernemingen voor 
het meest energie-efficiënte product te bevorderen. Daarnaast zal in de toekomst 
ook etiketten moeten worden bevestigd op energieverbruikende producten voor 
commercieel en industrieel gebruik, zoals koelcellen, vitrinekasten, industri-
ele kooktoestellen, automaten en industriële motoren. Hiervoor zullen door 
de Commissie per product afzonderlijke uitvoeringsrichtlijnen worden uitge-
vaardigd. Bovendien zal het energielabel verplicht zijn voor energiegerelateerde 

25  De Commissie heeft in het kader van de etiketteringsrichtlijn reeds richtlijnen vastgesteld voor acht 

huishoudelijke apparaten (koelkasten, diepvriezers, wasmachines, vaatwasmachines, centrifuges, 

lampen, airconditioners en elektrische ovens).
26  <http:// eur-lex.europa.eu>. Op 14 april 2010 werd het standpunt (EU) Nr. 9/2010 van de Raad in eerste 

lezing aangenomen met het oog op de aanneming van een Richtlijn van het Europees Parlement en de 

Raad betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de 

etikettering en in de standaard-productinformatie van energiegerelateerde producten (herschikking ten 

aanzien van het voorstel COM(2008)778 van 13 november 2008).
27  Via <http://ec.europa.eu/prelex>, COM(2008) 778; doc. TA/2010/178/p. 7 respectievelijk Richtlijn 

2010/30/EU van 19 mei 2010 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van 

andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie van energiegerelateerde 

producten (Pb L 153/1 van 18 juni 2010).
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producten, met inbegrip van voor de bouw bestemde producten, die geen ener-
gie verbruiken, maar ‘een aanzienlijke directe of indirecte impact’ op energiebe-
sparing hebben, zoals beglazing en kozijnen of buitendeuren.

(iii) Ecologisch ontwerp 
De Eco-designrichtlijn (2005/32/EG) tot slot, bevat voorschriften voor de 

vaststelling van eco-designeisen voor energieverbruikende producten met het 
doel het vrije verkeer van die producten binnen de interne markt te garanderen, 
uitgaande van de levenscyclus van de producten (artikel 1).28 Het betreft dus 
een preventieve aanpak die erop gericht is de milieuprestaties van producten te 
optimaliseren.

De richtlijn bevat weliswaar geen bindende eisen voor specifieke producten, 
maar zij stelt de Commissie, bijgestaan door een comité, in staat na een effect-
beoordeling en na raadpleging van de belanghebbenden, uitvoeringsmaatre-
gelen vast te stellen inzake specifieke producten en hun milieuaspecten (zoals 
energieverbruik, afvalproductie, waterverbruik, verlenging van de levensduur). 
Uitvoeringsmaatregelen worden dus opgesteld voor producten met significante 
milieueffecten, met aanzienlijke ruimte voor verbeteringen en met significante 
verkoop- en handelsvolumes.

Voor de bedoelde productgroep worden in de uitvoeringsmaatregelen, in 
overeenstemming met de bestaande bepalingen van de richtlijn, twee prestatie-
niveaus vastgesteld:

-  minimumeisen waaraan het product moet voldoen om op de interne 
markt te kunnen worden toegelaten. Waar mogelijk moeten Europese 
geharmoniseerde normen, die bij voorkeur op wereldnormen gebaseerd 
zijn, de fabrikanten helpen bij de toepassing van de maatregelen (artikel 
10);

-  geavanceerde milieuprestatie benchmarks, om de markt regelmatig te 
informeren over op de markt beschikbare goed presterende producten en 
over de eventuele toekomstige ontwikkeling van minimumeisen.

De minimumeisen en geavanceerde milieuprestatie benchmarks worden inge-
voerd in de onder (ii) beschreven etiketteringsregeling. Dit is de befaamde 
CE-markering van overeenstemming waardoor de fabrikant verklaart dat diens 
product voldoet aan alle relevante bepalingen van de toepasselijke uitvoerings-
maatregel. Een product met CE-markering moet vrijelijk in de interne markt 
kunnen bewegen (art. 6).

Het recent meest in het oog springende voorbeeld van eco-design zijn de 
nieuwe vereisten inzake energierendement waaraan lampen geproduceerd voor 
de EU-markt vanaf 1 september 2009 moeten voldoen (verordening (EG) nr. 
244/2009).29 Het effect is dat traditionele gloei- en halogeenlampen tegen het 

28  Richtlijn 2005/32/EG van 6 juli 2005 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststel-

len van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten.
29  Verordening (EG) nr. 244/2009 van de Commissie inzake ecologisch ontwerp voor niet-gerichte 

lampen voor huishoudelijk gebruik van 18 september 2009, (Pb L 76/3 van 24 maart 2009).



20

duurzame	energie	–	juridische	kansen	en	belemmeringen

einde van 2012 geleidelijk van de markt zullen verdwijnen. De Verordening 
legt voornamelijk minimumvereisten van energiebesparing op. Er worden ook 
nieuwe vereisten ingevoerd inzake de functionaliteit van lampen (ontbrandings-
tijd, levensduur, enzovoort) zodat op de markt enkel kwaliteitslampen zullen 
worden toegelaten. De verpakking zal dan ook bijkomende productinformatie 
moeten bevatten teneinde de consument een geïnformeerde keuze te helpen 
maken.

Een ander welbekend voorbeeld van eco-design zijn de voorschriften voor het 
elektriciteitsverbruik van elektronische huishoud- en kantoorapparatuur in de 
by-stand en in de uit-stand (Verordening (EG) nr. 1275/2008).30

De Eco-designrichtlijn geldt op dit ogenblik alleen voor energieverbruikende 
producten. Gelijklopend aan herschikking van de etiketteringregeling (ii) werd 
echter voorgesteld om het eco-design rechtskader ook tot andere uit milieuoog-
punt significante producten te verruimen, met name de energiegerelateerde 
producten (met uitzondering evenwel van vervoermiddelen, waarvoor al beleid 
en wetgeving ter vermindering van de milieueffecten bestaan).31 Energiegere-
lateerde producten zijn producten die van invloed zijn op het energieverbruik 
tijdens het gebruik (ramen, waterverbruikende toestellen, enzovoort). Dit voor-
stel tot verruiming van het toepassingsgebied werd aangenomen middels Richt-
lijn 2009/125/EG van 21 oktober 2009, dat voorziet in minimumvoorschrif-
ten voor energiegerelateerde producten.32 De inhoud van deze richtlijn is erg 
gelijkwaardig aan de Eco-designrichtlijn. Niet onbelangrijk is dat de regelgeving 
inzake ecologisch productontwerp weliswaar uitgebreid wordt naar energiegere-
lateerde producten doch dat dit niet alle types van producten omvat. Bovendien 
zullen er prioritaire productgroepen worden opgesteld op basis van een aantal 
vastgestelde criteria (omzet van meer dan 200.000 eenheden; met significante 
milieueffecten; en met significant potentieel voor verbetering).

 3.3.2 Hernieuwbare energie

Reeds in 1997 had de EU zich het streefdoel gesteld om tegen 
2010 te komen tot een aandeel van 12% voor hernieuwbare energiebronnen in 
haar totale energiemix.33 Terwijl de productie van hernieuwbare energie welis-

30  Verordening (EG) nr. 1275/2008 van de Commissie van 17 december 2009 tot vaststelling van 

uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 2005/32/EG van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft 

voorschriften inzake ecologisch ontwerp voor het elektriciteitsverbruik van elektrische en elektronische 

huishoud- en kantoorapparatuur in de stand by-stand en de uit-stand, (Pb L 339/45 van 18 december 

2008). Voor overzicht regelgeving inzake eco-design:<http://ec.europa.eu/energy/effciency/ecodesign/

legislation_en.htm>.
31  COD(2008)151.
32  Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende de 

totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energie-

gerelateerde producten, (Pb L 285/10 van 31 oktober 2009).
33  Europese Commissie, Witboek – Energie voor de toekomst: duurzame energiebronnen, COM(1997) 

599.
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waar is toegenomen, heeft de EU haar 2010 doelstelling niet gehaald en blijft 
zij steken op minder dan 10%. Het grootste deel van de groei was dan nog te 
danken aan de ontwikkeling van windenergie in slechts een beperkt aantal lid-
staten (voornamelijk Duitsland en Hongarije). Uit het 2009 Voortgangsrapport 
over duurzame energie blijkt dat Lidstaten erg wisselend gepresteerd hebben 
over de laatste decennia.34 Ook de diversiteit van de gehanteerde technologieën 
was beperkt. De grootste groei viel aan te tekenen in het gebruik van vaste bio-
massa en windenergie.

Het verschil in potentieel inzake hernieuwbare energie verklaart in bepaalde 
mate de vaststelling dat vooruitgang tussen de verschillende Lidstaten uiteen 
loopt doch dit heeft vooral te maken met het feit dat er sprake is van 27 verschil-
lende steunregelingen, die diverse beleidsinstrumenten omvatten, inclusief 
feed-in tariffs, premies, groene certificaten, belastingvrijstellingen, verplich-
tingen voor brandstofleveranciers, beleid inzake openbare aanbestedingen en 
onderzoek en ontwikkeling.

De beperkte vooruitgang is niet zozeer het gevolg van technologische 
beperkingen doch hoofdzakelijk van struikelblokken van voornamelijk admi-
nistratieve aard. In het bijzonder is de toegang tot het netwerk problematisch: 
onvoldoende capaciteit, ondoorzichtige procedures voor aansluiting, hoge 
aansluitingskosten en lange termijnen voor de vergunning voor aansluiting op 
het netwerk. Verder zijn in sommige Lidstaten de kosten voor aansluiting op het 
net en uitbreiding, alsook de heffingsregelingen van sommige transmissie- en 
distributiesysteembeheerders nog steeds gunstig voor de gevestigde produ-
centen en nadelig voor nieuwe, vaak decentrale en kleinere producenten van 
hernieuwbare elektriciteit.35

Het mag dan ook niet verbazen dat de oude richtlijn 2001/77/EG inzake 
hernieuwbare energie – die beperkt was in de verplichtingen voor de Lidstaten, 
aangezien hen enkel een indicatief streefcijfer voor het aandeel van hernieuw-
bare energie in de energiemix werd opgelegd – in 2009 vervangen werd door 
een meer stringente richtlijn.36

In de nieuwe Richtlijn Hernieuwbare Energie (2009/28/EG) worden aller-
eerst bindende doelstellingen per Lidstaat vastgesteld met daarbij horende natio-
nale actieplannen,37 op basis van een model dat door de Europese Commissie 
werd aangereikt (deze actieplannen moesten tegen juni 2010 worden ingediend 

34  Europese Commissie, Mededeling – Voortgangsverslag over duurzame energie – Verslag van de 

Commissie overeenkomstig art. 3 van Richtlijn 2001/77/EG, art. 4, lid 2, van Richtlijn 2003/30/EG en 

over de uitvoering van het Europees Actieplan Biomassa, COM(2009)0192 def.
35  Mededeling genoemd in voorgaande noot, p. 6.
36  Richtlijn 2009/28/EG van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare 

bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG, (Pb 

L 140/16 van 5 juni 2009).
37  De ingediende nationale actieplannen zijn consulteerbaar via <http://ec.europa.eu/energy/renewables/

transparency_platform/forecast_documents_en.htm>.
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bij de Commissie).38 Dit moet leiden tot langetermijnstabiliteit die noodzakelijk 
is voor bedrijven om duurzame investeringen (rendabel) te maken.

Om de eigen doelstelling voor het aandeel energie uit hernieuwbare bron-
nen te behalen, kan een Lidstaat gezamenlijke projecten opzetten met een 
andere Lidstaat of een derde-land (art. 7-9). Terwijl Nederland reeds te kennen 
heeft gegeven om zich te focussen op het ontwikkelen van een eigen nationaal 
hernieuwbaar energievermogen, stuurt België wel aan op dergelijke gezamen-
lijke projecten.

Ook dienen de nationale administratieve goedkeuringsprocedures zo veel als 
mogelijk gestroomlijnd te worden en moeten ze zowel proportioneel als noodza-
kelijk zijn (art. 13 lid 1). Er is ook een nieuw artikel dat het beheer en toegang tot 
het transmissie- (hoogspanning) en distributie- (laagspanning) moet optimalise-
ren (art. 16).

Net zoals in de derde reeks van gas- en elektriciteitsliberalisatierichtlijnen, 
moet de overheid voorzien in een loket (online-platform) waar de burger info 
over hernieuwbare energie kan verkrijgen (art. 24). In navolging van het leading 
by example principe, wordt van de nationale, regionale en lokale overheden 
gevraagd om bijvoorbeeld installaties op daken van overheidsgebouwen te zetten 
voor energieproductie (art. 13 lid 5).

 3.3.3 Duurzaam vervoer

De vervoerssector speelt een centrale rol in de Europese 
economie en is als zodanig goed voor bijna 20% van het verbruik van primaire 
energie. 98% van de energie die in deze sector wordt gebruikt, is bovendien van 
fossiele aard. Aangezien het vervoer ook wat energieverbruik betreft de snelst 
groeiende sector is, is deze sector een zeer belangrijke bron van broeikasgassen 
en van afhankelijkheid qua invoer van fossiele brandstoffen.

De EU houdt bij de uitwerking van het vervoerbeleid rekening met allerlei 
duurzaamheidselementen (zoals emissies, lawaai, bodemgebruik en biodiversi-
teit) en baseert de maatregelen op een langetermijn-concept van de duurzame 
mobiliteit van mensen en goederen, dat het volledige vervoersstelsel omvat, en 
op complementaire werkzaamheden op EU-, nationaal en regionaal niveau.39

In het kader van het klimaat- en energiepakket heeft de EU zich ertoe 
verbonden rond 2020 10% van haar verbruik van vervoersbrandstof uit 
hernieuwbare energiebronnen te halen (met inbegrip van biobrandstoffen, 
hernieuwbare elektriciteit en waterstof).40 Aan dit streefcijfer zijn bindende 

38  Beschikking van de Commissie van 30 juni 2009 tot vaststelling van een model voor nationale actie-

plannen voor energie uit hernieuwbare bronnen krachtens Richtlijn 2009/28/EG van het Europees 

Parlement en de Raad, (Pb L 182/33 van 15 juli 2009).
39  Europese Commissie, Mededeling – Een duurzame toekomst voor het vervoer: naar een geïntegreerd, 

technologiebeleid en gebruiksvriendelijk systeem, COM(2009) 279 van 17 juni 2009.
40  Deze overkoepelende doelstelling dat minstens 10 procent van alle energie in de vervoersector uit 

hernieuwbare bronnen afkomen, werd vervolgens ook in de nieuwe Richtlijn Hernieuwbare Energie 

vastgelegd.
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duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen gekoppeld, die in nieuwe richtlijn 
hernieuwbare energie 2009/28/EG en de richtlijn brandstofkwaliteit 2009/30/
EG zijn opgenomen.41

Belangrijke ontwikkelingen van het EU-beleid zijn verder het pakket groen 
vervoer, dat betrekking heeft op de vergroening van het vervoer,42 de internalise-
ring van externe kosten43 en de vermindering van het lawaai van spoorvervoer.44 
Het pakket omvat ook een voorstel over de internaliseringskosten van vrachtwa-
gens.45 In april 2009 is een verordening tot vaststelling van bindende streefcij-
fers voor CO2-emissies van nieuwe personenwagens goedgekeurd.46 Interessant 
als beleidsmaatregel is ook de discussie over het gebruik van economische of 
marktconforme instrumenten bij aanpak van de milieugevolgen van het niet-
duurzame vervoer (bv. plaatselijke heffingssystemen om congestie tegen te gaan 
in een aantal EU-steden zoals Londen en Stockholm).47

Verdere resultaten zijn de goedkeuring van een richtlijn betreffende de 
bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen die door aanbeste-
dende overheden worden aangekocht,48 een actieplan voor de invoering van 
intelligente vervoerssystemen49 en het opstarten van nieuwe maatregelen in 
aansluiting op het Groenboek over stedelijke mobiliteit.50 Voorts werd in het 
kader van de herziening van de Richtlijn inzake emissiehandel overeengekomen 
om de luchtvaart vanaf 2012 in de EU-regeling voor de emissiehandel op te 

41  Art. 17 van Richtlijn 2009/28/EG en art. 1, lid 6, van Richtlijn 2009/30/EG van 23 april 2009 tot 

wijziging van Richtlijn 98/70/EG met betrekking tot de specificatie van benzine, dieselbrandstof en 

gasolie en tot invoering van een mechanisme om de emissies van broeikasgassen te monitoren en te 

verminderen, tot wijziging van Richtlijn 1999/32/EG van de Raad met betrekking tot de specificatie van 

door binnenschepen gebruikte brandstoffen en tot intrekking van Richtlijn 93/12/EEG, (Pb L 140/88 

van 5 juni 2009). Het laatstgenoemde artikel voegt art. 7 ter toe aan Richtlijn 98/70/EG.
42  Europese Commissie, Mededeling – Groener vervoer, COM(2008) 433 van 8 juni 2008.
43  Europese Commissie, Mededeling – Strategie voor de internalisering van de externe kosten van vervoer, 

COM(2008) 435 van 8 juni 2008.
44  Europese Commissie, Mededeling – Geluidsreducerende maatregelen voor bestaand goederenmaterieel, 

COM(2008) 432 van 8 juni 2008.
45  Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van richtlijn 1999/62/

EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan 

zware vrachtvoertuigen, COM(2008) 436 van 8 juni 2008.
46  Verordening (EG) nr. 443/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 tot vaststel-

ling van emissienormen voor nieuwe personenauto’s, in het kader van de communautaire geïntegreerde 

benadering om de CO2-emissies van lichte voertuigen te beperken, (Pb L 140 van 5 juni 2009).
47  Europese Commissie, Groenboek – Marktconforme instrumenten voor milieu- en gerelateerde beleids-

doelstellingen, COM(2007) 140 van 28 maart 2007.
48  Richtlijn 2009/33/EG (Pb L 120/5 van 15 mei 2009).
49  Europese Commissie, Mededeling – Actieplan voor de invoering van intelligente vervoerssystemen in 

Europa, COM (2008) 886 van 16 december 2008.
50  Europese Commissie, Groenboek – Een nieuwe stedelijke mobiliteitscultuur, COM(2007)551 van 25 

september 2007.
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nemen. Er is verder ook een nieuwe verordening betreffende de etikettering van 
autobanden goedgekeurd,51 alsook een verordening betreffende de beperking 
van het rolgeluid van banden, weerstandsnormen en het gebruik van waarschu-
wingssystemen voor de bandendruk.52

 4 Conclusie

Het ontbreekt de EU zeker niet aan bevoegdheden en instru-
menten om een antwoord te bieden aan de uitdagingen van het nieuwe ener-
gielandschap van de 21ste eeuw. De vraag is evenwel of de EU soms niet al te 
ambitieus is om een geïntegreerd antwoord te willen bieden op de klimaatveran-
dering en daarbij de doelstellingen van milieubescherming, concurrentievermo-
gen en continuïteit van de energievoorziening in evenwicht te houden. Daarbij 
moet worden vastgesteld dat de EU in toenemende mate nieuwe doelstellingen 
en acties voorstelt en oplegt, terwijl bestaande doelstellingen allesbehalve ver-
vuld zijn door de Lidstaten. Dit wil niet zeggen dat Europa niet onverwijld moet 
handelen en impulsen moet geven. Doch de EU moet indachtig zijn dat zij met 
haar nieuw omvattend Europees energiebeleid – waar duurzame energie één van 
de belangrijkste pijlers van uitmaakt – zichzelf en haar Lidstaten niet voorbij 
gaat galopperen.

Veel instrumenten inzake duurzame energie (al dan niet ter implementatie 
van EU-richtlijnen) zijn in handen van de Lidstaten, en het nationale niveau lijkt 
dan ook vaak de beslissende impact te hebben bij het effectief bevorderen van 
duurzame energie, ondermeer door het vergroten van energie-efficiënte en van 
het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Monitoring, transparantie en 
verslaggeving zijn dus onontbeerlijke elementen om de vooropgestelde doelstel-
lingen inzake duurzame energie te bereiken, vooral omdat de uitvoering van 
Communautaire wetgeving (die veelal slechts een kader vormt voor nationale 
omzetting) vaak te wensen over laat.

In elk geval gaan zowel de Europese als nationale beleids- en besluitvor-
mingsniveaus drukke tijden tegemoet om de kaart van duurzame energie volle-
dig te kunnen uitspelen in het ingewikkelde plaatje van het EU-energierecht.

51  Verordening (EG) nr. 1222/2009 van de Raad en het Europese Parlement van 25 november 2009 inzake 

de etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters, 

(Pb L 342/46 van 22 december 2009).
52  Verordening (EG) nr. 661/2009 van de Raad en het Europese Parlement van van 13 juli 2009 betref-

fende typegoedkeuringsvoorschriften voor de algemene veiligheid van motorvoertuigen, aanhangwa-

gens daarvan en daarvoor bestemde systemen, onderdelen en technische eenheden, (Pb L 200/1 van 31 

juli 2009).
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 1 Inleiding

De productie van duurzame energie en het vergroten van 
energie-efficiëntie vergt vaak een investering die niet op de korte termijn terug-
verdiend kan worden. Dit hangt samen met het externe karakter van de milieu-
kosten die het gevolg zijn van het gebruik van niet-duurzame energiebronnen 
en minder energie-efficiëntie. Als gevolg hiervan zal er sprake zijn van een 
onderinvestering in duurzame energie en energie-efficiëntie. Een investering 
in duurzame energieopwekking of energie-efficiëntie zal zich immers pas op 
lange termijn terugverdienen, terwijl deze wel acute kosten met zich brengt die 
verdisconteerd moeten worden in de productiekosten en dus in de verkoopprijs 
of winstmarge. Het uitblijven van grootschalige investeringen resulteert op 
zijn beurt weer in een verminderd aanbod van duurzame energie en energie-
efficiëntie maatregelen. In economische termen is hier sprake van marktfalen. 
Hiermee wordt de situatie aangeduid waarin de markt niet optimaal functio-
neert en in het algemeen wordt aangenomen dat marktfalen een rechtvaardi-
ging is voor overheidsingrijpen.

In verband met de stimulering van duurzame energieopwekking en energie-
efficiëntie heeft de (Nederlandse) overheid dan ook tal van financiële instrumen-
ten in het leven geroepen. Deze financiële instrumenten trachten enerzijds de 
extra kosten van investeringen in duurzame energieopwekking en energie-effi-
ciëntie omlaag te brengen en anderzijds de kosten van milieugebruik te verdis-
conteren in de kostenstructuur (internaliseren). De versnelde afschrijving van 
milieu-investeringen is een voorbeeld van de eerste categorie van maatregelen. 
Energiebelastingen en andere heffingen die gebaseerd zijn op milieukosten, 
vormen een voorbeeld van de tweede groep van financiële instrumenten.

Beide groepen van maatregelen dienen te voldoen aan de randvoorwaar-
den die door het Europees recht worden gesteld aangezien zij ingrijpen in het 
marktproces. Zo kan de versnelde afschrijving of aftrek van milieu-investe-
ringen, evenals een subsidiëring van bepaalde kosten, worden aangemerkt als 
staatssteun in de zin van artikel 107 van het Werkingsverdrag (VWEU).1 Verder 
is denkbaar dat een energietransitie-maatregel effecten heeft op het grensover-
schrijdende verkeer van goederen, diensten of personen. Een voorbeeld hiervan 
is een beleid ter stimulering van de vestiging van bepaalde bedrijven die rest-
warmte kunnen (her)gebruiken. Ook maatregelen die beogen de milieukosten 
te internaliseren stuiten vaak op Europeesrechtelijke randvoorwaarden omdat 
dergelijke maatregelen vaak gepaard gaan met een (tijdelijke) vermindering van 
de milieuheffing voor grote energiegebruikers teneinde de concurrentiepositie 
van die gebruikers niet (teveel) aan te tasten. Dit kan eveneens staatssteun ople-
veren. Daarnaast heeft een deel van deze maatregelen een Europeesrechtelijke 
achtergrond in die zin dat zij dienen ter implementatie van secundair gemeen-
schapsrecht zoals de Emissiehandelsrichtlijn.2

1  Voorheen art. 87 EG.
2  Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 tot vaststelling van 

een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap en tot wijziging van 
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Deze bijdrage brengt het instrumentarium in kaart dat wordt gebruikt voor 
het bevorderen van energietransitie en plaatst dit in het Europeesrechtelijk 
kader. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar maatregelen van de Nederlandse 
overheid, maar evenzeer naar maatregelen van andere Lidstaten. Verder wordt 
onderzocht welke invloed het Europeesrechtelijk kader heeft op de maatregelen 
en in hoeverre dit kader kan bijdragen aan effectievere en efficiëntere maatre-
gelen ter stimulering van energietransitie. Daartoe wordt eerst het Europees-
rechtelijk beleidskader voor de stimulering van energietransitie, en met name 
duurzame energieopwekking, in kaart gebracht. Vervolgens zullen de regels 
inzake staatssteun worden onderzocht en zal worden bezien welke ruimte deze 
laten voor nationale stimuleringsmaatregelen.

 2  De plaats van energie uit hernieuwbare energiebronnen 
binnen het Europees milieurecht. Een beleidshistorisch 
overzicht

De aanpak van klimaatverandering neemt op dit moment een 
prominente plaats in op de Europese beleidsagenda in het algemeen en in het 
bijzonder inzake het milieubeleid. Dit gold niet altijd, voor zowel het milieube-
leid alsook voor de bestrijding van klimaatverandering. Pas in de loop van de 
Europese integratie ontstond het besef dat economische groei geen doel op zich 
kon zijn en tevens sociale en ecologische aspecten diende te omvatten.3 Energie-
transitie neemt in dit verband een bijzondere positie in, mede in verband met de 
schakelfunctie die dit begrip vervult in zowel de ecologische als de economische 
context voor de Europese integratie.

De westerse levensstijl en toenemende welvaart hebben de afgelopen decen-
nia een grote druk gelegd op de energiemarkt. Een aantal factoren, waaronder 
de hoge olieprijzen, de onzekere energievoorziening en de mondiale bezorgd-
heid over de opwarming van de aarde, heeft ertoe bijgedragen dat een vanzelf-
sprekende energievoorziening een illusie bleek. De leiders van de Europese Unie 
hebben zich tegen deze achtergrond verbonden tot een substantiële verhoging 
van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen:

‘De EU en de wereld be�inden zich op een kruispunt wat de toekomst �an de 
energie betreft. De klimaat�erandering, de groeiende afhankelijkheid �an aardolie 
en andere fossiele brandstoffen, de toenemende energie-in�oer en de stijgende 

Richtlijn 96/61/EG van de Raad (PB 2003 L 275/32). Op 1 januari 2013 wordt deze richtlijn gewijzigd 

door Richtlijn 2009/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 tot wijziging 

van Richtlijn 2003/87/EG teneinde de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten van de 

Gemeenschap te verbeteren en uit te breiden (Pb 2009 L 140/63).
3  J.H. Jans & H.H.B. Vedder, European Environmental Law, Groningen: Europa Law Publishing 2008, p. 

3-5.
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energiekosten maken onze samenle�ingen en economieën kwetsbaar. Op deze 
uitdagingen moet een alom�attend en ambitieus antwoord worden gege�en.’4

Het is dan ook niet voor niets dat de meest recente stap op dit terrein deel 
uitmaakt van een Klimaat- en Energiepakket. Dit pakket heeft zijn wortels in 
een duidelijke internationaalrechtelijke achtergrond die hieronder kort uiteenge-
zet zal worden.

 2.1 Van Rio via Kyoto naar Kopenhagen

In juni 1992 vond de VN Conferentie inzake Milieu en Ontwik-
keling plaats in Rio de Janeiro. De beslissing van de Algemene vergadering van 
de VN in 1989 om deze Conferentie te organiseren was sterk geïnspireerd door 
het Brundtland rapport.5 De Conferentie van Rio was een sleutelmoment voor 
een globaal beleid inzake het welzijn van de huidige en toekomstige generaties 
op economisch, ecologisch en sociaal gebied en vormt het referentiepunt voor de 
verwijzing naar ‘Duurzame Ontwikkeling’.

De Verklaring van Rio is een uitermate beknopte tekst die bestaat uit 27 
Principes, de zogenaamde ‘Rio Principes’, waarin duurzaamheid een meer dan 
eens terugkerend beginsel is.6 Daarnaast ontwikkelden de Verenigde Naties de 
Agenda 21, een uitvoerig actieplan met betrekking tot duurzame energie dat 
globaal, nationaal en lokaal moet worden nageleefd op elk gebied waarbij de 
mensen het milieu beïnvloeden.7

Naast Agenda 21, is op de Rio Conferentie van 1992 een Raamverdrag inzake 
klimaat-verandering aangenomen dat expliciet erkent dat de mondiale verhou-
dingen ten aanzien van het gebruik van fossiele brandstoffen zijn scheefge-
groeid. Het verdrag voorziet onder meer in een regeling die de geïndustriali-
seerde landen ertoe aanzet maatregelen te nemen om voor 2000 de emissies 
van broeikasgassen te beheersen en te streven naar stabilisatie op termijn ten 
opzichte van het referentiejaar 1990.8 Daarnaast verwoordt het Klimaatverdrag 
een aantal belangrijke beginselen, zoals de toepassing van het voorzorgsbegin-

4  Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Parlement, Routekaart voor hernieuwbare energie 

– Hernieuwbare energiebronnen in de 21ste eeuw: een duurzamere toekomst opbouwen, COM(2006) 

848 def.
5  G. Bruntland, G (ed.), Our common future: The World Commission on Environment and Development, 

Oxford: Oxford University Press 1987. De VN-Commissie onder leiding van Gro Harlem Brundtland 

formuleerde in dit rapport duurzame ontwikkeling: ontwikkeling die aansluit op de behoeften van 

het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in 

gevaar te brengen.
6  De Verklaring van Rio is beschikbaar via: <www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.

htm>.
7  De tekst van Agenda 21 is beschikbaar via <www.un.org/esa/dsd/agenda21/index.shtml>.
8  United Nations, United Nations Framework Convention on Climate Change, FCCC/INFORMAL/84 

GE.05-62220(E) 200705, beschikbaar via <www.unfccc.int/2860.php>.
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sel, het beginsel dat de vervuiler betaalt en het begrip duurzame ontwikkeling. 
Het duurde echter nog vijf jaar tot het Kyoto Protocol, dat daadwerkelijke uitvoe-
ring geeft aan het verdrag, in 1997 werd ondertekend.9

Zowel de Europese Unie als de afzonderlijke Lidstaten zijn partij bij het Kyoto 
Protocol dat na ondertekening in 1997 in 2005 van kracht werd.10 Het voor-
naamste instrument om de Kyoto doelstellingen te halen is de zogeheten Emis-
siehandelsrichtlijn die ziet op het terugdringen van broeikasgasemissies.11 De 
Energietransitie speelt als zodanig geen bijzonder prominente rol in dit kader.

Dat is anders in de aanloop naar de onderhandelingen voor de opvolger van 
het Kyoto Protocol in Kopenhagen. Onderdeel van de voorbereiding hiervan, 
en duidelijk ingegeven door de wens zichzelf als leider op klimaatgebied te 
kunnen manifesteren, was de zogeheten 20- 20-20-doelstelling van de EU. Op 
grond hiervan heeft de EU zich gecommitteerd tot een broeikasgasreductie van 
20%, 20% energiebesparing en, belangrijker in het kader van deze bijdrage, 
een doelstelling om in 2020 20% duurzame energieopwekking te hebben.12 
Zoals inmiddels genoegzaam bekend zal zijn, heeft deze doelstelling niet 
geresulteerd in een bindende opvolger voor het Kyoto Protocol.13 Wel is met een 
dertigtal partijen een akkoord gesloten.14 Het akkoord erkent het gevaar en de 
wetenschappelijke onderbouwing van de opwarming van de aarde met 2 graden 
Celsius en roept op tot uitstootbeperkingen. Een groter aandeel duurzame ener-
gie opwekking zal onmisbaar zijn om deze doelstellingen te behalen.

 2.2  De Europese Strategie ten aanzien van Hernieuwbare 
Energie

Het zal niet verbazen dat in de loop der jaren een veelheid aan 
Europese wetgeving van kracht is geworden. Niet alleen is de Europese wetgever 
aan de slag gegaan met de internationale verplichtingen die zijn aangegaan, 
ook heeft hij zich sterk gemaakt voor de vormgeving van een eigen klimaatbe-
leid waarbij Europa voorop wil lopen bij de internationale ontwikkelingen. Ten 

9  United Nations Framework Convention on Climate Change, Kyoto Protocol, beschikbaar via <www.

unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf>.
10  Het Kyoto Protocol ontstond in 1997, maar trad pas in werking nadat het Protocol door minimaal 55 

landen was geratificeerd. Tevens moesten de deelnemende landen samen verantwoordelijk zijn voor 

55 procent van de wereldwijde kooldioxide-uitstoot. Aan deze randvoorwaarden werd voldaan toen de 

Russische Federatie eind 2004 toezegde mee te doen.
11  Richtlijn 2003/87/EG (zie noot 2).
12  Mededeling van de Commissie aan het Europees parlement, de Raad, het Europees Economisch en 

Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s, Naar 20-20 in 2020 – Kansen voor klimaatverandering 

voor Europa, COM (2008) 30 def.
13  Zie uitgebreider hierover H. Vedder, ‘Diplomacy By Directive?’, beschikbaar op <www.ssrn.com>.
14  United Nations Framework Convention on Climate Change, Copenhagen accord of 18 December 2009, 

<http://unfccc.int/files/meetings/cop_15/application/pdf/cop15_cph_auv.pdf>.



31

hoofdstuk	3 het	europeesrechtelijk	kader	voor	financiële	instrumenten	ter	
stimulering	van	energietransitie

aanzien van de stimulering van duurzame energie geldt dit echter pas sinds de 
20-20-20-doelstelling.

 2.2.1  Van 1986 tot het Witboek inzake duurzame 
energiebronnen

Al in 1986 wordt een begin gemaakt met de ontwikkeling 
van Europees beleid op het gebied van duurzame energie. In dit jaar neemt 
het Europees Parlement een resolutie van de Raad aan waarin de ontwikkeling 
van hernieuwbare energiebronnen wordt beschouwd als een onderdeel van de 
onderzoeks- en ontwikkelingsdoelstelling van de Gemeenschap.15 In aansluiting 
hierop doet de Raad in 1988 een aanbeveling aan de Lidstaten: de exploitatie van 
hernieuwbare energiebronnen moet gestimuleerd worden en administratieve en 
bestuurlijke hinderpalen dienen tot een minimum beperkt te worden.16 Binnen 
datzelfde bestek doet de Commissie een mededeling aan de Raad waarin zij een 
eerste communautaire strategie voor de vermindering van de uitstoot van broei-
kasgassen uiteen zet.17 Aansluitend lanceert de Commissie in 1992 een pakket 
maatregelen om deze strategie tot uitvoering te brengen.18 Binnen dit voorstel 
om de uitstootplafonds van 1990 te stabiliseren wordt geld voor de promotie van 
het gebruik van hernieuwbare energiebronnen ter beschikking gesteld.

De volgende grote stap wordt gezet in 1997, wanneer de Commissie het 
Witboek ‘Energie voor de toekomst, een strategie en actieplan ter bevordering 
van duurzame energiebronnen’ publiceert.19 In dit Witboek, dat aansluit op het 
in november 1996 door haar Groenboek over de duurzame energiebronnen 
gestarte debat20, stelt de Commissie voor het eerst een strategie en actieplan 
vast om tegen 2010 het aandeel van duurzame energie in de totale energiebe-
hoeften van de Europese Unie te verdubbelen van 6% tot 12%. De belangrijkste 
kenmerken van deze strategie zijn enerzijds de versterking van communautaire 
beleidslijnen die van invloed zijn op het marktaandeel en de naamsbekend-
heid van duurzame energie, en anderzijds de versterking van de samenwerking 
tussen de Lidstaten en de invoering van gecoördineerde steunmaatregelen om 
investeringen te vergemakkelijken. De Commissie wijst erop dat de maatrege-

15  Resolutie van de Raad van 26 november 1986 betreffende beleidslijnen van de Gemeenschap voor de 

ontwikkeling van nieuwe en hernieuwbare energiebronnen, Pb 1986, C 316/1.
16  Aanbeveling 88/349/EEG van de Raad van 9 juni 1988 betreffende de ontwikkeling van de exploitatie 

van hernieuwbare energie in de Gemeenschap, Pb 1988, L 160/46.
17  Mededeling van de Commissie aan de Raad, Een strategie van de Gemeenschap voor de beperking van 

de emissie van kooldioxide en de verhoging van het energierendement, SEC(91)1744 definitief.
18  Mededeling Commissie, Een communautaire strategie om de uitstoot van CO2 te beperken en de ener-

gie-efficiëntie te verbeteren, COM(92)246 def.
19  Mededeling van de Commissie, Energie voor de toekomst: duurzame energiebronnen – Witboek voor 

een communautaire strategie en een actieplan, COM(97)599 definitief.
20  Groenboek van de Commissie, Energie voor de toekomst, hernieuwbare energieën: op weg naar een 

communautaire strategie, COM(96)576.
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len op het meest passende niveau conform het subsidiariteitsbeginsel moeten 
worden genomen, waarbij de eerste stap wordt overgelaten aan de afzonderlijke 
Lidstaten om hun individuele nationale actieplannen op te stellen.21 Opvallend 
is dat voor het eerst over hernieuwbare energiebronnen wordt gesproken in 
een bredere context: naast de vanzelfsprekende relatie tot klimaatverandering 
worden ook de relaties tot werkgelegenheid, het MKB, de regionale ontwikkeling 
en de stimulering van de economie belangrijk geacht. Echter, in het Witboek is 
nog geen sprake van bindende doelstellingen of individuele doelstellingen voor 
de Lidstaten.

Een eerste concreet en specifiek vervolg wordt aan het Witboek gegeven met 
de inwerkingtreding van Richtlijn 2001/77/EG.22 Deze Richtlijn stelt vast dat de 
mogelijkheden voor de exploitatie van duurzame energiebronnen in de Gemeen-
schap niet optimaal worden benut en erkent daarnaast de noodzaak van de 
promotie van deze exploitatie als wezenlijke bijdrage voor milieubescherming 
en duurzame ontwikkeling. De Richtlijn stelt de Gemeenschap voorts een doel-
stelling van 22% energie uit hernieuwbare energiebronnen voor 2010. Hiertoe 
moeten de afzonderlijke lidstaten indicatieve nationale doelstellingen formule-
ren die verenigbaar zijn met de hen door het Kyoto Protocol opgelegde verplichte 
uitstootvermindering.23

 2.2.2 European Climate Change Programme

In 2000 zet Europa de ingeslagen koers voort en lanceert 
de Commissie het eerste European Climate Change Programme (hierna: ECCP 
I).24 Dit actieprogramma heeft ten doel alle noodzakelijke onderdelen van een 
Europese beleidstrategie te erkennen en te ontwikkelen om op die manier het 
Kyoto Protocol op effectieve wijze te implementeren. Het programma leidt tot 
de inwerkingtreding van verschillende beleidsinstrumenten om de uitstoot van 
broeikasgassen te verminderen, en tot de vaststelling van het Zesde Milieuac-
tieprogramma van de Europese Gemeenschap.25 Het Programma geldt voor de 

21  Het subsidiariteitsbeginsel is thans neergelegd in artikel 5(3) VEU.
22  Richtlijn 2001/77/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 betref-

fende de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen op de interne 

elektriciteitsmarkt, Pb 2001 L 283/33. Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan het Witboek en door 

vaststelling van de Richtlijn voor het gebruik van biobrandstoffen: Richtlijn 2003/30/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 8 mei 2003 ter bevordering van het gebruik van biobrandstoffen of 

andere hernieuwbare brandstoffen in het vervoer, Pb 2003, L 123/42.
23  Voor een verdere bespreking van deze Richtlijn zij verwezen naar paragraaf 2.3, waar de verhouding ten 

opzichte van de huidige Richtlijn ter bevordering van energie uit hernieuwbare energiebronnen aan de 

orde komt.
24  Informatie over het European Climate Change Programme is beschikbaar via <www.ec.europa.eu/envi-

ronment/climat/eccp.htm>.
25  Besluit nr. 1600/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juli 2002 tot vaststelling van 

het Zesde Milieuactieprogramma van de Europese Gemeenschap, Pb 2002 L 242/1.
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periode van 2002-2012 en formuleert de Europese Strategie ten aanzien van 
het complete milieubeleid. Klimaatverandering wordt één van de vier essentiële 
prioriteiten van de Gemeenschap. De individuele Lidstaten dienen op basis van 
het Programma de verplichtingen die voortvloeien uit het ECCP I te implemen-
teren. Het ECCP I en het Milieuactieprogramma hechten beide belang aan de 
integratie van het milieu in alle sectoren die door Gemeenschapsbeleid worden 
geraakt. Europa wil deze geïntegreerde aanpak realiseren door het inzetten 
van milieubeschermende, maar tegelijk rendabele beleidsinstrumenten. Het 
Europese paradepaardje op dat gebied is de invoering in 2005 van de hierboven 
al genoemde Emissiehandelsrichtlijn.

Aansluitend gaat vanaf 2008 de tweede fase van het European Climate 
Change Programme van start, waarin wordt aangestuurd op de verdere ontwik-
keling van rendabele beleidsinstrumenten om de uitstoot van broeikasgassen 
nog verder te verminderen. De nadruk ligt hierbij vooral op specifieke sectoren 
die aan deze doelstelling kunnen bijdragen. Zo worden bijvoorbeeld richtlijnen 
ontwikkeld die de uitstoot van de vervoerssector en de luchtvaartindustrie dras-
tisch moet verlagen.26 Daarnaast wordt de ETS Richtlijn aangescherpt en neemt 
Europa maatregelen voor de ontwikkeling van CCS technologieën.27

 2.2.3 Klimaat- en Energiepakket 2008

Begin 2007 doet de Europese Commissie daartoe een ambiti-
euze Mededeling uitgaan.28 Hierin stelt zij voor om in internationale onderhan-
delingen een leiderschapspositie in te nemen. Daartoe suggereert de Commissie 
dat de EU zich al voor de internationale besprekingen in 2009 bereid zal 
moeten verklaren om verder te gaan dan de Kyoto-doelstellingen. Op hetzelfde 
moment publiceert de Commissie de ‘Routekaart voor hernieuwbare energie’ 

26  De resultaten van deze ontwikkelingen zijn de recentelijk in werking getreden Richtlijn 2009/101/EG 

van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG 

teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor de handel in broeikasgasemissie-

rechten binnen de Gemeenschap, Pb 2009, L 8/23 en Verordening 443/2009 van het Europees Parle-

ment en de Raad van 23 april 2009 tot vaststelling van emissienormen voor nieuwe personenauto’s, in 

het kader van de communautaire geïntegreerde benadering om de CO2 -emissies van lichte voertuigen 

te beperken, Pb 2009, L 148/27.
27  CCS Technologie staat voor de Engelse uitdrukking ‘carbon dioxide capture and storage’. In het kort 

houdt deze technologie in dat het koolstofdioxide (CO2) dat vrijkomt bij de verbranding van fossiele 

brandstoffen wordt afgevangen en getransporteerd naar geologische formaties (bijvoorbeeld lege 

aardgasvelden) waarin het langdurig kan worden opgeslagen. Zie hierover M.M. Roggenkamp en E. 

Woerdman (red.), Legal Design of Carbon Capture and Storage: Developments in the Netherlands from an 

International and EU Perspective, Antwerpen: Intersentia 2009.
28  Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en 

Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s – De wereldwijde klimaatverandering beperken tot 2 

graden Celsius – Het beleid tot 2020 en daarna, COM(2007)0002 definitief.
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(hierna: Routekaart 2007).29 De Commissie formuleert hierin een langetermijn-
strategie op het gebied van hernieuwbare energiebronnen. Zij stelt voor het aan-
deel van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in de totale energiemix 
door middel van een bindende doelstelling op 20% vast te stellen. Als onder-
steunende beleidsinstrumenten stelt de Commissie voor de werking van de 
interne markt te verbeteren, de stimuleringsmogelijkheden voor het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen uit te breiden, en een nauwere samenwerking 
met de marktpartijen te creëren. Voortbordurend op deze Mededeling, besluit de 
Raad een paar maanden later definitief tot verdere vermindering van de uitstoot 
van broeikasgassen: aan de gemeenschap wordt de verplichting opgelegd tot 
een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 20% ten opzichte van 
1990.30

Met deze voorzet van de Raad gaat de Commissie in 2008 aan de slag. De 
maatregelen krijgen op 17 december 2008 de steun van het Europees Parlement. 
Een pakket aan maatregelen onder de naam ‘Klimaat- en Energiepakket 2008’ 
wordt vastgesteld. De doelstellingen uit het Kyoto Protocol zijn tot uitgangs-
punt genomen bij dit ambitieuze pakket aan maatregelen dat ten doel heeft de 
klimaatverandering te bestrijden en de continuïteit van de energiebevoorrading 
en het concurrentievermogen van de energiesector te verbeteren. Het beoogt 
uitvoering te geven aan de zogenaamde 20-20-20-doelstelling: een verminde-
ring van 20% van de broeikasgasemissies, een aandeel van 20% hernieuwbare 
energie in het totale energieverbruik van de EU en 20% meer energie-efficiën-
tie. Hiertoe is een aantal bestaande maatregelen aangescherpt en een aantal 
nieuwe maatregelen geïntroduceerd. Het pakket is gebouwd op drie centrale 
pijlers, te weten: 1. Een echte interne markt voor energie, 2. Een versnelling 
van de verschuiving naar koolstofarme energie en 3. Energie-efficiëntie. Het 
Klimaat- en Energiepakket omvat zes regelgevingsbesluiten.31

 2.2.4 Het Verdrag van Lissabon

De voorlopig meest prominente en recente loot aan de Europese 
duurzaamheidsboom vormt de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon 
op 1 december 2009.32 Het Verdrag bepaalt dat duurzame ontwikkeling een van 

29  Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement van 10 januari 2007, ‘ Route-

kaart voor hernieuwbare energie – Hernieuwbare energiebronnen in de 21ste eeuw: een duurzame 

toekomst opbouwen’, COM (2006)848.
30  Europese Raad te Brussel 8/9 maart 2007, Conclusies van het voorzitterschap, 7224/1/07 Rev 1.
31  Zie ook: EU Press Release, Commissie verheugd over goedkeuring Klimaat- en Energiepakket, Brussel 

23 april 2009, IP/09/628. De afzonderlijke regelgevingsbesluiten die onderdeel uitmaken van het 

Klimaat en Energie-pakket zijn te vinden in Pb L 140 van 23 april 2009.
32  Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot 

oprichting van de Europese Gemeenschap, Pb 2007, C 306/01. Het Verdrag van Lissabon wijzigt de 

twee belangrijkste EU-verdragen, te weten het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) en het 

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. Het laatste heeft een nieuwe naam gekregen: 
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de doelstellingen van de EU is.33 Er moet worden gestreefd naar een hoog niveau 
van bescherming en zelfs een verbetering van de milieukwaliteit. Duurzame 
ontwikkeling is weliswaar al in de vorige verdragen opgenomen, maar het Ver-
drag van Lissabon hecht meer belang aan deze doelstellingen en is explicieter. 
Duurzame ontwikkeling wordt voortaan beschouwd als een van de fundamen-
tele doelstellingen van de EU in haar betrekkingen met de rest van de wereld.34 
Ten aanzien van energie bevat het Verdrag van Lissabon een nieuwe bepaling: 
artikel 194 VWEU. Dit artikel bepaalt binnen welke grenzen de Europese 
strategie ten aanzien van het energiebeleid moet worden bepaald. Op grond van 
artikel 194 lid 1 onder c VWEU is het beleid mede gericht op het stimuleren van 
energie-efficiëntie, energiebesparing en de ontwikkeling van nieuwe en duur-
zame energie. Hiermee hebben de doelstellingen inzake energietransitie ook 
een verdragsbasis gekregen.

 2.3  De Huidige Europese Richtlijn ter bevordering van 
hernieuwbare energie

Energiebesparing en vervanging van fossiele brandstoffen door 
hernieuwbare energie zijn twee belangrijke pijlers van het huidige Europese 
energiebeleid. Voor het aandeel hernieuwbare energie hanteert de EU voor 
2020 een bindend streefcijfer van 20% in het totale EU-energiegebruik, en een 
bindende doelstelling van 10 procent biobrandstoffen in het brandstofverbruik. 
De Commissie heeft deze ambitieuze voorstellen voor de verwezenlijking van de 
beleidsdoelstellingen inzake hernieuwbare energie in een Richtlijn gegoten: de 
Richtlijn ter bevordering van energie uit hernieuwbare energiebronnen (hierna: 
HE-Richtlijn).35 De HE-Richtlijn vervangt, zoals gezegd, de eerdere Richtlijn 
2001/77/EG die hetzelfde doel voor ogen stond: de promotie van het gebruik van 
energie afkomstig uit hernieuwbare energiebronnen.36 Een van de centrale inno-
vaties van deze Richtlijn is de betrekkelijk concrete wijze waarop de 20% duur-
zame energie doelstelling dient te worden bereikt. De basis hiervoor vormen de 
streefcijfers die per Lidstaat worden vastgesteld. De streefcijfers voor de afzon-
derlijke Lidstaten zijn vastgesteld op basis van een tweeledige berekening.37 

het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Daarnaast zijn verschillende 

protocollen en verklaringen aan het Verdrag toegevoegd. Voor een uitgebreide analyse van de gevolgen 

van het Verdrag van Lissabon voor het Europees milieubeleid zie: H. Vedder, ‘The Treaty of Lisbon and 

European Environmental Law and Policy’, Journal of Environmental Law 2010/2, p. 285-299.
33  Art. 3(3) VEU.
34  Art. 3(5) VEU.
35  Richtlijn 2009/28/EG, Pb 2009, L 140/16.
36  Richtlijn 2001/77/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 betreffende de 

bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen op de interne elektriciteits-

markt, (Pb 2001, L 283/33). 
37  Richtlijn 2009/28/EG, Pb 2009, L 140/16, preambule punt 15 en Europese Commissie, Effectbeoorde-

ling, Document bij het pakket uitvoeringsmaatregelen voor de EU-doelstellingen inzake klimaatveran-
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Voor elke Lidstaat wordt allereerst het aandeel van hernieuwbare energie in de 
energiemix met een vast percentage verhoogd. De verhoging van die uitkomst is 
vervolgens afhankelijk gesteld van het bruto binnenlands product van de afzon-
derlijke Lidstaten om tot een billijke verdeling te komen.38 Om te voorkomen dat 
het aandeel van biobrandstoffen in de hernieuwbare energiemix achterblijft door 
de hoge kosten van de productie van biobrandstoffen, is daarvoor een afzonder-
lijk streefcijfer opgenomen. Voor alle Lidstaten geldt een bindend streefcijfer van 
10% voor energie uit hernieuwbare energie in het vervoer.39

Het belangrijkste verschil met de oude Richtlijn 2001/77/EG is dat de streef-
cijfers in de HE-Richtlijn niet langer indicatief maar juridisch bindend zijn. 
Het voornaamste doel van dit bindend karakter is gelegen in de zekerheid die 
daarmee wordt geboden aan investeerders.40 Echter, het bindende karakter van 
de streefcijfers is slechts uitgewerkt in de bepalingen die de Lidstaten voorschrij-
ven Nationale Actieplannen op te stellen. Daarmee kan men zich afvragen of 
hiervan inderdaad een stimulerend effect op private investeerders zal uitgaan.

De HE-Richtlijn legt de Lidstaten in artikel 4 de verplichting op een natio-
naal actieplan (hierna: NAP) voor energie uit hernieuwbare energiebronnen vast 
te stellen. Dit NAP beoogt inzicht te geven in de stand van zaken ten aanzien 
van de hernieuwbare energiemarkt en in de maatregelen die de betreffende 
Lidstaat voor hernieuwbare energie van plan is te nemen. Aan de hand van de 
NAPs beoordeelt de Commissie of de streefcijfers in voldoende mate kunnen 
worden verwezenlijkt. Is dit niet het geval, dan kan de Commissie op grond van 
artikel 4 HE-Richtlijn de Lidstaat verzoeken een gewijzigd NAP op te stellen in 
het kader waarvan de Commissie aanbevelingen kan doen aan die Lidstaat.

De HE-Richtlijn reikt de Lidstaten een aantal instrumenten aan waarmee 
het bereiken van de streefcijfers kan worden vergemakkelijkt. Ook voorziet de 
HE-Richtlijn in een aantal (administratieve) verplichtingen waarmee de Lidsta-
ten de procedures voor het opzetten van projecten op het gebied van hernieuw-
bare energie moeten vergemakkelijken.

Zo beoogt het al bij Richtlijn 2001/77/EG geïntroduceerde oorsprongga-
rantiesysteem (de zogenaamde ‘groene certificaten’) om de binnenlandse en 
internationale handel in hernieuwbare elektriciteit te vergemakkelijken en om 
de consument een beter inzicht te geven bij het maken van een keuze tussen 

dering en hernieuwbare energie voor 2020, SEC(2008)85 (hierna: Effectbeoordeling 2008).
38  Art.5 van Richtlijn 2009/28/EG Pb 2009, L 140/16. Een andere berekeningsmethode neemt het 

primair eindverbruik als uitgangspunt. Bij deze methode worden met verliezen bij de omzetting geen 

rekening gehouden. Zo wordt voor elektriciteit die met behulp van wind, water of zon wordt opgewekt 

ervan uitgegaan dat de primaire energie-input gelijk in aan de energie-output. Hierdoor zijn deze ‘ 

niet-thermische’ hernieuwbare energiebronnen in het nadeel ten opzichte van andere energiebronnen. 

Zie ook Effectbeoordeling 2008. Het bruto-eindverbruik van energie wordt in artikel 2 onder f van de 

HE-Richtlijn gedefinieerd.
39  Art. 3 lid 4 van Richtlijn 2009/28/EG, Pb 2009, L 140/16.
40  Punt 14 van de preambule bij Richtlijn 2009/28/EG, Pb 2009, L 140/16.
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‘groene’ en ‘grijze’ stroom.41 De HE-Richtlijn handhaaft deze beperkte opvat-
ting van de werking van de garantieregeling, zoals reeds blijkt uit de definitie: 
een garantie van oorsprong heeft uitsluitend een bewijsfunctie ten aanzien 
van de herkomst van de energie.42 De Richtlijn benadrukt daarbij dat duidelijk 
onderscheid moet worden gemaakt tussen garanties van oorsprong en groene 
certificaten die in het kader van een steunregeling worden gebruikt.43 Daarnaast 
bepaalt artikel 15 van de HE-Richtlijn in detail welke informatie op de garantie 
moet worden vermeld en beschrijft het summier op welke manier de garanties 
kunnen worden overgedragen. Hiermee wordt beoogd dat Lidstaten gemak-
kelijker en goedkoper, en daardoor sneller, hun streefcijfers zullen behalen. 
Een volgende maatregel om de doelmatigheid en kosteneffectiviteit van de 
HE-doelstellingen te vergroten is de mogelijkheid van samenwerking tussen 
twee of meer Lidstaten en Lidstaten en derde landen op het terrein van duur-
zame energie opwekking. Binnen de EU kunnen de Lidstaten in de eerste plaats 
onderling afspraken maken en regelingen treffen over de statische overdracht 
van hernieuwbare energie. Hierdoor kan de ene Lidstaat met behulp van in een 
andere Lidstaat geproduceerde energie haar eigen doelstelling realiseren.44 Een 
tweede mogelijkheid tot samenwerking binnen de EU biedt artikel 7 HE-Richt-
lijn, op basis waarvan Lidstaten gezamenlijke projecten voor de productie van 
hernieuwbare energie kunnen opzetten. Verder maakt de HE-Richtlijn samen-
werking tussen Lidstaten en derde landen mogelijk op grond van artikel 9 en 10.

Het feit dat de HE-Richtlijn steunregelingen van de Lidstaten omschrijft als 
een van de belangrijke instrumenten waarmee de streefcijfers kunnen worden 
bereikt, is op zich niet nieuw of verrassend. Zoals hierboven al aangegeven, 
kenmerkt de markt voor energie uit hernieuwbare energiebronnen zich door 
marktfalen waardoor investeerders in een normale marktsituatie waarschijn-
lijk niet tot exploitatie, investeringen of innovatie zullen overgaan. Richtlijn 
2001/77/EG erkende dan ook de noodzaak van overheidssteun op de markt 
voor hernieuwbare energiebronnen en zette de Commissie aan tot vaststelling 
van een nieuwe kaderregeling voor de beoordeling van steunregelingen voor 
hernieuwbare elektriciteit.45 De nieuwe HE-Richtlijn breidt de regelgeving ten 
aanzien van steunregelingen op een aantal punten uit. In de eerste plaats wordt 
‘steunregeling’ afzonderlijk gedefinieerd, waarbij de relatie tot Europese staats-
steunregels echter onbesproken blijft.46

41  Punt 9 van de preambule en artikel 5 van Richtlijn 2001/77/EG, Pb 2001, L 283/33.
42  Art. 2 onder j van Richtlijn 2009/28/EG, Pb 2009, L 140/16.
43  Punt 52 van de preambule bij Richtlijn 2009/28/EG, Pb 2009, L 140/16.
44  Art. 6 van Richtlijn 2009/28/EG, Pb 2009, L 140/16.
45  Punt 12-16 van de preambule bij en artikel 4 van Richtlijn 2001/77/EG, Pb 2001, L 283/33. Dit werd 

de Mededeling van de Europese Commissie –Communautaire kaderregeling inzake staatssteun ten 

behoeve van het milieu, Pb 2001, C 37/3, die in 2009 is vervangen door de Richtsnoeren Milieusteun, 

waarover uitgebreid paragraaf 3.2.
46  Art. 2 onder k Richtlijn 2009/28/EG, Pb 2009, L 140/16. Deze formulering is breder dan het staats-

steunbegrip, waarover meer hieronder in paragraaf 4.
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Ten tweede creëert de HE-Richtlijn mogelijkheden voor zowel individuele-
47als gezamenlijke48 steunverlening. Op basis van deze laatste regeling kunnen 
Lidstaten onderling overeenkomen in welke mate een Lidstaat de energieproduc-
tie in een andere Lidstaat steunt en hoe zwaar dit moet worden meegeteld voor 
het bereiken van het te behalen streefcijfer.49

Investeringen in energietransitie kunnen, behalve door een steunregeling, 
verder aantrekkelijk gemaakt worden door het verminderen van de admini-
stratiekosten. Uit de effectbeoordeling van de Commissie blijkt dat naleving 
van zowel de communautaire als de nationale wetgeving op het gebied van 
hernieuwbare energie een grote hoeveelheid complexe procedures omvat. 
De bestaande procedures belemmeren op deze manier de ontwikkeling van 
hernieuwbare energietechnologieën en veroorzaken vertragingen en hoge 
kosten.50 In de HE-Richtlijn is een omvattende bepaling opgenomen die van 
de Lidstaten verlangt dat zij hun administratieve procedures, voorschriften en 
regels stroomlijnen. Proportionaliteit, evenredigheid en transparantie zijn de 
leidende beginselen die de Lidstaten daarbij voor ogen moeten staan.51

Een laatste belangrijke steunmaatregel betreft het regime voor voorrang bij 
toegang tot het netwerk in geval van congestie. Een belangrijke verandering 
die de HE-Richtlijn invoert ten opzichte van Richtlijn 2001/77/EG betreft de 
toegang tot het elektriciteitsnetwerk. In de eerste plaats bepaalt artikel 16 van 
de HE-Richtlijn dat beheerders van netwerken de transmissie en de distributie 
van hernieuwbare energie moeten garanderen. Daarnaast en daarboven, dienen 
Lidstaten ervoor zorg te dragen dat energie uit hernieuwbare energiebronnen 
voorrang krijgt op het netwerk. Deze voorrang mag evenwel worden gelijkge-
steld met gewaarborgde toegang tot het netwerk. In Richtlijn 2001/77/EG was 
deze voorrangsregel nog facultatief en ingericht naar de mogelijkheden van de 
werking van het elektriciteitsnetwerk.52 In de huidige regeling wordt slechts 
summier rekening gehouden met de eventuele beperking die het netwerk 
veroorzaakt: wanneer zich situaties voordoen waarin gewaarborgde toegang tot 
het net de betrouwbaarheid of veiligheid aantast, kan financiële compensatie 
voor de betrokken energieproducenten worden overwogen. Uitgangspunt is 
echter dat toegang te allen tijde voor producenten van hernieuwbare energie 
mogelijk is.53

47  Richtlijn 2009/28/EG, Pb 2009, L 140/16 voorziet niet langer in een expliciete regeling voor steunver-

lening maar onderschrijft wel de noodzakelijkheid daarvan, zie o.a. punt 27 van de preambule bij de 

Richtlijn.
48  Art. 11 van Richtlijn 2009/28/EG, Pb 2009, L 140/16.
49  Punt 25 van de preambule bij Richtlijn 2009/28/EG, Pb 2009, L 140/16.
50  Effectbeoordeling 2008, p. 20. Zie ook punt 41-44 van de preambule bij Richtlijn 2009/28/EG, Pb 

2009. L 140/16.
51  Art. 13 Richtlijn 2009/28/EG, Pb 2009, L 140/16.
52  Art. 7 Richtlijn 2001/77/EG, Pb 2009, L 283/33.
53  Punt 61 van de preambule bij Richtlijn 2009/28/EG, Pb 2009, L 140/16.
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Deze voorrangsbepaling vormt onmiskenbaar een belangrijke stimulans 
voor de productie van duurzame energie. Echter, deze uitzondering verdient 
nuance: de preambule bij de richtlijn benadrukt expliciet dat deze uitzondering 
geenszins een aankoopverplichting voor de Lidstaten inhoudt, maar primair ten 
doel heeft producenten van hernieuwbare energie te verzekeren dat zij de door 
hen opgewekte energie kwijt kunnen op het net.54

 3  De (on)mogelijkheden voor milieusteun voor het gebruik 
van energie uit hernieuwbare energiebronnen

De staatssteunregels in het Europees recht hebben primair ten 
doel te verzekeren dat het marktmechanisme ongestoord zijn werk kan doen 
zonder ongerechtvaardigd overheidsingrijpen. Het ruim geformuleerde verbod55 
tot het verlenen van staatssteun wordt echter gerelativeerd door de ruime uit-
zonderingsmarge die op grond van het verdrag en verschillende beleidsregels 
is ontstaan. De toepassing van deze uitzonderingen geschiedt echter voorna-
melijk door de Europese Commissie. De achtergrond van de Europese staats-
steunregels is gelegen in de wens een subsidiewedloop tussen de Lidstaten en 
de daaraan inherente concurrentieverstoringen te voorkomen, terwijl erkend 
wordt dat staatssteun wel degelijk noodzakelijk kan zijn. Dit wordt benadrukt in 
de Lissabon-strategie waarin hervorming van het staatssteunbeleid als één van 
de acht prioriteiten wordt genoemd. In navolging hiervan spoort het Actieplan 
Staatssteun (hierna: Actieplan) de Lidstaten aan hun overheidssteun te richten 
op de doelstellingen van de Lissabon strategie.56

De Commissie slaat met het Actieplan het Europees staatssteun-regime een 
nieuwe richting in door versterking van de economische benadering van de 
toetsing van steunmaatregelen. Hierbij staat een analyse van marktfalen door 
middel van de afwegingstoets (balancing test) centraal. Er wordt van marktfalen 
gesproken in een situatie waarin de ‘normale’ marktwerking niet tot een econo-
misch doelmatige uitkomst leidt. Het Actieplan Staatssteun somt een aantal 
legitieme oorzaken voor staatssteun op: externaliteiten, collectieve goederen, 
imperfecte informatie, coördinatie-problemen, en marktmacht. Met name nega-
tieve externaliteiten in de vorm van de uitstoot van broeikasgassen spelen een 
rol op de markt voor duurzame energie.57

54  Punt 60 van de preambule bij Richtlijn 2009/28/EG, Pb 2009, L 140/16.
55  Strikt genomen is er geen sprake van een verbod maar van onverenigbaarheid met het Verdrag.
56  Actieplan Staatsteun, Minder en beter gerichte staatssteun: een routekaart voor de hervorming van het 

staatssteunbeleid, COM(2005) 107 definitief.
57  D. Neven & V. Verouden, ‘Towards a More Refined Economic Approach in State Aid Control’, in: W 

Mederer, N. Pesaresi & M. van Hoof (eds.), EU Competition Law – Volume IV: State Aid, Leuven: Claeys 

& Casteels 2008, paragraaf 4; S. Kaur, ‘Using State Aid to Correct the Market Failure of Climate 

Change’, RECIEL 18(3)2009, p. 270-272.
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 3.1 Het begrip staatssteun

Het aanknopingspunt voor het staatssteunregime is het begrip 
staatssteun dat neergelegd is in artikel 107 (1) VWEU, dat als volgt luidt:

‘Behoudens de afwijkingen waarin dit Verdrag �oorziet, zijn steunmaatregelen �an 
de staten of in welke �orm ook met staatsmiddelen bekostigd, die de mededinging 
door begunstiging �an bepaalde ondernemingen of bepaalde producties �er�alsen 
of dreigen te �er�alsen, on�erenigbaar met de interne markt, �oorzo�er deze steun 
het handels�erkeer tussen de Lidstaten ongunstig beïn�loedt.’

Aan deze bepaling kan een aantal bestanddelen worden ontleend. Hierbij gaat 
het om de bestanddelen: ‘steunmaatregelen’, ‘Lidstaten’, ‘staatsmiddelen’ en 
‘(potentiële) mededingingsvervalsing’. Daarbij valt dit laatste begrip uiteen in 
een twee sub-bestanddelen doordat de mededingingsvervalsing moet bestaan 
in een begunstiging van bepaalde ondernemingen of producties (de zogeheten 
selectiviteiteis).58 Ten slotte is een invloed op de handel tussen de Lidstaten 
vereist.

 3.1.1 Steunmaatregelen van de Lidstaten

Hierin worden de bestanddelen ‘steunmaatregelen’ en ‘Lidsta-
ten’ gezamenlijk behandeld. Beide begrippen dienen, blijkens de jurisprudentie 
van het Hof, ruim geïnterpreteerd te worden. Zo oordeelde het Hof van Justitie 
(het Hof) dat het begrip steun allerminst beperkt moet worden opgevat. Volgens 
het Hof:

‘heeft het begrip steun e�enwel een algemenere strekking dan het begrip subsidie, 
daar het niet alleen positie�e prestaties om�at zoals de subsidie zelf, doch ook 
maatregelen welke, in �erschillende �ormen, de lasten �erlichten, die normaliter 
op het budget �an de onderneming drukken en daardoor- zonder nog subsidies in 
de strikte zin �an het woord te zijn- �an gelijke aard zijn en tot identieke ge�olgen 
leiden’.59

Deze ruime uitleg komt erop neer dat vrijwel ieder kunstmatig voordeel aan 
een onderneming staatssteun kan opleveren (mits is voldaan aan de overige 
voorwaarden). De Commissie heeft in een reeks mededingingsverslagen onder 

58  Op het begrip onderneming, en de uitzonderingen daarop, wordt in dit verband niet ingegaan. Het lijkt 

zeer onwaarschijnlijk dat de entiteiten die thans actief zijn op de markt voor de opwekking van duur-

zame energie als niet-onderneming zouden worden aangemerkt. Zie over dit begrip en de uitzonde-

ringen erop: J.F. Appeldoorn & H.H.B. Vedder, Mededingingsrecht, Groningen: Europa Law Publishing 

2008, p. 21.
59  Zaak C-387/92, Banco Exterior, Jur. 1994, I-877 r.o. 13. Zie ook Zaak 61/79, Denkavit Italiana, Jur. 

1980, 5, r.o. 31, voor een ruime interpretatie van het steunbegrip. 
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andere de volgende voorbeelden van (energiegerelateerde) milieusteun gege-
ven:60

-  investeringshulp in de vorm van belastingverminderingen of feed-in 
tarieven;61

-  exploitatiesteun voor biobrandstof;62

-  investerings- en exploitatiesteun voor de demonstratieregeling van golf- 
en getijde-energie;

-  subsidieregeling ter stimulering van duurzame energie;63

-  ad-hoc investeringssteun voor een zonne-energiecentrale;64

-  subsidie voor handel in emissierechten ter beperking van de uitstoot van 
broeikasgassen.65

De term ‘staat’ omvat meer dan alleen de centrale overheid. Ook de regionale en 
lokale overheden worden als ‘staat’ aangemerkt. Daarnaast kan het handelen van 
elke entiteit, publiek dan wel privaat, aan de overheid worden toegerekend als de 
feiten daartoe aanleiding geven. Hierin zijn verschillende scenario’s denkbaar, 
variërend van beslissend aandeelhouderschap door de overheid tot overwegende 
zeggenschap van overheidsambtenaren.66

 3.1.2 Bekostiging met staatsmiddelen

Inherent aan het begrip steunmaatregelen van de Lidstaten, 
maar nog eens extra uitgewerkt in artikel 107(1) VWEU, is het vereiste dat de 
steun moet zijn bekostigd met staatsmiddelen. Uit de jurisprudentie van het 
Hof blijkt dat het begrip ‘staatsmiddelen’ in dit kader ruim moet worden geïn-
terpreteerd.67 Zo bepaalde het Hof dat artikel 107(1) VWEU betrekking heeft 
op alle financiële middelen waarmee de publieke sector ondernemingen kan 
ondersteunen, ongeacht of deze middelen tot de vaste activa van de publieke 

60  Wij beperken ons hier tot een selectie die betrekking heeft op steun in de energiesector over de periode 

van 2000-2009. Het feit dat deze vormen van steun zijn aangemerkt als staatssteun, doet overigens 

niet af aan het feit dat de Commissie in veel van de bovenstaande gevallen met het verlenen van de steun 

is ingestemd. Daarnaast is van belang te benadrukken dat de beoordeling van dergelijke steunmaatrege-

len anders zou kunnen uitpakken, nu recentelijk een groot aantal nieuwe regelingen voor deze beoorde-

ling in werking is getreden. Zie voor een bespreking hiervan paragraaf 3.3.
61  Verslag over het mededingingsbeleid 2006, COM (2007) 358 definitief, punt 28. Feed-in tarieven (ook: 

terugleververgoedingen) zijn de bedragen die worden betaald voor teruglevering van duurzaam opge-

wekte electriciteit en groen gas aan het net.
62  Verslag over het mededingingsbeleid 2005, SEC (2006)761 definitief, punt 544. 
63  Verslag over het mededingingsbeleid 2003, SEC (2004)658 definitief, punt 405-407.
64  Verslag over het mededingingsbeleid 2002, SEC (2003)467 definitief, punt 419-420.
65  Verslag over het mededingingsbeleid 2001, SEC (2002)462 definitief, punt 388.
66  Zaak C 482/99, Stardust Marine, Jur. 2002, I-4397, r.o. 45-59.
67  Al in 1977 oordeelde het Hof van Justitie dat het voordeel ook door derde instanties kan worden uitge-

keerd, zie zaak 78/76, Steinike & Weinlig, Jur. 1977, 595. 
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sector behoren of niet.68 Het gaat er in essentie om of het steunbedrag ten laste 
van de schatkist komt.69

Alhoewel het staatsmiddelenbegrip dus ook een ruime interpretatie kent, 
heeft het Hof van Justitie het begrip in de zaak PreussenElektra evenwel duidelijk 
afgebakend.70 De zaak betrof het zogeheten Stromeinspeisungsgesetz, op grond 
waarvan voor elektriciteitsdistributeurs in Duitsland een verplichting bestaat 
alle in hun gebied geproduceerde duurzame energie in te kopen tegen een prijs 
die hoger is dan de marktprijs. In het kader van een geschil over de toepassing 
van de hardheidsclausule in deze wet werd het Hof van Justitie verzocht een 
prejudiciële beslissing te nemen over de vraag of een dergelijk systeem staats-
steun zou inhouden in de zin van artikel 107(1) VWEU. In zijn arrest bepaalde 
het Hof dat de maatregel in kwestie voor de producenten van elektriciteit uit 
hernieuwbare energiebronnen onbetwist een voordeel vormde omdat zij gega-
randeerd hogere prijzen ontvingen dan anders het geval zou zijn geweest. Om 
een maatregel als staatssteun aan te merken, was het echter niet voldoende dat 
het voordeel door de staat werd verleend. Het voordeel moest direct of indirect 
uit staatsmiddelen worden bekostigd. In de onderhavige zaak oordeelde het Hof 
dat het stelsel van elektriciteitsprijzen in Duitsland niet als steun kon worden 
aangemerkt. Immers, een stelsel op grond waarvan particuliere distributiebe-
drijven een hogere prijs moesten betalen dan anders het geval zou zijn geweest, 
omvat geen overdracht van staatsmiddelen en kan daarom niet als steun worden 
aangemerkt.

Met betrekking tot de vraag of steun voor hernieuwbare energiebronnen in 
alle gevallen door staatsmiddelen zal zijn bekostigd, is vrij weinig te zeggen. 
Niet het onderwerp van de steun is hiervoor van belang, maar juist de concrete 
vormgeving van de maatregel. Steun voor hernieuwbare energiebronnen komt 
echter in een aantal verschijningsvormen frequent voor: gerichte belastingverla-
gingen, exploitatiesteun en investeringssteun.71 In elk van deze gevallen veran-
dert het overheidsbudget: er zijn minder belastinginkomsten of er ontstaan 
debetposten ter grootte van de steunbedragen op de overheidsbalans. Al met 
al zal het, afgezien van een constellatie als die in het Stromeinspeisungsgesetz, 
moeilijk zijn een steunmaatregel voor hernieuwbare energiebronnen zonder 
overdracht van staatsmiddelen te ontwerpen.

 3.1.3 (Potentiële) mededingingsvervalsing

Of sprake is van (dreigende) vervalsing van mededinging hangt 
nauw samen met de begunstigingsvoorwaarde die hierna besproken wordt. Er 
is per slot van rekening pas sprake van vervalsing van de mededinging wanneer 

68  Zaak C-83/98, Ladbroke Racing, Jur. 2000, I-3271.
69  Waarbij schatkist in dit bestek refereert aan het overheidsbudget op elk denkbaar bestuurlijk niveau.
70  Zaak C-379/98, PreussenElektra, Jur. 2001, I-2099.
71  F.B. Krieglstein, ‘Renewable Energy Schemes and EC State Aids Provisions’, EELR 2001(10), p. 52. Zie 

ook paragraaf 3.2 over verenigbare steunmaatregelen en de voorbeelden die daarbij worden gegeven.
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één of enkele ondernemingen worden gesteund en daardoor ten opzichte van 
anderen in een gunstiger mededingingspositie terechtkomen. Wel kan uit de 
rechtspraak van het Hof worden afgeleid dat een mededingingsvervalsing inhe-
rent is aan en dus het vrijwel automatische gevolg van een begunstiging van een 
onderneming.72 Dit heeft de Commissie er evenwel niet van weerhouden in een 
groepsvrijstelling vast te leggen dat steun beneden een bepaalde drempel buiten 
de werkingssfeer van het staatssteunbegrip valt. In de zogenaamde De Mini-
mis-Verordening is de drempel vastgelegd dat steun die niet meer beloopt dan 
200.000 euro over drie fiscale jaren niet valt onder artikel 107(1) VWEU.73 Een 
voor de duurzame energieopwekking relevante bepaling is dat deze Verordening 
niet van toepassing is in de landbouwsector. Dat houdt in dat de De Minimis-
drempel niet van toepassing is op stimuleringsmaatregelen voor mestvergisters 
en de opwekking van biogas in de landbouwsector.

Zoals hierboven al is aangegeven valt het bestanddeel ‘(potentiële) mede-
dingsvervalsing’ uiteen in twee subbestanddelen: begunstiging en selectiviteit. 
De tekst van artikel 107(1) VWEU vereist begunstiging van een onderneming. 
Aldus levert een compensatie van overheidswege van bepaalde kosten geen 
voordeel en dus geen staatssteun op. Dit wordt wel aangeduid met de zogeheten 
Altmark Trans-exceptie, naar het arrest van het Hof waarin deze is uitgewerkt. 
Hieronder zal eerst worden ingegaan op de selectiviteiteis.

Een steunmaatregel is niet selectief, als hij voor alle ondernemingen die op 
de desbetreffende markt actief zijn hetzelfde gevolg te weeg brengt. Dit onder-
scheid is echter niet altijd gemakkelijk te maken, bijvoorbeeld bij belasting-
vrijstellingen.Een goed voorbeeld hiervan vormt de zaak Adria Wien, waarin 
het Hof uitgebreid ingaat op het selectiviteitbeginsel.74 In Oostenrijk konden 
ondernemingen die stoffelijke goederen produceren aanspraak maken op 
vergoeding van een ecotax. Het Hof oordeelde dat de aard of de opzet van het 
stelsel kan rechtvaardigen dat dergelijke vrijstellingen voldoen aan de selectivi-
teiteis.75 Volgens het Hof was dit in de onderhavige zaak echter niet het geval. De 
milieubeschermende overwegingen die aan de maatregel ten grondslag liggen, 
rechtvaardigen geen verschillende behandeling van producenten van goederen 
en van dienstenleveranciers. Het maakt immers niet uit door welke van de twee 
sectoren de energie wordt gebruikt.76

In 2008 kwam de selectiviteit van een steunmaatregel op het gebied van 
milieu uitvoerig aan de orde bij het Hof van Justitie. In de zaak British Aggre-
gates Association vernietigt het Hof de beslissing van het Gerecht dat gerichte 
milieuheffingen, die gerechtvaardigd worden door een te bereiken (nationale) 
milieudoelstelling, als zodanig geen selectieve maatregelen bevatten.77 Aan 

72  Zaak 730/79, Philip Morris Holland BV, Jur. 1980, p. 2671.
73  Vo. 1998/2006 (Pb 2006 L 379/5).
74  Zaak C-143/99, Adria-Wien, Jur. 2001, I-8365.
75  Zaak C-143/99, Adria-Wien, Jur. 2001, I-8365, r.o. 42.
76  Zaak C-143/99, Adria-Wien, Jur. 2001, I-8365, r.o. 49-53.
77  Zaak C-487/06 BAA, Jur. 2008, I-00000, in het hoger beroep tegen zaak T-210/02, BAA, Jur. 2006, 

II-2789. Zie hierover: H.H.B. Vedder, ‘Of Jurisdiction and Justification’, 6(1) 2009 CLRev.
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de hand van bestaande jurisprudentie zet het Hof het toetsingskader voor de 
selectiviteitseis duidelijk uiteen78: om te bepalen of een maatregel al dan niet 
selectief is, moet worden onderzocht of de maatregel binnen het kader van een 
bepaald rechtsstelsel bepaalde ondernemingen kan begunstigen ten opzichte 
van anderen die zich in een feitelijk en juridisch vergelijkbare situatie bevin-
den.79 Milieubescherming moet worden geïntegreerd in de omschrijving en de 
uitvoering van het mededingingsbeleid en daarnaast worden meegewogen bij de 
beoordeling de Commissie. Echter, het enkele feit dat een milieubeschermende 
doelstelling aan de maatregel ten grondslag ligt, kan er niet toe leiden dat het 
selectieve karakter aan een steunmaatregel wordt ontnomen en de werking 
van artikel 107(1) VWEU buiten spel zet. Artikel 107(1) VWEU is immers 
gericht op de gevolgen van de steunmaatregel en niet op diens achterliggende 
doelstelling(en).80

Ten aanzien van het vaststellen van begunstiging is het soms moeilijk om 
de grens te trekken tussen een bevoordelende steunmaatregel, waarop artikel 
107 (1) VWEU van toepassing is, en werkelijke compensatie die door de overheid 
wordt betaald. Deze situatie kwam onder meer aan de orde in het arrest Altmark 
Trans.81 Hoewel het in de onderhavige zaak ging om een procedure ex artikel 
106 VWEU,82 beargumenteert het Hof uitgebreid waarom staatssteun in casu 
niet aan de orde is. Ten aanzien van het begunstigende element van de over-
heidsmaatregel overweegt het Hof als volgt:

‘wanneer een o�erheidsmaatregel te beschouwen is als een compensatie die 
de tegenprestatie �ormt �oor de prestaties die de begunstigde ondernemingen 
hebben �erricht om openbaredienst�erplichtingen uit te �oeren, zodat deze 
ondernemingen in werkelijkheid geen financieel �oordeel ont�angen en �oormelde 
maatregel dus niet tot ge�olg heeft dat deze ondernemingen �ergeleken met 
ondernemingen die met hen concurreren in een gunstiger mededingingspositie 
worden geplaatst, een dergelijke maatregel niet binnen de werkingssfeer �an arti-
kel [107], lid 1, �an het Verdrag �alt.’83

Deze uitzondering op het staatssteunverbod geldt alleen voor compensatie voor 
tegenprestaties voor diensten van algemeen economisch belang. Hoewel in 
het verleden de levering van elektriciteit een aantal keren als zodanig is aange-

78  Zaak C-487/06, BAA, Jur. 2008, I-00000, r.o. 82-87.
79  Dit criterium is afkomstig uit zaak C-88/03, Portugal Commissie (Azoren), Jur. 2006, I-7115, r.o. 56.
80  Zaak C-487/06, BAA, Jur. 2008, I-00000, r.o. 83-92.
81  Zaak C-280/00, Altmark Trans, Jur. 2003, I-7747, r.o. 83-87. 
82  Ex artikel 86 EG, dat de Lidstaten het recht geeft de regels van het Verdrag buiten toepassing te laten 

voorzover dit nodig is voor het verrichten van een dienst van algemeen belang.
83  Zaak C-280/00, Altmark Trans, Jur. 2003, I-7747, r.o. 87. Wil een beroep op de exceptie op het staats-

steunverbod slagen, dan moet worden aangetoond dat voldaan is aan de vier cumulatieve voorwaarden 

die het Hof formuleert in r.o. 89-93. Hierover ook: J.F. Appeldoorn & H.H.B. Vedder, o.c., p. 228.
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merkt,84 lijkt het ons niet onomstreden dat dit anno 2010 weer zal gebeuren. 
Het bereiken van een interne energiemarkt is immers een van de prioritaire 
doelstellingen van het EU-beleid waarbij het bereiken van een concurrerende 
en zekere elektriciteitsmarkt centraal staat.85 Mededingingsverstoringen als 
gevolg van overheidsinterventie passen slecht in dit kader. Hoe dan ook, de 
toepassing van de Altmark Trans-exceptie vereist ten eerste dat de Lidstaten 
duidelijk van te voren vaststellen wat de openbare dienstverplichting is en 
welke onderneming(en) belast zijn met deze openbare dienstverplichting. Dit 
zal in verband met duurzame energie de vaststelling van duidelijke duurzaam-
heidscriteria moeten omvatten.86 Ten tweede dient de compensatie van de extra 
kosten van te voren op grond van objectieve en transparante criteria te worden 
vastgesteld. Ten derde is iedere overcompensatie uit den boze, waarbij de kosten 
die voortvloeien uit de openbare dienstverplichting zoveel mogelijk geobjecti-
veerd moeten worden. In dit verband is in de rechtspraak van het Hof een lichte 
voorkeur te vinden voor een openbare aanbesteding van de openbare dienstver-
plichting. Dit selectiemechanisme kan evengoed achterwege blijven, maar dan 
dienen de extra kosten te worden vastgesteld aan de hand van een benchmark.87

Als laatste vallen overheidsmaatregelen met een privaat karakter buiten 
het staatssteunverbod op grond van het argument dat deze niet bevoordelend 
werken ten opzichte van andere marktdeelnemers die zich in een juridisch en 
feitelijk zelfde situatie bevinden. Dit wordt het zogenaamde Market Economy 
Investor Principle (MEIP) genoemd. Als de overheid intervenieert in een markt-
situatie onder dezelfde voorwaarden waaronder een particuliere investeerder 
dat zou doen, werkt de maatregel niet begunstigend.88 In dit geval kan men zich 
evenwel afvragen wat de toegevoegde waarde van de overheidsinterventie is.

 3.1.4  Ongunstige beïnvloeding van het handelsverkeer tussen 
de Lidstaten

Wanneer een bepaalde onderneming of productie steun ont-
vangt, verandert daardoor diens mededingingspositie ten opzichte van andere 
ondernemingen. De bepaling van artikel 107(1) VWEU ziet echter alleen op 
steunverlening die de handel tussen de Lidstaten ongunstig beïnvloedt. Het 
Hof van Justitie interpreteert ook dit bestanddeel ruim: het feit dat de begun-

84  Bijvoorbeeld zaak C-393/92, Almelo, Jur. 1994, I-1477, zaak C-157/94, Nederlands Elektriciteitsmonopo-

lie, Jur. 1997, I-5699, en zaak C-158/97, Frans Elektriciteitsmonopolie, Jur. 1997, I-5815.
85  Richtlijn 2003/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 betreffende gemeen-

schappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en houdende intrekking van Richtlijn 96/92/

EG (Pb 2003, L 176/37).
86  Zaak C-393/92 Almelo Jur. 1994, I-1477, r.o. 49, bevat een aanknopingspunt voor de opvatting dat 

duurzaamheid van belang zou kunnen zijn bij het vaststellen van een openbare dienstverplichting.
87  Zaak C-280/00, Altmark Trans, Jur. 2003 I-7747, r.o. 89-93. Zie verder Kaderregeling inzake staats-

steun in de vorm van een compensatie voor een openbare dienst (Pb 2005, C 297/4).
88  Zaak C-142/87, Tubermeuse, Jur. 1990, I-959.
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stigde onderneming met ondernemingen in andere Lidstaten concurreert, is al 
voldoende om van ongunstige beïnvloeding van het handelsverkeer tussen de 
lidstaten te spreken.89 Het Gerecht bepaalde op vergelijkbare wijze dat noch de 
hoeveelheid steun, noch de grootte van de onderneming kan uitsluiten dat het 
handelsverkeer ongunstig wordt beïnvloed.90

Steun voor energie aan hernieuwbare energiebronnen zal vrijwel in alle 
gevallen voldoen aan dit criterium. Hoewel juist ook kleinschalige (lees: regio-
nale en lokale) initiatieven moeten worden gestimuleerd door de HE-Richtlijn,91 
betekent dit niet dat het handelsverkeer tussen de Lidstaten niet beïnvloed kan 
worden. Gelet op de toenemende integratie van de Europese energiemarkten zal 
alleen maar eerder sprake zijn van een invloed op de handel tussen de Lidstaten.

 3.2 Verenigbare staatssteun

De leden 2 en 3 van artikel 107 VWEU voorzien in de mogelijk-
heid dat steun, die in beginsel verboden is op grond van het eerste lid, verenig-
baar met de interne markt kan worden verklaard door de Commissie. Zoals 
blijkt uit de hiervoor gegeven beschrijving van het staatssteunverbod en de 
jurisprudentie van het Hof van Justitie op dat gebied, zal het enkele feit dat de 
steunmaatregel een milieudoelstelling heeft onvoldoende zijn om door de Com-
missie verenigbaar met de interne markt te worden verklaard. Echter, artikel 107 
VWEU biedt in de leden 2 en 3 wel een aantal andere mogelijkheden waarop 
steunmaatregelen ten behoeve van het milieu kunnen worden toegestaan. In 
de praktijk zal hiervoor echter alleen het derde lid worden gebruikt aangezien 
de Commissie hier over een ruimere discretionaire bevoegdheid beschikt. Deze 
ruim geformuleerde bevoegdheid heeft zich vertaald in een veelheid aan beleid-
regels en verordeningen, waarvan een aantal van groot belang voor het verlenen 
van steun voor hernieuwbare energiebronnen. De belangrijkste twee instrumen-
ten in dit verband zijn de Richtsnoeren voor milieusteun (hierna: Richtsnoe-
ren)92 en de Algemene Groepsvrijstellingsverordening.93

Van belang is dat de toepassing van artikel 107(3) VWEU (en de onderlig-
gende Europese beleidsinstrumenten) pas relevant is nadat is vastgesteld dat 
sprake is van een steunmaatregel. De toepasselijkheid van één van de hierboven 
aan de orde gekomen uitzonderingen op het artikel 107(1) VWEU resulteert 
van rechtswege in het wegvallen van de verplichting op grond van artikel 108(3) 
VWEU de steunmaatregel aan te melden bij de Commissie teneinde voor een 
toepassing van het derde lid in aanmerking te komen.

89  Zie o.a. zaak C-280/00, Altmark Trans, Jur. 2003, I-7747, r.o. 77-82.
90  Zaak T-214/95, VLM, Jur. 1998, II-717, r.o. 48.
91  Punt 3 van de preambule bij Richtlijn 2009/28/EG (Pb 2009, L 140/16).
92  Communautaire Richtsnoeren inzake staatssteun voor milieubescherming (Pb 2008, C 82/01).
93  Verordening (EG) Nr. 800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën 

steun op grond van der artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenig-

baar worden verklaard (‘de algemene groepsvrijstellingsverordening’ ) (Pb 2008, L 214/3).
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 3.2.1  De Algemene Groepsvrijstellingsverordening (hierna: 
AGV)

De Algemene Groepsvrijstellingsverordening is het resultaat 
van de strategie die door de Commissie is ingezet met het Actieplan Staats-
steun.94 De verfijnde economische aanpak en de verlening van minder en beter 
gerichte staatssteun zijn terug te vinden in de AGV.

De AGV verklaart bepaalde categorieën van steun mogelijk verenigbaar met 
de gemeenschappelijke markt op grond van artikel 107(3) VWEU. Wanneer 
voldaan is aan alle voorwaarden uit de AGV hoeft geen melding van de steun te 
worden gemaakt bij de Commissie en kan de betreffende Lidstaat vrijelijk tot 
steunverlening overgaan.95

De AGV brengt vrijwel alle eerdere specifieke vrijstellingsverordeningen 
samen in één instrument96 en beoogt hierdoor een doelmatiger toezicht op de 
staatssteunverlening te garanderen.97 Daarbij volgt de AGV nauwgezet de route 
van de verfijnde economische benadering, afkomstig uit het Actieplan Staats-
steun: alleen staatssteun die gerelateerd kan worden aan bepaalde vormen van 
marktfalen kan van aanmelding worden vrijgesteld. Op het gebied van milieube-
scherming verwijst de AGV expliciet naar de negatieve externe effecten die met 
de bescherming van het milieu gemoeid zijn.98 In een normale marktsituatie, 
waarbij de kosten voor milieubescherming worden afgewenteld op de samenle-
ving, krijgen ondernemers immers onvoldoende stimulans om hun vervuiling 
te verminderen. Staatssteun kan ertoe bijdragen dat ondernemers de negatieve 
externe effecten internaliseren in de prijs.99

De AGV bevat een aantal horizontale, generieke bepalingen alsmede negen 
categorieën van steun die onder bepaalde voorwaarden van notificatie aan de 
Commissie zijn ontheven. Met betrekking tot steunverlening op het gebied van 
hernieuwbare energiebronnen is Deel 4 van Hoofdstuk II van belang. Hierin 
zijn de voorwaarden voor steun voor milieubescherming neergelegd. Milieube-
scherming vormt een nieuwe categorie van horizontale steunverlening waarop 
de AGV van toepassing is.100

94  Hierover ook: C. Fräss-Ehrfeld, Renewable Energy Sources: a Chance to Combat Climate Change, Austin: 

Kluwer Law International 2009, p. 154-200. 
95  Artikel 3 van Verordening (EG) Nr. 800/2008 (Pb L 214/3).
96  Met uitzondering van de KMO vrijstelling voor de landbouwsector Nr. 187/2006 (Pb 2006, L358/3), de 

De-minimisvrijstelling voor de landbouw Nr. 1535/2007 (Pb 2007, L 337/35) en de De-Minimis-Verorde-

ning (Pb 2006, L 379/5).
97  Zie preambule AGV (Pb 2008, L 214/3), punt 4.
98  Zie preambule AGV (Pb 2008, L 214/3), punt 45-52.
99  D. Neven & V. Verouden, o.c., paragraaf 4.1.
100  Hiervoor konden de Lidstaten voor het verlenen van milieusteun enkel terugvallen op de Commu-

nautaire kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu (Pb 2001, C 73/3) die recentelijk 

is vervangen door de Communautaire Richtsnoeren inzake staatssteun voor milieubescherming (Pb 

2008, C 82/01).
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De horizontale, generieke bepalingen in Hoofdstuk I van de AGV regelen 
allereerst het toepassingsgebied van de AGV: het moet gaan om horizontale 
staatssteun, dat wil zeggen steun die wordt ingezet om problemen op te lossen 
die zich in elke sector van de economie en in elke regio kunnen voordoen.101 Ad-
hoc steunmaatregelen aan grote ondernemingen en steun aan ondernemingen 
in moeilijkheden zijn expliciet uitgezonderd van de werking van de AGV.102

De AGV kent een aantal voorwaarden waaraan elke steunmaatregel moet 
voldoen. Zo moet de steunmaatregel doorzichtig van aard zijn. De definitie 
van doorzichtige steun is echter moeilijk werkbaar.103 De Commissie voorziet 
daarom in een aantal voorbeelden van steunmaatregelen die, al dan niet, als 
doorzichtig wordt aangemerkt. Belangrijk is dat kapitaalinjecties in elk geval 
geen doorzichtige steunmaatregel zijn.104

Omdat grotere steunbedragen een hoger risico op verstoring van de mede-
dinging kunnen hebben, formuleert de Commissie vervolgens de drempels 
die gelden voor individuele aanmeldingen en de regels voor cumulatie van 
gesteunde projecten.105 Steunmaatregelen die boven deze drempels uitkomen, 
dienen alsnog op basis van artikel 108(3) VWEU te worden aangemeld en 
worden afzonderlijk door de Commissie beoordeeld op hun verenigbaarheid met 
de gemeenschappelijke markt.

In de generieke bepalingen van de AGV komt ook tot uitdrukking het nood-
zakelijk stimulerend effect van de steunmaatregel, afkomstig uit het Actieplan 
Staatssteun.106 Enkel steun met stimulerend effect wordt vrijgesteld van aanmel-
ding. Een steunmaatregel heeft stimulerend effect wanneer de begunstigde 
zonder die steun niet onder marktvoorwaarden de activiteit zou zijn aange-
gaan.107 De AGV geeft echter slechts een aantal vaag omschreven criteria aan 
de hand waarvan het stimulerend effect van een te steunen project kan worden 
vastgesteld.108 Steun voor de verlaging van milieubelastingen wordt geacht een 

101  Zo worden onder andere regionale steunmaatregelen voor bepaalde industrieën uitgezonderd van het 

toepassingsbereik van de AGV, zie artikel 1 lid 2 onder d-g AGV (Pb 2008, L 214/3). Zie hierover ook de 

preambule van de AGV, punt 9-15.
102  Art. 1 lid 6 AGV (Pb 2008, L 214/3).
103  Punten 20-22 van de preambule bij de AGV (Pb 2008, L 214/3).
104  Art. 5 AGV (Pb 2008, L 214/3).
105  Art. 6-7 AGV (Pb 2008, L 214/3).
106  Art. 8 AGV (Pb 2008, L 214/3). Het stimulerend effect van de steunmaatregelen is afkomstig uit het 

Actieplan Staatssteun en komt ook terug in de Richtsnoeren Milieusteun (Pb 2008, C 82/01), punt 142.
107  Punten 28-32 van de preambule bij de AGV (Pb 2008, L 214/3).
108  De begunstigde onderneming dient door middel van de overlegging van documenten aan te tonen dat er 

door de steunmaatregel sprake is van ‘een wezenlijke toename van de omvang/reikwijdte/totale uitga-

ven van het project of de activiteit’, zie artikel 8 lid 3 AGV (Pb 2008, L 214/3). Wanneer een toename 

wezenlijk kan worden geacht, blijft echter onduidelijk. Van elke KMO-steunmaatregel wordt geacht een 

stimulerend effect uit te gaan.
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stimulerend effect te hebben; dit hoeft dus niet afzonderlijk te worden aange-
toond.109

De generieke bepalingen sluiten af met de regels voor transparantie en 
toezicht op de uitvoering van de AGV.110

Deel 4 van Hoofdstuk II van de AGV behandelt de steunmaatregelen voor 
milieubescherming uitvoerig en creëert nieuwe mogelijkheden voor de Lidsta-
ten om milieusteun toe te kennen zonder voorafgaande notificatie. Allereerst 
worden de toepasselijke definities gegeven, waarbij de volgende energiebron-
nen worden aangemerkt als hernieuwbare energiebronnen: windenergie, 
zonne-energie, geothermische energie, getijdenenergie, waterkrachtinstallaties, 
biomassa, stortgas, rioolwaterzuiveringsgas en biogas.111 Artikel 23 AGV regelt 
vervolgens in detail wanneer milieu-investeringssteun ter stimulering van 
energie uit hernieuwbare energiebronnen van aanmelding is vrijgesteld. Er 
mag steun verleend worden tot een bedrag van 45-65% van de in aanmerking 
komende kosten. De toegestane intensiteit is afhankelijk van de grootte van de 
begunstigde onderneming. De in aanmerking komende kosten zijn de extra 
kosten die de onderneming maakt in vergelijking met energieopwekking door 
middel van een traditionele stroomcentrale of verwarmingssysteem. Hierbij zijn 
twee opties denkbaar. Als het aandeel van de extra milieu-investeringskosten 
gemakkelijk kan worden vastgesteld, worden de kosten die specifiek op milieu-
bescherming betrekking hebben als subsidiabele kosten aangemerkt. Is dit 
niet het geval, dan speelt de fictieve contrafeitelijke situatie waarin geen staats-
steun wordt verleend een rol. Deze zogenaamde referentie-investering komt 
overeen met een technisch vergelijkbare investering die een lager niveau van 
milieubescherming biedt en uit zakelijk oogpunt een geloofwaardig alternatief 
vormt voor de te beoordelen investering.112 Dezelfde referentie-investering wordt 
gebruikt bij de beoordeling van de subsidiabele kosten onder de Richtsnoeren 
milieusteun. Hierbij merkt Könings op dat een dergelijk systeem dat bol staat 
van inschattingen en prognoses de rechtszekerheid voor en investeringsbereid-
heid van potentiële toekomstige investeerders allerminst ten goede komt.113

Naast deze specifieke bepalingen voor energieopwekking uit hernieuwbare 
energiebronnen, zijn ook steunmaatregelen denkbaar op grond van de volgende 
andere bepalingen:

1)  Investeringssteun die ondernemingen in staat stelt verder te gaan dan de 
communautaire normen dan wel bij afwezigheid daarvan het niveau van 
milieubescherming doet toenemen;114

109  Art. 8 lid 5 AGV (Pb 2008, L 214/3).
110  Art. 9-12 AGV (Pb 2008, L 214/3).
111  Art. 17 lid 4 AGV (Pb 2008, L 214/3). Deze definitie komt overeen met de definitie die wordt gebruikt in 

de Richtsnoeren Milieusteun (Pb 2008, C 82/01), punt 70(5).
112  Zie art. 23 lid 3 juncto artikel 18 leden 6 en 7 AGV (Pb 2008, L 214/3).
113  M. Könings, ‘EU regels voor milieusteun flink verruimd’, Energy Magazine 2008, <www.europadecen-

traal.nl>.
114  Zie art. 18 AGV (Pb 2008, L 214/3).
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2)  Milieu-investeringssteun ten behoeve van hoogrenderende warmtekracht-
koppeling;115

3)  Verlagingen van de milieubelastingen.116

In navolging van de Lissabon-strategie zijn de steunintensiteiten voor vrijwel 
alle vormen van milieusteun vrij hoog zodat een hoger niveau van de kwaliteit 
van het milieu bereikt kan worden.117 Lidstaten kunnen op basis van de AGV 
dus al vrij ver gaan met hun milieubeschermende steunmaatregelen. Wanneer 
deze onder de AGV vallen, hoeft, zoals gezegd, geen melding ex artikel 108(3) 
VWEU te worden gedaan. Echter, wanneer overheden kiezen voor hogere 
steunintensiteiten dan toegestaan bij de AGV of die de drempels voor individu-
ele aanmelding overschrijden, geldt alsnog een notificatieplicht. Dat betekent 
nog niet dat de steun onverenigbaar is met de gemeenschappelijke markt. Dan 
bieden de Communautaire Richtsnoeren Staatssteun de Commissie handvat-
ten voor de beoordeling van aangemelde milieusteun op basis waarvan er voor 
verleende milieusteun met nog hogere steunintensiteiten en een nog wijder 
toepassingsbereik een goede kans bestaat dat deze steun alsnog verenigbaar met 
de gemeenschappelijke markt wordt verklaard.

 3.2.2 De Richtsnoeren Milieusteun

De Richtsnoeren Milieusteun maken deel uit van het Klimaat- 
en Energiepakket 2008 en volgen de Kaderregeling Milieu uit 2001 op.118 Net 
zoals in de eerdere milieusteunkaders staat het vervuiler-betaalt-beginsel ook in 
de Richtsnoeren milieusteun centraal. Onder verwijzing naar het Actieplan stelt 
de Commissie vast dat staatssteun marktfalen kan corrigeren en duurzame ont-
wikkeling kan bevorderen.119 De belangrijkste doelstelling van het staatssteunt-
oezicht op het gebied van milieubescherming formuleert de Commissie ruim:

‘te garanderen dat staatssteun leidt tot een hoger milieubeschermingsni�eau dat 
zonder de steun niet zou worden bereikt en te garanderen dat de positie�e ge�ol-
gen �an de steun groter zijn dan de negatie�e in �erband met �er�alsing �an de 
mededinging, rekening houdend met het beginsel dat ‘de �er�uiler betaalt’’.120

De rechtsbasis voor de goedkeuring van de steunmaatregelen op het gebied van 
milieubescherming is in eerste instantie artikel 107(3)(c) VWEU.121 De ontwik-
keling van de economische bedrijvigheid en bepaalde regionale economieën 

115  Zie art. 22 AGV (Pb 2008, L 214/3).
116  Zie art. 25 AGV (Pb 2008, L 214/3).
117  Zie onder meer punt 45 van de preambule bij de AGV (Pb 2008, L 214/3).
118  Kaderregeling Milieusteun (Pb 2001, C 73/3).
119  Actieplan Staatsteun COM(2005) 107 definitief, punt 10.
120  Richtsnoeren Milieusteun (Pb 2008, C 82/01), punt 6.
121  Richtsnoeren Milieusteun (Pb 2008, C 82/01), punt 12.
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staan in dit artikel centraal. De Richtsnoeren geven geen algemene vrijstel-
ling van het staatssteunregime, maar vormen een referentiekader aan de hand 
waarvan de Commissie alle maatregelen die bij haar worden aangemeld, beoor-
deelt.122

De Commissie deelt milieusteun niet langer primair in qua categorieën van 
steun,123 maar stelt de afwegingstoets (balancing test) afkomstig uit het Actieplan 
Staatssteun centraal.124 Het Actieplan Staatsteun benadrukt dat de economi-
sche benadering bij de toetsing van staatssteun moet worden versterkt, waarbij 
een analyse van het marktfalen moet leiden tot een rechtvaardiger beoordeling 
van steunmaatregelen.125 Een standaard beoordeling en een nadere beoorde-
ling, beide gebaseerd op de afwegingstoets, geven hieraan uitvoering. In het 
bijzonder is het de bedoeling dat milieukosten volledig worden geïnternaliseerd, 
danwel dat milieu-innovatie en verbetering van milieuefficiëntie worden gesti-
muleerd.126 De afwegingstoets dient aan de hand van de volgende 4 vragen te 
worden uitgevoerd.127

1. Omschrijft de maatregel nauwkeurig het te bestrijden marktfalen dan wel de te 
dienen doelstelling van gemeenschappelijk belang?

Om deze vraag te beantwoorden dient het project voldoende feitelijk 
omschreven en specifiek te zijn. De maatregel kan ertoe dienen een bepaald 
marktfalen te bestrijden dan wel een bepaalde doelstelling van gemeenschap-
pelijk Europees belang te ondersteunen. In het eerste geval zal de nadruk liggen 
op het tegengaan van externaliteiten of het bevorderen van milieu-innovatie. In 
het laatste geval dient het project bij te dragen aan het Europese belang op het 
gebied van milieubescherming. Het bereikte voordeel mag zich daarom niet 
beperken tot de uitvoerende Lidsta(a)t(en).128

2. Gaat van de steunmaatregel een stimulerend effect uit?
De beantwoording van deze vraag is vrij lastig. Het gaat erom of de steun het 

gedrag van de begunstigde onderneming zodanig beïnvloedt dat het gestelde 
doel (corrigeren van marktfalen dan wel ondersteuning van gemeenschap-
pelijk Europees belang) kan worden bereikt. Een vergelijking met de zoge-
naamde referte-investering biedt hiertoe uitkomst. De vereiste stimulans kan de 
omvang, reikwijdte of het moment van de investering betreffen. Om het effect 

122  Richtsnoeren Milieusteun (Pb 2008, C 82/01), punt 13.
123  Dit was het geval in de eerdere Kaderregeling Milieusteun (Pb 2001, C 73/3).
124  Richtsnoeren Milieusteun (Pb 2008, C 82/01), paragraaf 1.3. De verschillende categorieën van steun 

worden nog wel vermeld in de Richtsnoeren, maar nemen niet langer de prominente positie in zoals 

binnen Kaderregeling Milieusteun (Pb 2001, C 73/3).
125  Actieplan Staatsteun COM(2005) 107 definitief, punt 18-23.
126  Actieplan Staatsteun COM(2005) 107 definitief, paragraaf II.7.
127  Actieplan Staatsteun COM(2005) 107 definitief, punt 20. Over de afwegingstoets ook: D. Neven & V. 

Verouden, o.c., hoofdstuk 4. 
128  Richtsnoeren Milieusteun (Pb 2008, C 82/01), punt 147.
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aan te tonen moet worden bewezen dat het milieuvriendelijker resultaat niet 
zou worden bereikt zonder toekenning van de steunmaatregel.129 De steun-
maatregel moet in elk geval noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het project 
en er moet van de steunmaatregel een aanmoedigend effect uitgaan waardoor 
(bedrijfs)risico’s genomen worden die zonder de maatregel door de gesteunde 
onderneming waren vermeden. Er is volgens de Commissie geen sprake van 
een stimulerend effect wanneer de onderneming al met de uitvoering van het 
project is begonnen voordat een steunaanvraag is ingediend.130

3. Is de gekozen maatregel evenredig en proportioneel?
De evenredigheid van de maatregel ziet op de vraag of hetzelfde (milieu-

vriendelijke) resultaat ook met minder steun bereikt had kunnen worden. De 
vraag van proportionaliteit ziet op de keuze van het instrument. Staatssteun (en 
de vorm waarin deze wordt verstrekt) moet de juiste keuze zijn om het gemeen-
schappelijk doel te dienen dan wel het marktfalen te corrigeren.

4. Komt de eindwaardering van de positieve en negatieve effecten van de maatregel tot 
een positief resultaat?

Als de steunmaatregel bovenstaande vragen positief heeft doorstaan, wordt 
de eindbalans opgemaakt. De maatregel mag de mededinging vanzelfsprekend 
niet zodanig verstoren dat het gemeenschappelijk beleid wordt geschaad. Deze 
vraag dient zowel op korte als op lange termijn te worden beantwoord. Hiertoe 
is een analyse van de dynamiek van de markt en het gedrag van producenten en 
consumenten essentieel.131

De Richtsnoeren maken een expliciet onderscheid tussen een standaard-
beoordeling en de nadere beoordeling, die echter beiden de afwegingstoets als 
vertrekpunt kennen. De standaardbeoordeling wordt toegepast op de maatrege-
len die de Commissie noemt in deel 3 van de Richtsnoeren, waarvan een groot 
aantal rechtstreeks verband houdt met het stimuleren van duurzame energie. 
Bij deze maatregelen gaat de Commissie er a priori vanuit dat met staatssteun 
een specifiek marktfalen wordt aangepakt of het niveau van milieubescherming 
verder verbetert. De nadere beoordeling vindt plaats bij elke steunmaatregel die 
het bedrag van 7,5 miljoen euro overstijgt, dan wel niet voldoet aan alle voor-
waarden uit de Richtsnoeren. Op basis van individuele aanmelding en beoorde-
ling kunnen dergelijke steunregelingen alsnog verenigbaar met de gemeen-
schappelijke markt worden verklaard.132 Deze methode volgt ook de hierboven 
beschreven afwegingstoets, maar geeft de Commissie de ruimte voor diepgaan-
der onderzoek.133

129  Richtsnoeren Milieusteun (Pb 2008, C 82/01), punt 146.
130  Richtsnoeren Milieusteun (Pb 2008, C 82/01), punt 143.
131  D. Neven & V. Verouden, o.c., paragraaf 6.
132  Richtsnoeren Milieusteun (Pb 2008, C 82/01), punt 160.
133  Deel 5 van de Richtsnoeren Milieusteun (Pb 2008, C 82/01) beschrijft de nadere beoordeling.
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Bij vrijwel alle vormen van milieusteun die door de Richtsnoeren worden 
gedekt, is het van belang om te bepalen welke kosten in aanmerking komen 
voor steunverlening. De wijze waarop deze subsidiabele kosten worden bere-
kend, is complex gebleven en Könings merkt hierbij op dat de Commissie hier 
de mogelijkheid tot een aanzienlijke vereenvoudiging heeft laten liggen.134 Het 
uitgangspunt blijft dat investeringen worden vergeleken met een hypothetische 
contrafeitelijke situatie die vanuit zakelijk oogpunt een ‘geloofwaardig maar 
minder milieuvriendelijk alternatief vormt voor de te beoordelen investering’.135 
Het moge duidelijk zijn dat dit een aanzienlijke hoeveelheid inschattingen en 
prognoses vereist, hetgeen de voorspelbaarheid en daarmee de rechtszekerheid 
niet ten goede komt. Dit zou op zijn beurt weer een negatief effect kunnen 
hebben op de investeringsbereidheid van private partijen.136

Op dit punt kan de HE-Richtlijn een positieve bijdrage leveren via de daarin 
opgenomen administratieve verplichtingen. De Lidstaten worden daarin 
verplicht een gedetailleerd dossier bij te houden van de steunmaatregelen op 
het gebied van milieu. Deze dossiers moeten alle informatie verschaffen aan de 
hand waarvan de subsidiabele kosten en de maximale steunintensiteit kunnen 
worden vastgesteld. Op deze manier kan de Commissie van een afstand bijhou-
den op welke gronden en onder welke voorwaarden de Lidstaten hernieuwbare 
energie op hun grondgebied stimuleren.

 4 Conclusie

Uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie blijkt dat vrij snel 
sprake is van staatssteun in de zin van artikel 107(1) VWEU. De mogelijkheid 
om steun voor hernieuwbare energie te verlenen is echter allesbehalve uitgeslo-
ten.

De meest veilige optie is gebruik te maken van de mogelijkheden die het 
derde lid van artikel 107 VWEU bieden. Daarbinnen kan men weer een onder-
scheid maken tussen het gebruikmaken van de mogelijkheden van de AGV of 
het kiezen voor een aanmelding op grond van artikel 108(3) VWEU teneinde 
voor een individuele toepassing van artikel 107(3) VWEU op basis van de Richt-
snoeren in aanmerking te komen.

De iets minder veilige optie is gebruik te maken van de uitzonderingen 
op het staatssteunverbod. Zo is denkbaar dat steun voor duurzame energie op 
grond van de Altmark Trans exceptie uitgezonderd kan worden. Ook de Preussen-
Elektra-route die het Stromeinspeisungsgesetz uitzonderde van de werkingssfeer 
van het staatssteunverbod lijkt aantrekkelijk. Dit brengt risico’s met zich doordat 

134  M. Könings, o.c.
135  Richtsnoeren Milieusteun (Pb 2008, C 82/01), punt 81-83. Dezelfde referentie-investering wordt 

gebruikt bij de toepassing van de AGV, zie artikel 23 lid 3 juncto artikel 18 leden 6 en 7 AGV (Pb 2008, L 

214/3).
136  M. Könings, o.c.
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het niet voldoen aan de voorwaarden voor deze uitzonderingen tot de conclusie 
leidt dat er toch sprake is van staatssteun. Ervan uitgaande dat deze steun niet is 
aangemeld, is de consequentie daarvan dat iedereen met een voldoende belang 
onmiddellijke stopzetting van de steunmaatregel kan vorderen terwijl steunont-
vangers rekening moeten houden met de mogelijkheid dat de ontvangen steun 
met rente terugbetaald zal moeten worden.

In alle gevallen waarin de steun wordt beoordeeld, is echter sprake van een 
afweging tussen de rechtszekerheid, die bij een Commissie vrijstelling het 
grootst is, en factoren als gemak, flexibiliteit en snelheid. De Commissie kan 
immers allerhande, min of meer restrictieve, voorwaarden verbinden aan de 
goedkeuring van staatssteun. Bovendien is de toepassing van artikel 107 (3) 
VWEU door de Commissie er bepaald niet voorspelbaarder op geworden met de 
invoering van de ‘economische aanpak’ en de balancing test, hetgeen alleen maar 
verder afbreuk doet aan het gemak van deze optie. Dan is het toch een gerust-
stellende gedachte dat het Stromeinspeisungsgesetz ongekend succesvol is geweest 
voor wat betreft de stimulering van duurzame energieopwekking. Bovendien 
zijn de randvoorwaarden voor de toepassing van deze uitzondering duidelijk: 
indien private partijen het voordeel voor de duurzame energieopwekkers betalen 
is er geen sprake van staatssteun. Een eenvoudige afnameverplichting voor 
energiedistributeurs of -gebruikers kan aldus met relatief veel zekerheid een 
groot stimuleringseffect hebben.
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 1 Inleiding

De toegang voor duurzame energie tot het transportnetwerk 
naar Europees en Nederlands recht is het onderwerp van deze bijdrage. Daarbij 
zal allereerst het begrip ‘toegang’ worden uitgewerkt, met verwijzing naar het 
bijbehorende (Europese en Nederlandse) juridische kader. Vervolgens wordt stil-
gestaan bij een aantal vragen uit de praktijk, waaruit blijkt dat er, ondanks een 
helder juridisch kader, toch spanningsvelden kunnen ontstaan. Tot slot wordt 
gekeken naar het – inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen – wetsvoor-
stel inzake congestiemanagement.1

 2 Toegang: aansluiting, transport & tarief; juridisch kader

Voor een goed begrip van de regelgeving omtrent toegang is 
het, zoals wel vaker, nuttig kort aandacht te besteden aan de rolverdeling in de 
relevante markt en de daarmee samenhangende praktische risico’s die de regel-
geving wil ondervangen.

De rollen in de elektriciteitsmarkt2 zijn in hoofdlijnen als volgt verdeeld:
-  Een producent3 zorgt voor het opwekken van elektriciteit (met behulp van 

duurzame of conventionele bronnen).
-  De producent verkoopt de opgewekte elektriciteit aan een handelaar of een 

leverancier.
-  Een handelaar kan de elektriciteit weer doorverkopen aan een andere 

handelaar of een leverancier.
-  Een leverancier levert de elektriciteit aan een afnemer (al kan hij een over-

schot eventueel ook aan een andere leverancier of een handelaar verkopen).
-  Een netbeheerder is, met uitsluiting van alle andere marktspelers, verant-

woordelijk voor het daadwerkelijke transport van deze elektriciteit van de 
producent naar de afnemer.

De netbeheerder vervult in het geheel een bijzondere rol. Vanwege de hoge 
kosten van aanleg, onderhoud en beheer van de netten, is sprake van een 
zogenaamd natuurlijk monopolie. Een marktpartij zal niet snel een tweede net 

1  Op 9 maart 2010, met diverse amendementen en moties, Handelingen II 2009-2010, 31904, nr. 52. het 

voorstel ligt nu ter behandeling bij de Eerste Kamer. Het meest recente Kamerstuk is: Kamerstukken I 

2009/10, 31904, van 22 juni 2010. 
2  Voor de gasmarkt geldt een vergelijkbare rolverdeling. In deze bijdrage wordt daarom geen afzonderlijke 

aandacht aan de gasmarkt besteed. De warmtemarkt is anders geordend, hoewel bepaalde elementen 

vergelijkbaar zijn. Toegang speelt sterker bij elektriciteit en gas (waar meerdere producenten, hande-

laren en leveranciers kunnen strijden om toegang tot het net) dan bij warmte (waar vaak slechts een 

warmtebron is aangesloten op het warmtenet). Warmte blijft om deze reden buiten beschouwing in deze 

bijdrage.
3  Gecursiveerde begrippen zijn gedefinieerd in de Elektriciteitswet 1998.



58

duurzame	energie	–	juridische	kansen	en	belemmeringen

aanleggen om een afnemer te kunnen beleveren. De (Europese) regelgever heeft 
dit onderkend. Enerzijds door het natuurlijke monopolie te verankeren in de 
regelgeving, waardoor het tevens een wettelijk monopolie is geworden. Ander-
zijds door dit te combineren met een aantal maatregelen die toegang tot het net 
op gelijke basis moeten waarborgen, lees: misbruik van dit monopolie moeten 
tegengaan.

De ‘Toegang’ tot het net speelt op drie niveaus:
-  Aansluiting. Zonder aansluiting is toegang tot het net per definitie onmo-

gelijk. Toegang kan daarom alleen worden gewaarborgd, als netbeheer-
ders verplicht zijn aan een ieder (die daarom vraagt)4 een aansluiting aan 
te bieden op hun net, binnen de grenzen van hetgeen technisch mogelijk 
is. 

-  Transport. Een aansluiting is zinloos als de aangeboden elektriciteit niet 
over het net wordt getransporteerd (c.q. als gevraagde elektriciteit niet 
wordt getransporteerd). Toegang kan daarom alleen worden gewaarborgd 
als netbeheerders verplicht zijn transport aan te bieden, opnieuw binnen 
de grenzen van hetgeen technisch mogelijk is.

-  Tarieven. Een netbeheerder zou, via tariefstelling, de aansluit- en trans-
portplicht alsnog kunnen ondermijnen, in het bijzonder door gerelateerde 
producenten en leveranciers tegen bevoorrechte tarieven toegang te verle-
nen. In dit opzicht kan toegang alleen worden gewaarborgd als de tarieven 
van de netbeheerder vooraf door de overheid worden vastgesteld en zij 
voor alle marktpartijen gelden. Daarbij wordt overigens nog wel – gerecht-
vaardigd – onderscheid gemaakt naar de grootte van de aansluiting, het 
spanningsniveau voor de aansluiting en de hoeveelheid te transporteren 
elektriciteit.

In het licht van het voorgaande bevat het juridisch kader weinig verrassingen. In 
deze bijdrage wordt daarom volstaan met onderstaande schets, waarbij centraal 
staan de Europese Elektriciteitsrichtlijn 2009/72/EG (Rl), bekend als de derde 
Elektriciteitsrichtlijn, en de Nederlandse Elektriciteitswet 1998 (E-wet), met 
bijbehorende lagere regelgeving, zoals de TarievenCode.5

4  De openbaredienstverplichting is niet onbeperkt (zie artikel 3 van Richtlijn 2009/72/EG, de Derde 

Elektriciteitsrichtlijn (Pb L 211/55)).
5  Via <http://www.energiekamer.nl>.
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Onderwerp EU NL

Wettelijk monopolie
Artikel 12 en artikel 
24 Rl.

Artikel 16 E-Wet

Aansluiting (behoudens capaciteitsgebrek) Artikel 32 Rl. Artikel 23 E-Wet

Transportplicht (behoudens capaciteitsgebrek) Artikel 32 Rl. Artikel 24 E-Wet

Tariefregulering

Bekend te maken 
tarie�en �oor alle afne-
mers, zonder ondersc-
heid (artikel 32 Rl.)

Aansluiting 
(art. 28 E-Wet); 
transport (art. 
29 E-Wet), nader 
uitgewerkt in 
Tarie�enCode, 
methode- en 
tariefbesluiten

Vindplaatsen

Richtlijn 2009/72/EG 
d.d. 13 juli 2009, de 
Derde Elektriciteit-
srichtlijn

Elektriciteitswet 
1998 (“E-Wet)” 
en lagere regel-
ge�ing

De regelingen zijn vergelijkbaar voor elektriciteit en gas. De regelingen gelden 
in beginsel gelijkelijk voor duurzaam als conventioneel opgewekte energie. Met 
dien verstande dat voor duurzaam opgewekte energie (aanvullende) subsidiere-
gelingen gelden en dat, specifiek voor het transport van duurzaam opgewekte 
elektriciteit, een voorrangsregeling bij de wetgever in behandeling is (congestie-
management, zie paragraaf 4).

 3 Enige praktijkvoorbeelden

Niettegenstaande de helderheid van het juridisch kader doen 
zich – gelukkig, zo verzucht de praktijkbeoefenaar – toch nog de nodige span-
ningsvelden voor bij de praktische toepassing van deze regels. In deze bijdrage 
worden de volgende spanningsvelden uitgelicht:

-  de aansluitplicht voor duurzame energiebronnen is juridisch gelijk aan 
de aansluitplicht voor conventionele bronnen, maar kan in de praktijk 
beperkter zijn;

-  het aansluittarief dekt niet altijd alle kosten voor de netbeheerder;
-  de afstand tot het land werkt extra in het nadeel van verdergelegen wind-

parken op zee; en
-  de aansluitplicht op particuliere netten is beperkter dan de aansluitplicht 

op het openbare net.
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 3.1  Aansluitplicht voor duurzaam kan beperkter zijn dan voor 
conventionele bronnen

Een netbeheerder is verplicht een aansluiting aan te bieden 
aan een producent van duurzame energie, maar mag dit weigeren als hij over 
onvoldoende capaciteit beschikt. Deze regel geldt gelijkelijk ten opzichte van 
producenten van conventionele en duurzame energie, maar kan toch ongelijk 
uitwerken door het ontwerp van het netwerk.

Het elektriciteitsnetwerk is ontworpen voor transport van elektriciteit van 
een centrale naar een afnemer (maar niet andersom). De centrale voedt de 
opgewekte elektriciteit in op het hoogspanningsnet en de elektriciteit vindt 
haar weg naar de afnemer via een steeds fijnmaziger netwerk (met een steeds 
lager spanningsniveau). Dit kan worden vergeleken met een snelweg, met een 
zich vertakkend netwerk van provinciale wegen, hoofdwegen en, uiteindelijk, 
woonerven, met dien verstande dat het overal eenrichtingsverkeer is (men kan 
wel van de snelweg naar het woonerf, maar niet meer terug) en er geen dwars-
verbanden zijn op lokaal niveau. Een elektriciteitsnet is, in deze beeldspraak, 
ontworpen voor eenrichtingsverkeer, met beperkte mogelijkheden voor twee-
richtingsverkeer.

Voor een conventionele centrale is dit geen bezwaar. In de meeste gevallen 
bezit het hoogspanningsnet (de snelweg) voldoende capaciteit voor invoeding. 
De elektriciteit vindt daarna haar weg wel naar de afnemers, die zich overal 
in het land kunnen bevinden. Duurzame productie-eenheden voeden echter 
vaak in op een lager spanningsniveau (vergelijk een provinciale weg of een 
hoofdweg). Hierdoor is hun afzetgebied in beginsel beperkt tot de lager gelegen 
spanningsniveaus (vergelijk de direct aangesloten lokale wegen en woonerven). 
Er kan daarom eerder sprake zijn van een capaciteitstekort op grond waarvan 
de netbeheerder de gevraagde aansluiting kan weigeren. Overigens hebben 
productie-eenheden voor duurzame energie doorgaans een kleinere capaciteit 
dan conventionele eenheden, waardoor de hiervoor geschetste problematiek niet 
te vaak aan de orde is.

 3.2  Het aansluittarief dekt niet altijd alle kosten voor de 
netbeheerder

Het tarief dat voor een aansluiting is verschuldigd, hangt af van 
het spannings-niveau, de omvang van de aansluiting en van de afstand van de 
installatie tot aan het net. 

Ingevolge artikel 27 lid 2, onder d, E-wet moeten producenten met een 
aansluiting van maximaal 10 MVA worden aangesloten op het dichtstbijzijnde 
punt in het net met een bij zijn aansluiting bijhorende spanningsniveau. Als de 
netcapaciteit ter plaatse onvoldoende is, plaatst deze bepaling voor een span-
ningsveld de netbeheerder voor een probleem. Immers, de beoogde exploitant 
van duurzame energie wil een aansluiting op het net die zo dicht mogelijk bij 
zijn installatie ligt op een zo laag mogelijk spanningsniveau.
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De netbeheerder kan hier op twee manieren mee om gaan. 
-  Netverzwaring. De netbeheerder kan het net verzwaren, zodat het lokale 

capaciteitsgebrek is opgelost. De kosten daarvan komen voor rekening van 
de netbeheerder, die deze kosten slechts in een beperkt aantal gevallen 
mag doorberekenen aan de afnemers via een verhoging van transportta-
rieven. 

-  Verdergelegen aansluiting. Het alternatief is dat de aansluiting niet op het 
dichtstbijzijnde punt wordt gerealiseerd, maar op een verder gelegen punt, 
waar wel voldoende capaciteit beschikbaar is.

Dit laatste speelde in het geval Windpark Zeeland.6 Het windpark vroeg een 
aansluiting op het dichtstbijzijnde 10kV-net in Jacobahaven. Het gereguleerde 
aansluittarief voor deze aansluiting bedroeg ongeveer 220.000 euro. Op dit 
punt was echter onvoldoende netcapaciteit beschikbaar en de netbeheerder bood 
een aansluiting aan in het ruim negentien kilometer verderop gelegen station 
Middelburg. Het (eveneens) gereguleerde aansluittarief voor deze aansluiting 
bedroeg ongeveer 3.300.000 euro. Het prijsverschil wordt veroorzaakt doordat 
het aansluittarief -kort gezegd- bestaat uit een vast tarief voor het aanbrengen 
van de verbinding met het net (de ‘knip’) en een standaardtarief voor een kabel 
met een maximale standaardlengte tussen de installatie en de aansluiting op het 
net. Als deze aansluitkabel langer moet zijn, dan geldt daarvoor een standaard-
prijs per meter.

De logische vraag is wie de kosten van deze extra lange aansluitkabel moet 
dragen, de producent of de netbeheerder? Het CBb besliste uiteindelijk dat de 
netbeheerder de aansluiting mocht realiseren bij Middelburg, maar daarvoor 
slechts het tarief voor een aansluiting op Jacobahaven in rekening mocht bren-
gen. 

De vervolgvraag is of de netbeheerder een dergelijk tekort mag doorbereke-
nen via een tariefverhoging. Dit lijkt niet het geval, aangezien het hier gaat om 
kosten voor de aansluiting en niet om kosten ter verzwaring van het net. 

De stand van zaken is derhalve dat:
-  een aanvrager recht heeft op een aansluiting tegen een tarief dat overeen-

komt met een aansluiting op het dichtstbijzijnde punt, ook als de netbe-
heerder feitelijk de aansluiting kilometers verder op het net moet realise-
ren;

-  de kosten van dit soort aansluitingen voor rekening lijkt te komen van de 
regionale netbeheerder, die deze kosten vervolgens niet mag door bereke-
nen. 

Omdat de netbeheerder de kosten van een netverzwaring mogelijk wel zou 
kunnen doorberekenen, zou de netbeheerder hierdoor gedwongen worden te 
kiezen voor een netverzwaring in plaats van een verdere aansluiting, ook als dat, 
(kosten)technisch gezien, niet de meest optimale oplossing zou zijn.

6  CBb 22 oktober 2008, LJN BG3834, zaaknr. AWB 07/618.
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Gelet op dit probleem van de netbeheerder, heeft het Kamerlid Zijlstra 
(VVD) voorgesteld art. 27 lid 2 E-wet te wijzingen zodat (i) iedere producent 
aangesloten dient te worden op het dichtstbijzijnde punt in het net (ii) waar 
voldoende netcapaciteit beschikbaar is.7 Zijn amendement is echter door de 
minister van EZ ontraden, omdat dit punt nadere beschouwing behoeft.8 

 3.3  Afstand tot het land werkt in het nadeel van 
(verdergelegen) windparken op zee

De afstand tot de daadwerkelijke aansluiting op het net werkt, 
zo moge duidelijk zijn, in het nadeel van windparken op zee. Immers, zij zijn 
altijd verder verwijderd van het dichtstbijzijnde net dan de lengte van de stan-
daardkabel. Het is onder meer om deze reden dat de (beoogde) exploitanten van 
windparken op zee pleiten voor een gemeenschappelijke aansluiting op zee, 
het zogenaamde ‘stopcontact op zee’. Op deze manier worden hun aansluit-
kosten verminderd, terwijl de gesocialiseerde kosten van het ‘stopcontact’ tot 
een beperkte verhoging van de transportkosten voor alle aangeslotenen leidt. 
De Minister van Economische Zaken heeft enkele malen aangekondigd een 
beslissing te nemen over de eventuele aanleg van een dergelijk ‘stopcontact’.9 
Op het moment dat deze bijdrage werd geschreven, was de beslissing nog niet 
genomen. Vanwege de val van het kabinet is de beslissing uitgesteld tot na de 
verkiezingen. In mei 2010 is wel het advies van de Taskforce Windenergie op 
zee, dat mede dit punt betreft, toegezonden aan de Tweede Kamer, met daarin 
de aanbeveling dat Tennet verantwoordelijk wordt voor de – toegang tot de – 
infrastructuur, inclusief de aansluiting, op zee.10

Overigens werkt de afstand tot het vasteland extra in het nadeel van verder 
gelegen windparken op zee. Dit nadeel zit niet alleen in de extra kosten voor de 
langere aansluitkabel, maar ook in de systematiek voor de toekenning van de 
subsidie. De subsidie voor de exploitatie van windparken op zee worden toege-
kend op basis van economische criteria. De langere aansluitkabel levert hogere 
kosten op voor een verder gelegen windpark, waardoor dit park moeilijker voor 
subsidie in aanmerking komt.

 3.4  Aansluitplicht op particuliere netten beperkter dan op 
openbaar net

In beginsel worden alle netten voor het transport van elektrici-
teit en gas beheerd door een aangewezen netbeheerder (die in alle opzichten aan 
de wet- en regelgeving bedoeld in paragraaf 2 moet voldoen). Men spreekt in dit 
verband wel van het openbare net en de beheerder van het openbare net.

7  Kamerstukken I 2009/10, 31 904, nr. 34. 
8  Kamerstukken I 2009/10, 31 904, nr. 42, p. 14. 
9  Kamerstukken II 2009/10, 31 239, nr. 72, p. 24.
10  Eindrapport Taskforce Windenergie op zee, TK 2009-2010, 31 239, Stimulering duurzame energiepro-

ductie, nr. 97, aangeboden bij brief van de Minister van EZ van 12 mei 2010, p. 16-17.
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Hierop zijn echter uitzonderingen. De elektriciteitsnetten van Corus en 
Schiphol zijn hier voorbeelden van. Vanwege de bijzondere kenmerken van het 
verbruik op die netten (bij Corus de extreme belasting, bij Schiphol de vereiste 
extreme nauwkeurigheid van de elektriciteitsvoorziening) is een vrijstelling 
verleend voor het aanwijzen van een netbeheerder. Men spreekt in dit verband 
van een particulier net, dat wordt beheerd door een particuliere netbeheerder 
(juister: een ontheffingshouder).

Op een particulier net gelden de hiervoor geschetste waarborgen voor 
toegang slechts in beperkte mate. De ontheffingshouder heeft geen aansluit-
plicht en valt niet onder het ex ante tarieftoezicht.11 Onlangs heeft het Hof van 
Justitie evenwel geoordeeld dat ook particuliere netten distributienetten zijn 
in de zin van de Tweede Elektriciteitsrichtlijn (2003/54/EG) en dus in beginsel 
moeten voldoen aan alle verplichtingen die op basis van voornoemde richtlijn 
gelden voor netten.12 Daarbij geldt in het bijzonder de verplichting om, op grond 
van artikel 20 van deze richtlijn, derden toegang te verlenen tot het net. Naar 
aanleiding van deze uitspraak van het Hof van Justitie heeft het ministerie 
van Economische Zaken beleidsregels vastgesteld waarin extra aandacht wordt 
besteed aan toegang van derden tot particuliere netten.13 Zo geldt er nu een 
verplichting een aanbod voor transport te doen. Dit is echter vooral een instru-
ment om de aangeslotenen op een particulier net in staat te stellen zelf een 
elektriciteitsleverancier te kiezen.

Ondanks deze nadelen zijn er voor de aangeslotene(n) ook voordelen te 
onderkennen aan een aansluiting op een particulier net. Omdat de aansluit- en 
transportkosten niet gereguleerd zijn, kunnen zij ook lager zijn dan bij een 
aansluiting op en transport over het openbare net. Als een productie-eenheid is 
aangesloten op een particulier net, dan geldt in ieder geval een besparing van 
transportkosten. Bovendien kan er, eventueel en vooralsnog, een vrijstelling 
gelden voor energiebelasting.14 Tijdelijk waren aangeslotenen op een particulier 
net ook vrijgesteld van het systeemdienstentarief. Het systeemdienstentarief ziet 
op een vergoeding voor bepaalde voorzieningen die de landelijk netbeheerder 
treft voor het balanceren van vraag en aanbod van elektriciteit en voor grootscha-
lige storingen. Deze vrijstelling baseerde het CBb op een grammaticale interpre-
tatie van de E-Wet15, maar zal, door het wetsvoorstel Voorrang voor duurzaam, 
worden achterhaald.16

11  Eventuele misstanden kunnen wel via het algemene mededingingsrecht worden geadresseerd.
12  Zaak C-439/06, Citiworks, Jur 2008, I-03913. 
13  Beleidsregel van de Minister van Economische Zaken van 9 januari 2009, nr. WJZ/9000550, Stcrt. 21 

januari 2009, nr. 921 betreffende het verlenen van een ontheffing op grond van art.15 lid 2 E-Wet en art. 

2a lid 1 Gaswet van de verplichting een netbeheerder aan te wijzen.
14  Art. 50 lid 5 Wet belastingen op milieugrondslag.
15  CBb 25 juli 2007, LJN BB4168, AWB 05/779.
16  Bij Kamerstukken I 2009/10, 31 904 is in art. 30 lid 2 E-Wet de zinsnede ‘een net dat wordt beheerd door 

een netbeheerder’ vervangen door ‘het landelijk hoogspanningsnet of een net dat direct of indirect in 

verbinding staat met dat net’. Hiermee wordt tot uitdrukking gebracht dat alle afnemers die kunnen 
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 4 Voorrang voor duurzaam/congestiemanagement

Tot enkele jaren geleden waren transportbeperkingen op het 
Nederlandse net praktisch ondenkbaar. Inmiddels zijn beperkingen opgetre-
den of worden deze in ieder geval verwacht in het Westland en de Randstad 
en mogelijk binnenkort op het landelijk hoogspanningsnet (als de in aanbouw 
zijnde centrales operationeel worden).

De Richtlijn Hernieuwbare Energie schrijft, met als uiterste implementa-
tiedatum 5 december 2010, voor dat de Lidstaten een regeling dienen te treffen 
voor congestiemanagement,17 op grond waarvan, kort gezegd ‘groene stroom’ bij 
congestie voorrang dan wel gewaarborgde toegang krijgt tot het net.18

Beoogd is dat deze bepaling van Europees recht wordt geïmplementeerd 
in de Nederlandse wetgeving als artikel 24a E-Wet. Dit, nog in behandeling 
zijnde, artikel schrijft voor dat bij het toepassen van congestiemanagement de 
netbeheerder in ieder geval rekening dient te houden met de mate waarin de 
gebruikte hernieuwbare bron is op te slaan en de mate waarin de productie-
installatie gebruik maakt van hernieuwbare energiebronnen19 
Er zijn verschillende systemen denkbaar om congestie te beheersen en daarbij 
voorrang te geven aan duurzame elektriciteit. Aanvankelijk had de minister 
van Economische Zaken in november 2009 aangegeven om in de AMvB ter 
uitwerking van het congestiemanagement te kiezen voor een systeem van 
‘impliciete redispatch’ van productievermogen via een veilingmechanisme.20 Dit 
systeem houdt in dat alle marktpartijen in gebieden waar sprake is van poten-
tiële congestie hun productievermogen een dag van tevoren tegelijkertijd (om 
strategisch marktgedrag te beperken) dienen aan te bieden. Duurzaam produce-
rende centrales hoeven dit alleen te doen zodat het totaal aan transportvolumes 
kan worden vastgesteld. Indien blijkt dat er op basis van de totale via de beurs 
te honoreren transportvolumes fysiek congestie zou ontstaan, dan worden de 
duurste (niet-duurzame) centrales in het congestiegebied geselecteerd om niet of 
slechts deels te produceren.

Na vele bezwaren op het voorgestelde systeem van impliciete veiling heeft de 
Minister van Economische Zaken in december 2009 een ander systeem voor-
gesteld, namelijk het ‘system redispatch’.21 Het model van ‘system redispatch’ 

profiteren van systeemdiensten hiervoor moeten betalen. Dit impliceert dus ook dat bijvoorbeeld 

verbruikers die zijn aangesloten op een net dat niet door een netbeheerder wordt beheerd, maar via dat 

net wel verbonden zijn met een openbaar net, het systeemdienstentarief moeten betalen.
17  Congestiemanagement is een methode om in geval van schaarste de beschikbare transportcapaciteit te 

verdelen over de producenten.
18  Richtlijn 2009/28/EG van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare 

bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG, (Pb L 

140/16 van 5 juni 2009).
19  Kamerstukken I 2009/10, 31 904, nr. A.
20  Kamerstukken II 2009/10, 31 904, nr. 10, p. 6.
21  Kamerstukken II 2009/10, 31 904, nr. 10, p. 6. 21 Kamerstukken II 2009/10, 31 904, nr. 12, p. 3-4.
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betekent dat de netbeheerder verantwoordelijk is voor het benodigde af- en opre-
gelen om congestie te voorkomen en tegelijkertijd het totale productievolume in 
stand te houden. In dit model organiseert de netbeheerder een biedladder voor 
afregelvermogen in het congestiegebied en kiest daaruit de goedkoopste opties 
om de congestie op te heffen. Producenten geven daarbij aan wat zij ervoor over 
hebben om te worden afgeregeld op basis van de uitgespaarde kosten van de in 
dat geval niet geproduceerde elektriciteit. Indien er, op basis van de ingediende 
transportprognoses, daadwerkelijk sprake is van mogelijke overbelasting van het 
net door een te grote behoefte aan transportcapaciteit, dan zal de betreffende 
netbeheerder overgaan tot het afroepen van de gunstigste bieding. Welk systeem 
werkelijk zal worden opgenomen in de AMvB, zal evenwel nog moeten blijken.

 5 Conclusie

Toegang voor duurzame energie tot de netwerken, waarbij de 
netbeheerder een bijzondere rol vervult, speelt op drie niveaus: de aansluiting 
en het transport op het net alsmede de daarvoor gerekende tarieven. Er is een 
helder – Europees en Nederlands – juridisch kader voor alledrie de niveaus. 
Toch bestaan er spanningsvelden op alledrie de niveaus tussen duurzame ener-
gie en de toegang wanneer dit juridisch kader wordt toegepast. In de bijdrage 
zijn enkele van de spanningsvelden belicht. Wat betreft de aansluiting zijn twee 
spanningsvelden besproken, te weten dat hoewel de aansluitplicht juridisch 
gelijk geldt voor energie, deze a) in de praktijk toch beperkter kan zijn voor 
duurzame energiebronnen; en b) op particuliere netten beperkter is dan op 
openbare netten. De besproken spanningsvelden inzake de tarieven zien er op 
dat wind op zee hogere aansluittarieven kent en deze tarieven niet altijd dek-
kend zijn voor de netbeheerder. De wetgever is doende of denkt er over enkele 
van deze spanningsvelden op te lossen, zoals dat van de particuliere netten, als 
gevolg van een Hof uitspraak, respectievelijk dat van wind op zee, een ‘stopcon-
tact op zee’. Echter vooralsnog staat bij wetgever – enkel – centraal de toegang 
van duurzaam op het niveau van het transport. Via het wetsvoorstel Voorrang 
voor Duurzaam, dat nu bij de Eerste Kamer ligt, tracht de wetgever het span-
ningsveld door transportbeperkingen op het net op te lossen, en wel door de 
netbeheerder te verplichten om bij een tekort aan transportcapaciteit (congestie) 
duurzame elektriciteit voorrang te verlenen.
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 1 Inleiding1

De komende jaren zal het aandeel duurzame energie enorm 
moeten worden uitgebreid om de Europese en nationale overheidsdoelstellingen 
dienaangaande te behalen. De regering zet daarbij in op groot, in die zin dat zij 
beoogt deze doelstelling te bereiken door prioriteit te geven aan veel extra wind-
energie, zowel op land als op zee, naast de opwek uit biomassa.2 Voor productie-
vermogen voor windenergie op land zijn aparte doelstellingen geformuleerd.3 
Het is de vraag of deze doelstellingen realiseerbaar zijn.

Dat is onder meer afhankelijk van de ruimte die op land voor de benodigde 
windparken beschikbaar is en het verloop van diverse besluitvormingsproce-
dures daaromtrent. De ruimte op land is schaars en vele projecten en belangen 
strijden met elkaar om voorrang bij de verdeling daarvan, waarbij de overheids-
doelstelling om het aandeel duurzame energie substantieel te vergroten ‘slechts’ 
één van de vele betrokken algemene belangen is.4 Dit algemene belang weegt 
niet a priori zwaarder dan bijvoorbeeld de bescherming van natuurwaarden.5

Het onderzoek van Bosch en Van Rijn uit 2008 heeft diverse knelpunten bij 
ruimtelijke inpassing van windparken in kaart gebracht.6 Deze betreffen deels 
de ‘stroperigheid’ van de besluitprocedures en weerstand van lokale overhe-
den en hun bestuursleden. Voorts zijn belemmeringen gelegen in de materi-
ele normen. Uit dit onderzoek blijkt dat van nieuwe windmolenprojecten die 
toentertijd in de pijplijn zaten, 64% niet gerealiseerd zal worden vanwege één of 
meer belemmeringen.

Deze bijdrage stelt deze twee zaken, stroomlijning van relevante besluitvor-
mingsprocedures en het toetsingskader van materiële normen voor de relevante 
planologische besluiten, aan de orde. Beide zijn in belangrijke mate bepalend 

1  Auteur is directeur van het Centrum voor Energievraagstukken UvA. In deze bewerking zijn recente 

ontwikkelingen meegenomen. Eerder is van de hand van auteur verschenen ‘Ruimtelijke inpassing van 

grote elektriciteitsprojecten’, TBR 2009/196, p. 978-987. Veel dank aan Eva Winters en Sanne Aker-

boom, student-assistenten bij het Centrum voor Energievraagstukken voor hun werkzaamheden bij de 

totstandkoming dit artikel. 
2  Zie voor de grote rol van windenergie: Nationaal plan van aanpak windenergie, VROM, EZ en LNV, 

januari 2008, p. 5: ‘Waarom accent op windenergie?’; Verkenning Schoon & Zuinig, Effecten op 

energiebesparing, hernieuwbare energie en uitstoot van broeikasgassen, ECN april 2009, p. 28 en 29. 

Samen met de energie uit de AVI beslaat windenergie op land en zee totaal 92% van de productie van 

duurzame energie; De groei van Windenergie op land, ministeries van VROM, EZ en LNV, p. 3 en 7.
3  De groei van Windenergie op land, uitgave van de ministeries VROM, EZ en LNV in samenwerking met 

diverse organisaties, juni 2009, p. 24 en 28.
4  Voor windparken op zee is dit mogelijk anders. Zie daarover R.J.J. Aerts, ‘Een zee aan energie, Juridisch 

kader bij het realiseren van offshore windparken’, TBR 2010/40, p. 223-238.
5  Vgl. ABRvS 25 februari 2009, nr. 200709030/1; ABRvS 20 juli 2005, nr. 200407855/1.
6  Bosch en Van Rijn, Projectenboek. Windenergie Analyse van windenergieprojecten in voorbereiding, 

juli 2008, in opdracht van ministeries VROM, EZ en LNV. 
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of de overheidsdoelstelling inzake windenergie in 2020 gerealiseerd kunnen 
worden. Deze bijdrage beperkt zich tot windenergie op land.

Achtereenvolgens komen aan bod de overheidsdoelstellingen inzake 
duurzame energie, mede tegen de achtergrond van de algemene milieu- en 
klimaatdoelstellingen voor de energiesector, de betekenis van de rijkscoör-
dinatieregeling (RCR), de provinciale coördinatieregeling (PCR), die met de 
inwerkingtreding van de Crisis- en herstelwet van kracht is geworden, en de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voorts wordt een overzicht 
van de diverse (milieu)aspecten die in de beoordeling van een goede ruimtelijke 
ordening moeten worden betrokken, gegeven. Vervolgens wordt nagegaan of 
er wel voldoende ruimte is om de beleidsplannen van de regering en provincie-
besturen inzake windenergie op land daadwerkelijk te kunnen realiseren. Ten 
slotte volgen slotbeschouwingen.

 2 Milieu- en klimaatdoelstellingen nader bezien

De duurzaamheiddoelstellingen van de regering voor de ener-
giesector zijn ambitieus, tenminste uitgaande van waar we nu staan.

In 2020 moet 20% van de energie in Nederland duurzaam zijn opgewekt.7 
Deze doelstelling sluit aan bij de Europese doelstellingen, die zijn vastgelegd in 
de op 5 juni 2009 gepubliceerde Richtlijn Hernieuwbare Energie 2009/28/EG 
(HE-Richtlijn).8 Op grond van de HE-Richtlijn is Nederland verplicht ervoor te 
zorgen in 2020 14% energie uit hernieuwbare bronnen te verbruiken.9 Om te 
voldoen aan criteria uit de HE-Richtlijn, zou in Nederland in 2010 9% van het 
bruto-eindverbruik uit duurzame energie moeten bestaan, wat hoogstwaar-
schijnlijk niet gehaald wordt.10 In 2008 was het aandeel duurzame energie 
in Nederland volgens een voorlopige berekening in overeenstemming met de 
HE-Richtlijn immers slechts 3,2% en in 2009 3,6%.11 Er is dus een toename 

7  Werkprogramma Schoon & Zuinig, p. 8.
8  Artt. 27 en 28 Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter 

bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrek-

king van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG. De richtlijn is op 25 juni in werking getreden 

en de lidstaten moeten uiterlijk 5 december 2010 de richtlijn hebben geïmplementeerd.
9  De richtlijn bepaalt dat minstens 20% van het communautaire bruto-eindverbruik van energie in 2020 

uit hernieuwbare bronnen afkomstig moet zijn. De HE-richtlijn legt bindende nationale streefcijfers 

aan lidstaten op voor het totale aandeel van energie uit hernieuwbare energiebronnen in het bruto-eind-

verbruik van energie. Vervolgens zijn in de HE-richtlijn de doelstellingen per lidstaat in een bijlage bij 

deze richtlijn nader vastgesteld. Art. 3 jo Bijlage A.
10  Art. 3 en Bijlage 1 onderdeel b HE-Richtlijn.
11  Webmagazine CBS: Tijdreeks aandeel duurzame energie volgens de finale energiemethode 1990-2008, 

16 april 2009. Overzicht van aandeel duurzame energie van het bruto-eindverbruik van energie in 

Nederland, berekend in overeenstemming met de HE-Richtlijn.
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met ruim 5% in twee jaar nodig om de communautaire doestellingen inzake 
energie-efficiëntie te realiseren.

Het is overigens van belang om het eindverbruik, waar de HE-Richtlijn vanuit 
gaat, te onderscheiden van de opwek van duurzame energie. Verbruik kan ook 
bestaan uit duurzame energie afkomstig uit andere lidstaten. Deze telt echter 
niet mee om de 

20% duurzaamheiddoelstelling in Nederland te bereiken. Uitruil tussen 
lidstaten kan in dat kader niet plaatsvinden. Mogelijk wordt dit in de toekomst 
anders met introductie van ‘statistische overdracht’ tussen lidstaten, en door 
gezamenlijke projecten tussen lidstaten onderling of met derdelanden.12 Deze 
compensatiemogelijkheden tussen lidstaten zijn vooralsnog beperkt. Een en 
ander leidt er toe dat het verbruik van duurzame energie in grote mate afhanke-
lijk is van de omvang van in Nederland geproduceerde energie. Die zal substan-
tieel moeten worden uitgebreid.

Het aandeel van productie van duurzame energie bedroeg 9% in 2009 en 
7,5% in 2008.13 Een deel van de in Nederland opgewekte energie komt kennelijk 
niet bij de eindverbruikers in Nederland terecht.

De nationale overheidsdoelstellingen inzake opwek van windenergie zijn 
de volgende. Momenteel staan er ongeveer 2000 windmolens opgesteld op 
land die goed zijn voor ongeveer 2000 MW aan vermogen. Volgens het kabinet 
Balkenende IV moeten er in 2020 voor 6000 MW aan windmolens op land 
staan.14 Het streven is dat van de geplande 6000 MW voor 2020, al ruim 4000 
MW in 2011 wordt gerealiseerd. Om de doelstellingen van 4000 MW te berei-
ken heeft het Rijk in de vorm van het Klimaat- en Energieakkoord afspraken 
met de provinciebesturen gemaakt.15 De norm van 6000 MW is overigens nog 
diffuus.16 

12  Art.1 HE-richtlijn stelt regels vast betreffende de statistische overdracht tussen lidstaten.
13  Zie noot 11.
14  Zie De groei van Windenergie op land, uitgave van de ministeries VROM, EZ en LNV in samenwerking 

met diverse organisaties, juni 2009, p. 24 en 28.
15  Klimaat- en Energieakkoord, Rijksoverheid & IPO, januari 2009, p. 7. Deze volgt het BLOW-akkoord op 

van juli 2001-2010, p. 2. BLOW staat voor Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling Windener-

gie. Dit is een convenant tussen het Rijk, provincies en gemeenten.
16  Vanaf de start van het ‘Werkprogramma Schoon & Zuinig’ is men uitgegaan van 2000 MW extra op 

land in 2011 naast de 2000 MW die al in de pijplijn zaten. De 6000 MW in 2020 is pas later afge-

sproken. Relevante beleidsdocumenten zijn: Nationaal plan van aanpak windenergie, De groei van 

windenergie op land, etc. Het ‘Klimaat- en energieakkoord’ gaat uit van de mogelijkheid dat op land in 

totaal 4200 MW aan wind op land valt te realiseren. Het rapport ‘Verkenning Schoon & Zuinig’ geeft 

aan dat wellicht de extra 2000 MW na de in 2015 gerealiseerde 4000 MW niet tot stand zal komen (p. 

6 e.v.). Misschien dat vanwege de prognoses dat de 6000 MW niet worden gehaald momenteel de voor-

uitstrevende doelstellingen weer wat worden aangepast. Dit zijn de cijfers, zoals in 2008 gemeld aan de 

Tweede Kamer; zie ook Bijlage 2 bij de brief van de Minister van EZ d.d. 20 februari 2009. Volgens het 

rapport Schoon & Zuinig: Voortgangsrapportage werkprogramma ‘Nieuwe energie voor het klimaat’ 

2007-2008 (p. 4) is het officiële tussendoel 2.285 MW voor het vermogen duurzame energie in totaal.
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 In ieder geval dient 4000 MW in 2020 te zijn gerealiseerd.17 De overheids-
doelstelling om 4000 MW windenergie al in 2011 te hebben gerealiseerd, lijkt 
echter niet gehaald te worden en ook de realisatie in 2020 van 6000 MW lijkt 
vooralsnog problematisch.18 Realisatie van 4000 MW in 2020 ligt mogelijk wel 
binnen bereik, gelet op de voorliggende, hierna verder te bespreken, provinciale 
ruimtelijke beleidsplannen. Dat zal overigens ook afhankelijk zijn van investe-
ringsbeslissingen van energieproducenten.

 3 Stroomlijning van besluitvormingsprocedures

Sinds het verschijnen van het rapport Bosch en Van Rijn zijn 
belangrijke wetswijzigingen doorgevoerd ter stroomlijnen van de beslisproce-
dures.19 Deze voorzien in verkorting en coördinatie van procedures en tevens 
in ‘doordrukmacht’ voor het rijks- en het provinciebestuur. Het gaat ten eerste 
om de bepalingen in de Elektriciteitswet 1998 die de rijkscoördinatieregeling 
uit de Wro van toepassing verklaren op de aanleg, renovatie of uitbreiding van 
‘bepaalde energieprojecten van een zodanige omvang en betekenis dat daarmee 
een nationaal belang gemoeid is’ (hierna afgekort RCR). Tot deze energieparken 
worden windparken van meer dan 100 MW gerekend.20 Ten tweede is de Crisis- 

17  Volgens de Minister van EZ moet rekening worden gehouden met factoren die vertragend kunnen 

werken zoals vergunningverlening en de bouwtijd van een park, voor het behalen van de doelstellingen 

in 2020 (Kamerstukken II 2008/09, 31239, nr. 70). Van realisatie zou van de kabinetsdoelen in 2011 zou 

sprake zijn als op land 4000 MW is ‘gerealiseerd dan wel vergund’. Mogelijk dat op dezelfde wijze met 

6000 MW in 2020 wordt omgegaan.
18  ‘Nationaal Plan van Aanpak Windenergie’, VROM, EZ en LNV, 30 januari 2008, p. 8; Verkenning 

Schoon & Zuinig, ‘Effecten op energiebesparing, hernieuwbare energie en uitstoot van broeikasgassen’, 

ECN en Planbureau voor de Leefomgeving, april 2009, p. 9.
19  Wet van 25 september 2008 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Mijnbouwwet en de Gaswet 

in verband met toepassing van de rijkscoördinatieregeling op energie-infrastructuurprojecten (Stb. 

2008, 416); Besluit van 14 februari 2009, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding 

van de wet van 25 september 2008 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Mijnbouwwet en de 

Gaswet in verband met toepassing van de rijkscoördinatieregeling op energie-infrastructuurprojecten 

(Stb. 2009, 416) en van het Besluit van 29 januari 2009 tot aanwijzing van besluiten in verband met 

toepassing van de rijkscoördinatieregeling op energie- infrastructuurprojecten (Uitvoeringsbesluit 

rijkscoördinatieregeling energie-infrastructuurprojecten) (Stb. 2009, 73). Zie M.M. Kaajan, ‘Rijkscoör-

dinatieregeling energie-infrastructuur: een handige regeling maar wel met haken en ogen’, Tijdschrift 

voor Energierecht 2009, p. 70 e.v.
20  Artikel 9b lid 1 sub a Elektriciteitswet. Deze regeling zal naar verwachting voor windenergieprojecten 

op land aan belang toenemen. Zie het concept, Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land februari 

2010, VROM Den Haag, een beleidsvoorbereidende studie, waarin de ruimte voor meer grote wind-

turbines in windparken op land is verkend en op basis daarvan voorstellen worden gedaan. Het gaat 

daarbij vooral om zoekgebieden voor windparken groter 100 MW (nationale windparken). De mate van 
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en herstelwet (Chw) relevant, die per 31 maart 2010 in werking is getreden.21 
Deze wet verklaart de provinciale coördinatieregeling uit de Wro van toepassing 
op ‘kleinere’ windparken (hierna afgekort PCR).

Behalve het doel en reikwijdte – op hoofdlijnen – van de PCR en de RCR 
wordt de inhoud daarvan en ook van de Wabo verder in deze bijdrage niet 
besproken, omdat ik deze recentelijk elders heb beschreven. Dat geldt ook voor 
de betekenis van de Wabo in relatie tot de PCR.22

Nieuw en vermeldenswaard is dat de reikwijdte van de PCR inmiddels is 
uitgebreid. Deze is nu van toepassing om windparken en turbines van 5 tot 100 
MW.23 Het minimum was volgens het wetsvoorstel oorspronkelijk 10 MW. Dit is 
veranderd opdat de provincie volledig de regie krijgt bij de realisatie van wind-
molenparken.24

Door deze aanpassing geldt de PCR in feite voor bijna alle windparkprojec-
ten op land, er vanuit gaande dat een grote nieuwe windmolen al goed is voor 6 
MW, zodat voor een beoogd windpark vrijwel altijd aan de ondergrens van 5 MW 
zal zijn voldaan.25 Daar komt bij dat het beleid van provincies veelal is om soli-
taire windmolens niet toe te staan.26 Dit kan betekenen dat zelfs bij de plaatsing 
van één molen het provinciebestuur het bevoegd gezag is.

Doelstelling van de PCR is realisatie van projecten in het ruimtelijk domein 
te versnellen om zo de economische crisis en haar gevolgen te bestrijden.27 Door 

geschiktheid van gebieden is bepaald op grond van: waar het goed en vaak waait, waar een koppeling 

met het hoogspanningsnet in de nabijheid is, waar reeds windmolens staan of plannen daarvoor zijn 

en waar maat en schaal van het landschap en het windpark met elkaar overeenstemmen. Een afweging 

van de diverse (milieu)- aspecten in het kader van een beoordeling op basis van een goede ruimtelijke 

ordening moet nog plaatsvinden.
21  Stb. 2010, nr. 135; Stb. 2010, nr. 137. Het rapport heeft de status van een ambtelijk voorstel aan het 

Bestuurlijk overleg Rijk/IPO/VNG.
22  S. Pront-van Bommel, ‘Ruimtelijke inpassing van grote elektriciteitsprojecten’, TBR 2009/196, p. 978-

987.
23  Artikel 9e lid 1 Elektriciteitswet. In eerste instantie was het minimum voor de PCR op 10 MW gesteld, 

zie Kamerstukken II, 2009/10, 32127, nr. 2, p. 11. Later is hier op terug gekomen en is het minimum 

naar 5 MW verlaagd, zie Kamerstukken II 2009/10, 32127, nr. 139 p. 15.
24  Kamerstukken II 2009/10, 32 127, nr. 123, amendement is aangenomen: HandelingenII 17 november 

2009, nr. 25 pag. 2233-2239.
25  Voorbeelden van windparken die nu onder artikel 9f vallen zijn: windpark Neer in Limburg: 5 molens 

van 2 MW en windpark strekdam Enkhuizen: 5 turbines (Bron: Wind Service Holland).
26  Zie bijvoorbeeld Provinciaal Omgevingsplan (POP) III, 17 juni 2009 Groningen p. 180: ‘Om het 

landschap te beschermen concentreren we de grootschalige productie van windenergie in een aantal 

windturbineparken (zie kaart 1). We zien opwekking van windenergie als een industriële activiteit die 

thuishoort op of nabij bedrijventerreinen.’ Ontwerp Structuurvisie Ruimtelijke Ordening: Noord-

Brabant, p. 67: De provincie geeft aan dat zij windmolens geclusterd wil opstellen in formaties van 8 

turbines of meer.
27  Kamerstukken II 2009/10, 32 127, nr. 3, p. 1. Zie ook Kamerstukken I 2009/10, 32127, nr. C.
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deze regeling zouden de provinciebesturen op eenvoudiger wijze hun taakstel-
ling van windenergie moeten kunnen behalen dan voorheen.28 De weerstand 
van veel gemeentebesturen en -bestuurders tegen het plaatsen van windmolens 
bleek immers veelal reden dat windparken niet tot stand kwamen of dat de 
totstandkoming daarvan veel vertraging opliep.29 De PCR neemt dit obstakel 
weg door besluitvorming inzake ruimtelijke inpassing van windparken bij het 
provinciebestuur te leggen voor die gevallen waarin toereikende gemeentelijke 
besluitvorming ontbreekt.

De keerzijde daarvan is dat door de verplaatsing van de bevoegdheidsuitoe-
fening van het gemeentebestuur naar een hoger bestuursniveau windenergie-
projecten verder van de (belevenis van) omwonenden komen te staan, wat juist 
weer zou kunnen bijdragen aan toenemende weerstand van hun kant tegen 
deze projecten. Voor de maatschappelijke acceptatie van windenergie is het van 
belang dat de omgeving inspraak heeft en in een project kan participeren.30 
Bevoegde overheden kunnen gelegenheid tot inspraak geven bij het opstellen 
van ontwerp plannen. Die inspraak kan vervolgens ook vorm krijgen tijdens de 
uniforme voorbereidingsprocedures die verplicht wordt gevolgd bij het vaststel-
len van de benodigde, bindende, planologische besluiten.31

Stroomlijning en verhoging van de effectiviteit van de besluitvorming was 
overigens ook een belangrijke doelstelling van de invoering van de RCR.32 De 
RCR is voor windparken op land overigens van minder belang dan de PCR, 
omdat een windpark op land dat groter is dan 100 MW niet zo vaak voorkomt.33 
Het beoogde Noord-Oostpolderpark waarbij windmolens buiten- en binnendijks 
zijn gesitueerd vormt een uitzondering.34

28  Kamerstukken II 2009/10, 32 127, nr. 3, p. 22.
29  Bosch en Van Rijn, ‘Projectenboek Windenergie Analyse van windenergieprojecten in voorbereiding’, 

juli 2008 p. 5: Grootste belemmering in de totstandkoming van windenergie zijn tegenstemmen in de 

raad.
30  Het vergroten van het betrokkenheid bij Windenergie, The Smart Agent Company, i.o.v. Landelijke 

Uitwerking Windenergie (LUW), juli 2008.
31  Art. 3.8 lid 1 Wro inzake bestemmingsplannen, art. 3.11 lid 1 Wro inzake projectbesluiten en art. 3 Lid 

26 lid 2 provinciaal inpassingsplan (en 3.28 lid 2 rijsksinpassingsplan ) Wro inzake inpassingsplannen. 

Zie in dit verband ook art. 3.1.1 Bro lid 1: Het bestuursorgaan dat belast is met de voorbereiding van een 

bestemmingsplan pleegt daarbij overleg met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen 

en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening 

of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn. Art. 3:6 Awb is van 

overeenkomstige toepassing.
32  Vgl. Kamerstukken II, 2004/05, 29 023, nr. 9, p. 5 en Kamerstukken II 2007/08, 31 326, nr. 3, p. 1.
33  Mogelijk dat dit in de toekomst verandert. Zie noot 20.
34  Het beoogde vermogen van het windpark is maximaal 450 MW. Bron: MER windpark Noordoostpolder 1 

oktober 2009, p. 1.
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 3.1 Uitbreiding van het vergunningsvrije (milieu)domein

Het is de bedoeling dat met de inwerkingtreding van het 
‘Besluit tot wijziging van milieuregels windturbines’ de milieunormering 
worden gestroomlijnd en besluitprocedures verder worden bekort.35 Dit ontwerp-
besluit voorziet in een beperking van het aantal windparken dat milieuvergun-
ningplichtig is en straks onder vergunningplicht van artikel 2.1 lid 1 aanhef en 
onder e Wabo valt. De inwerkingtreding van het besluit zal naar verwachting 
niet lang op zich laten wachten en lijkt gekoppeld aan die van de Wabo. Het 
besluit voorziet in een substantiële uitbreiding van de reikwijdte van het Besluit 
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) voor wind-
turbines.36 Daartoe wordt een voorziening getroffen in het Besluit omgevings-
recht dat op de Wabo is gebaseerd. De weg waarlangs een en ander vorm zal 
krijgen is nogal complex en zal hierna stapsgewijs worden toegelicht.

De materiële normen uit Activiteitenbesluit zijn van toepassing op niet 
milieuvergunningplichtige windenergieprojecten. Heden betreft dat in de regel 
windenergieprojecten van minder dan 15 MW of die bestaan uit minder dan 10 
windturbines.37

Voor de vergunningplichtige windparken geldt een ander materieel kader, en 
wel uit hoofde van de milieuvergunning. Een windenergieproject is vergunning-
plichtig in geval aan de volgende twee cumulatieve criteria is voldaan:

1)  Er geldt een m.e.r.-beoordelingsplicht. Dit betreft windenergieprojecten 
van meer dan 15 MW of die bestaan uit meer dan 10 windturbines, en

2)  het bevoegde gezag is verplicht om de uniforme openbare voorbereidings-
procedure van artikel 3.4 Awb te volgen bij zijn besluitvorming op de 
vergunningaanvraag. 

Bij de m.e.r.-beoordeling dient het bevoegd gezag vast te stellen of voor het 
desbetreffende project een m.e.r.-plicht geldt, omdat vanwege de bijzondere 
omstandigheden waaronder dit wordt ondernomen, belangrijke nadelige gevol-
gen voor het milieu kunnen ontstaan. Als het bevoegde gezag beslist dat deze 
m.e.r.-plicht bestaat, zal (alsnog) een milieueffectenrapportage moeten plaats-
vinden.

Maar met de inwerkingtreding van de Wabo, en het daarop gebaseerde 
Besluit omgevingsrecht, zal criterium 2 worden versoepeld. De plicht om een 

35  Ontwerpbesluit/houdende wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 

en het Besluit omgevingsrecht (wijziging milieuregels windturbines), zoals dat is voorgehangen en 

voorgepubliceerd op 31 augustus 2009 (Stcrt. 2009, 12902).
36  Besluit van 19 oktober 2007, houdende algemene regels voor inrichtingen (Besluit algemene regels voor 

inrichtingen milieubeheer), Stb. 2007, 415.
37  Art. 3.13 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer(activiteitenbesluit). Zie verder Stct 

2009 nr. 12902, Besluit van ..... houdende wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen 

milieubeheer en het Besluit omgevingsrecht (wijziging milieuregels windturbines), p. 11.
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uniforme openbare voorbereidingsprocedure te volgen bij de besluitvorming 
over de omgevingsvergunning (voor zover deze mede de ‘oude’ milieuvergun-
ning omvat), zal niet meer gelden ingeval het bevoegde gezag, in het kader van 
een m.e.r.-beoordeling, vaststelt dat geen m.e.r.-plicht van toepassing is. In dat 
geval zal in de regel de reguliere Wabo-vergunningprocedure gelden. Er zal dan 
niet een omgevingsvergunning nodig zijn op grond van artikel 2.1 aanhef en 
onder e Wabo.38

De uitbreiding van de reikwijdte van het Activiteitenbesluit betreft dus wind-
parken van meer dan 15 MW waarvoor met betrekking tot de besluitvorming 
omtrent een eventueel te verlenen omgevingsvergunning de reguliere Wabo-
vergunningprocedure wordt gevolgd.39

 3.2 Meer efficiëntie?

Een van mijn bevindingen in de eerdere publicatie over dit 
onderwerp is dat de met de PCR en Wabo te behalen tijdwinst40 relativering 
behoeft.41 Dat heeft te maken met het feit dat deze wettelijke regelingen alleen 
betrekking hebben op het verkorten van termijnen en het stroomlijnen van 
procedures nadat de procedure van start is gegaan; dus alleen op de juridische 
besluitvorming en de rechtspraak.42 Deze zien niet op de voorbereidingsfase, 

38  Zie toelichting bij het Besluit genoemd in de vorige noot onderdeel D: ‘Deze wijziging van de bijlage 

bij het Bor leidt ertoe dat slechts vergunningplichtig blijven windturbines waarvoor een milieuef-

fectrapport moet worden opgesteld of waarvan moet worden beoordeeld of een milieueffectrapport 

moet worden opgesteld, met uitzondering van merbeoordelingsplichtige windturbines waarvoor geen 

milieueffectrapport gemaakt hoeft te worden. Merplichtige windturbines zijn windturbines op zee met 

een gezamenlijk vermogen van 15 megawatt of meer, of 10 windturbines of meer. Merbeoordelingsplich-

tige windturbines zijn windturbines die niet in zee zijn geprojecteerd met een gezamenlijk vermogen 

van 15 megawatt of meer, of 10 windturbines of meer. Voor deze laatste categorie kan een omgevings-

vergunning die is voorbereid met de reguliere procedure worden afgegeven wanneer het bevoegd gezag 

oordeelt dat geen milieueffectrapport hoeft te worden gemaakt. In dat geval zijn de algemene regels van 

het Activiteitenbesluit van toepassing.’
39  Die reguliere procedure is ook niet van toepassing ingeval sprake is van een project dat in strijd met 

bestemmingsplan is en waarvoor ingevolge artikel 2.1 lid 1 aanhef en onder c Wabo een omgevingsver-

gunning nodig is.
40  Kamerstukken I 2009/10, 32127, nr. C: de provinciale coördinatieregeling voor windmolens op land 

draagt bij aan een tijdwinst van 1,5-2 jaar op projecten, die nu vaak een doorlooptijd hebben van 8 tot 10 

jaar.
41  L. Michiels, ‘Een snelweg voor besluitvorming’, AAe 2009, p. 531 e.v. en S. Pront-van Bommel, ‘Ruimte-

lijke inpassing van grote elektriciteitsprojecten’, TBR 2009/196, p. 978-987.
42  Het ontwikkelen van individuele locaties kost vaak 10 jaar. Ongeveer 70% van de tijd gaat zitten in 

voorbereiding en 30% formele proceduretijd ziet op de periode na indiening van de eerste aanvraag, 

zie concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land, 3 februari 2010, VROM Den Haag, p. 10. Zie 

verder noot 20.
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waarin de benodigde onderzoeken plaatsvinden en gestreefd wordt naar poli-
tieke overeenstemming en maatschappelijk draagvlak. De meeste tijd gaat vaak 
in deze voorbereidingsfase zitten.43

Voorts is van belang dat de PCR en de Wabo het materiële toetsingskader 
van een goede ruimtelijke ongewijzigd laten.44 Dit toetsingskader is meestal 
veelomvattend en betreft een groot aantal te beoordelen deelaspecten.45 Die 
normen zijn vaak dwingend van aard. Vooral daarin zijn belangrijke belemme-
ringen gelegen. De materiële normering is grotendeels in milieu- en natuurwet-
geving vastgelegd die ook (indirect) van toepassing is op planologische besluit-
vorming.

 4 Materieel toetsingskader

 4.1 Algemeen

Juridische mogelijkheden en beperkingen voor ruimtelijke 
inpassing van grootschalige windmolenprojecten worden dus niet alleen 
bepaald door de procedurele inrichting en een herverdeling van de bevoegdhe-
den tussen rijks-, provincie- en gemeentebestuur. Minstens zo belangrijk is het 
materiële toetsingskader voor de betrokken besluitvorming, in het bijzonder 
voor de beoordeling of de aanleg van een windpark past binnen een goede ruim-
telijke ordening.

Een goede ruimtelijke ordening wordt verkregen door het coördineren van 
de verschillende algemene belangen tot een harmonisch geheel dat een grotere 
waarde vertegenwoordigt dan het dienen van de belangen afzonderlijk.46 Om de 
kwaliteitseisen vanuit verschillende sectorale beleidsterreinen te kunnen verta-

43  Vgl. Zie het advies ‘Sneller en beter’ van april 2008 van de ‘Commissie Elverding’, dat wil zeggen de 

Adviescommissie Versnelling Besluitvorming Infrastructurele Projecten, geïnstalleerd op 7 november 

2007 door de ministers van V&W en VROM.
44  De Wabo is van toepassing ingeval van een Wabo-vergunning die (mede) inhoudt een besluit tot buiten-

toepassing verklaring van een bestemmingsplan (oude projectbesluit). Zie de artt. 2.1 lid 1 aanhef en 

onder c en 2.12 Wabo.
45  Bosch en Van Rijn, Projectenboek Windenergie, Analyse van windenergieprojecten in voorbereiding, in 

opdracht van het Ministerie van VROM, EZ en LNV, juli 2008, p. 18.
46  Een aloude omschrijving van ruimtelijke ordening is ‘het leiding geven bij de ruimtelijke ontwikkeling 

van een gebied teneinde het ontstaan van een voor de gemeenschap zo gunstig mogelijk geheel te bevor-

deren’. Deze onder meer in de parlementaire geschiedenis bij de WRO 1965 voorkomende omschrijving 

werd bij de behandeling van de Wro nog steeds actueel geacht: ‘Een goede ruimtelijke ontwikkeling 

streeft naar het bevorderen van een duurzame ruimtelijke kwaliteit in een dynamische samenleving’, 

zie Kamerstukken II 2002/03, 28 916, nr. 3, p. 9. Zie in dit verband ook: J. Struiksma, Het systeem van 

het ruimtelijke ordeningsrecht, Zaandam, Instituut voor Bouwrecht: 2008, p. 166 en P.J.J. van Buuren 

e.a., Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht, Deventer, Kluwer: 2009, p. 45.
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len naar concrete ruimtelijke situaties dienen de belangen van andere beleids-
terreinen te worden betrokken in de vaststelling van het bestemmingsplan, 
inpassingplan of projectbesluit.

Getuige de ontwikkeling in de jurisprudentie, moet dit steeds prominenter 
gebeuren. De afgelopen tien jaren zijn bijvoorbeeld de eisen inzake bescher-
ming van natuurwaarden, mede onder invloed van de jurisprudentie over de 
betekenis van de rechtstreekse werking van de Habitat-47 en Vogelrichtijn48, voor 
het vaststellen van planologische plannen tot volle wasdom gekomen49 De juris-
prudentie is bepaald nog niet uitgekristalliseerd.50 Het brede palet van normen 
waaraan windenergieprojecten moeten worden getoetst, wordt steeds verder 
ingekleurd.

Voor de (milieu)vergunningvrije windenergieprojecten zijn diverse 
milieunormen vastgelegd in het genoemde Activiteitenbesluit. Deze zijn 
bindend, zij het dat de systematiek van deze wettelijke regeling zodanig is dat 
het bevoegd gezag in bijzondere lokale omstandigheden, bijvoorbeeld in stiltege-
bieden, verdergaande bescherming kan bieden via maatwerkvoorschriften.

Het genoemde ‘Besluit tot wijziging van milieuregels windturbines’ voorziet 
daarnaast in uniformering van de geluidsnorm voor alle windparken, ook met 
betrekking tot de vergunningplichtige projecten.

Hierna worden diverse deelaspecten van het materiële toetsingskader nader 
bezien. Eerst volgt per deelaspect een beschrijving van het recht zoals dat anno 
april 2010 geldt, waarna een korte omschrijving volgt van de wijzigingen die het 
voormelde Besluit te weeg zullen brengen.

 4.2 Radar en ecologie

Uit het onderzoek van Bosch en Van Rijn uit 2008 valt op te 
maken dat in de praktijk vooral de volgende twee materiële beperkingen van 
belang zijn voor windmolens. In de eerste plaats is dat de radarnorm.51 Radar-

47  Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 (Pb 1992, L 206, blz. 7-50).
48  Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 (Pb 1979, L 103, blz. 1-18).
49  ‘Wanneer een windpark in of nabij een Natura 2000-gebied komt te liggen dan geldt een vergunnings-

plicht op grond van artikel 19d Nbw. Artikel 19d vloeit voort uit de Habitat en Vogelrichtlijn.’ De Natura 

2000-gebieden zijn op basis van deze richtlijnen aangewezen. J.E. Winkelman, F.H.Kist en M.J.Epe, 

rapport ‘Ecologische en natuurbeschermingsrechtelijke aspecten van windturbines op land’, Universi-

teit Wageningen en Alterra 2008, in opdracht van het ministerie van LNV, p. 21.
50  J.E. Winkelman, F.H.Kist en M.J.Epe, rapport ‘Ecologische en natuurbeschermingsrechtelijke aspecten 

van windturbines op land’, Universiteit Wageningen en Alterra 2008, in opdracht van het ministerie 

van LNV, Alterra-rapport 1780, ISSN 1566-7197, par. 8.2: ‘De natuurjurisprudentie blijkt nog in ontwik-

keling. Er is nog geen sprake van vaste lijnen, laat staan dat er al vaste windmolenjurisprudentie zou 

bestaan op het gebied van Natura 2000, EHS of soorten.’
51  Bosch en Van Rijn, Projectenboek Windenergie Analyse van windenergieprojecten in voorbereiding, 

Eindrapport juli 2008, p. 5.
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stations worden in hun functioneren beïnvloed door hoge bouwwerken zoals 
windmolens.52 In de zogenaamde radarverstoringsgebieden, met een straal van 
ongeveer 27 km, mogen geen gebouwen van 45 meter of hoger worden geplaatst. 
Radarinstallaties van civiele diensten en van defensie bleken volgens dit rapport 
in 13% van de gevallen een belemmering op te leveren. De ministeries VROM 
en Defensie hebben het probleem onderkend en zijn op zoek naar een oplos-
sing.53

De tweede materiële beperking van betekenis vormt blijkens het onderzoek 
Bosch en Van Rijn de ecologische normering. Ecologie omvat de natuurgebieden 
met hoge natuurwaarden, zoals de Natura 2000, de ecologische hoofdstructuur, 
nationale landschap etcetera.

De ecologische normering heeft grote – beperkende – invloed op de locatie-
keuze en de hoeveelheid aan beschikbare locaties.54 De beperking is blijkens de 
jurisprudentie veelal gelegen in de complexiteit van het onderzoek naar even-
tuele negatieve gevolgen van een beoogd windpark voor natuurwaarden en het 
ontbreken van eenduidige materiële criteria ter beoordeling of deze waarden (op 
onaanvaardbare wijze) worden aangetast, wat een nadere uitleg vergt.

Handelingen met eventuele gevolgen voor de natuurwaarden die zijn aange-
wezen als zogeheten Natura 2000-gebieden,55 zijn op grond de Natuurbescher-
mingswet 1998 in beginsel (Nwb) verboden.56 Deze handelingen mogen alleen 
op basis van een Nwb-vergunning als bedoeld in artikel 19d van de Nbw 1998 
worden verricht, waarbij de bouw en de exploitatie van een windmolenpark als 
één vergunningplichtig project wordt beschouwd.57 Dit betreft ook windparken 
die in de nabijheid van zodanig natuurgebied worden gepland. In het kader van 
de vergunningverleningprocedure moet op basis van wetenschappelijk maat-
staven beoordeeld worden of het beoogde windturbinepark afzonderlijk, of in 
combinatie met andere plannen of projecten, geen significante gevolgen heeft 
voor de natuurwaarden van het desbetreffende natuurgebied. Dit vereist een 
passende beoordeling als bedoeld in artikel 19f van de Nbw, tenzij op voorhand 
met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld dat deze gevolgen zijn uitge-
sloten,58 dan wel al anderszins met voldoende zekerheid is vastgesteld dat die 
gevolgen optreden.59

52  Kamerstukken II 2009/10, 32 127, nr. 3, p. 14.
53  Kamerstukken II 2009/10, 32 127, nr. 3, p. 15.
54  Zie rapport ‘Ecologische en natuurbeschermingsrechtelijke aspecten van windturbines op land’, Univer-

siteit Wageningen en Alterra 2008, in opdracht van het ministerie van LNV, Alterra-rapport 1780, ISSN 

1566-7197.
55  Voorts kan een ontheffing op grond van de Flora- en Faunawet zijn vereist. Deze wet blijft verder onbe-

sproken.
56  Art.16 lid 1 Nbw 1998. 
57  Vz. ABRvS 28 februari 2008, BR 2008/432, m.nt. H.E. Woldendorp (Elektriciteitscentrale op de Maas-

vlakte (Zuid-Holland). 
58  Vgl. ABRvS 17 maart 2010, nr. 200808402/1/R2, uitspraak betreffende passende beoordeling windtur-

binepark en cumulatie.
59  ABRvS 7 februari 2007, nr. 200600281/1.
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De Nbw-vergunning wordt verleend als voldoende zekerheid is verkregen op 
basis van de passende beoordeling dat deze significante gevolgen er niet zijn. 
Als deze gevolgen naar verwachting toch optreden en er geen redelijke alterna-
tieven voorhanden zijn, is vergunningverlening in dat geval alleen mogelijk als 
een dwingende reden van openbaar belang daartoe noopt.60 In dat geval dienen 
vervolgens, indien redelijkerwijs mogelijk, mitigerende maatregelen te worden 
getroffen of, als dat niet mogelijk is, de negatieve effecten elders gecompenseerd 
te worden. De mitigerende maatregelen kunnen al bij de passende beoordeling 
worden meegenomen.61 Alvorens de vergunning kan worden verleend, moet 
daarover voldoende zekerheid zijn verkregen.

Diverse factoren zijn bepalend of sprake is van mogelijk significante gevol-
gen voor de beschermende natuurwaarden. Relevante factoren daarvoor zijn 
populatieafname (diersoorten), oppervlakteafname en de afstand van het project 
tot het Natura 2000-gebied. Voor toepassing van dergelijke waarden is overigens 
geen standaard geformuleerd; de gevolgen zullen per project beoordeeld moeten 
worden.62 Gezien de verscheidenheid aan locaties en omstandigheden is het van 
belang dat er planspecifiek onderzoek wordt verricht en is het vrijwel niet moge-
lijk eenduidige richtlijnen te schetsen.63

Planning van een windpark in of nabij een natuurgebied is derhalve 
omgeven met risico’s en vergt zorgvuldig en gedegen voorafgaand onderzoek. 
Onzekerheden kunnen worden beperkt door tijdens de voorbereidingsfase een 
aanpak toe te passen volgens het zogenaamde ‘hand-aan-de-kraan principe’. 
Daarbij worden significante negatieve gevolgen verkleind door middel van moni-
toring, mitigatie en investeringen in ecologische veerkracht.64 Het Besluit tot 
wijziging van milieuregels windturbines zal ten aanzien van de radarnormering 
en bescherming van natuurwaarden geen veranderingen teweegbrengen.

60  Art. 16 lid 3 Nbw 1998.
61  ABRvS 7 mei 2008, JM 2008/75, m.nt. Zijlsman; zie ook ABRvS 22 oktober 2008, JM 2008/139, m.nt. 

Zijlmans.
62  Zie voor een voorbeeld van populatieafname bij vogels en de beoordeling daarvan: ABRvS 17 maart 

2010, nr. 200808402/1/R2.
63  ABRvS 1 april 2009, BR 2009/103, p. 13, m.nt. Woldendorp (Ecologische en natuurbeschermingsrech-

telijke aspecten van windturbines op land): ook als het gaat om de bescherming van soorten is geen 

duidelijk criterium af te spreken. De aanvaardbare verwachte sterfte verschilt per soort. Speciaal als het 

gaat om een beschermde diersoort. Een extra sterfte van 2% bovenop de natuurlijke sterfte kan dan al 

schadelijke gevolgen hebben.
64  Zie voor toepassing van dit principe: ABRvS 29 augustus 2007, JM 2007/162, m.nt. Zijlsman (kritisch) 

inzake gasboringen in de Waddenzee. Volgens de rechter was van belang dat door ‘het hand aan de 

kraan principe’ in geval van een (dreigende) aantasting van de natuurwaarden in de in geding zijnde 

Natura 2000-gebieden, de gaswinning kon worden beperkt of stilgelegd. Vgl. ABRvS 9 september 

2009, Gst. 2009, 121, m.nt. S.D.P. Kole.
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 4.3 Veiligheid

Ook regels omtrent veiligheid kunnen voor aanzienlijke beper-
kingen zorgen. Bij ingebruikneming van een windturbine zijn verscheidene 
veiligheidsrisico’s aan de orde. Te denken valt aan het omvallen van de turbine 
of het wegwerpen van rotoronderdelen.

Voor windparken van 15 MW of meer is, zoals vermeld tot de komst van de 
Wabo in elk geval, een (milieu/omgevings-)vergunning vereist en dient bij de 
beoordeling van de vergunningaanvraag een veiligheidsrisicoanalyse te worden 
gemaakt.65 Het in opdracht van SenterNovem, heden geheten Agentschap.
nl, opgestelde Handboek Risicozonering Windturbines 2005 biedt daarvoor 
richtsnoeren, die zien op het beperken en voorkomen van risico’s.66 Deze richt-
snoeren zijn niet bindend en ook geen beleidsregels in de zin van de Awb.67 Het 
gaat veelal om strenge normen die er aan in de weg staan dat turbines bij nabij 
(kwetsbare) objecten, zoals bebouwing68 wegen en industrie, geplaatst kunnen 
worden.

Op de niet-vergunningplichtige windparken is het Activiteitenbesluit van 
toepassing. Op basis daarvan kan de minister van VROM ten behoeve van het 
beperken en voorkomen van risico’s een regeling opstellen met aanvullende 
wetgeving.69

Voor windmolens die in de buurt van rijks(vaar)wegen en spoorlijnen zijn 
gesitueerd, hanteert Rijkswaterstaat, deels in samenspraak met Prorail, voor de 

65  Art. 3.13 Activiteitenbesluit: 

‘Deze paragraaf is van toepassing op: a. windturbines met een rotordiameter groter dan twee meter; b. 

windturbines die elk afzonderlijk een vaste verbinding hebben met de bodem of de waterbodem in de 

vorm van een mast; c. windturbines die zijn voorzien van een horizontale draaias van de rotor; d. wind-

turbines met een gezamenlijk vermogen kleiner dan 15 megawatt; e. windturbines die deel uitmaken 

van inrichtingen met maximaal negen windturbines; en f. windturbines waarbij de afstand tussen de 

afzonderlijke windturbine en de dichtstbijzijnde woning of andere gevoelige objecten, ten minste vier-

maal de ashoogte bedraagt.’ Vervolgens zijn windparken met een vermogen van 15 MW van het Activi-

teitenbesluit uitgezonderd op basis van Bijlage 1 bij het Activiteitenbesluit onder d, zijnde ‘inrichtingen 

voor activiteiten die zijn aangewezen krachtens artikel 7.2, eerste lid,  van de wet, voor zover de terzake 

van die activiteiten krachtens derde en vierde lid, aangewezen categorieën de besluiten zijn waarop afde-

ling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de wet van toepassing zijn.’ Zie art. 2.1 

Besluit van 25 maart 2010, houdende regels ter uitvoering van de Wabo Jo. art. 2.1 Wabo, na 1 juli 2010; 

Bijlage 1 Activiteitenbesluit categorie d, categorie g, onder 1, en categorie dd, onder 1.
66  Handboek risicozonering Windturbines, tweede versie, januari 2005.
67  Tenzij deze door het bevoegde gezag alsnog als zodanig als ‘zijn’ beleidsregels wordt vastgesteld (vgl. 

art. 4:81 Awb).
68  Onder meer woningen, ziekenhuizen en sportcomplexen.
69  Art. 3.14 lid 5 juncto 3.13. Artikel 3.13 zet uiteen op welke windmolens dit besluit betrekking heeft. 

Zie par. 3.2.3 van de Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 9 november 2007, nr. 

DJZ2007104180.
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aanvullende toestemmingen die nodig zijn voor realisatie van windparken,70 
eigen (aanvullende) risicocriteria. Deze zijn opgenomen in de documenten 
‘Beleidsregel voor het plaatsen van windturbines op, in of over Rijkswaterstaat-
werken’ en ‘Windturbines langs auto-, spoor- en vaarwegen: Beoordeling van 
veiligheidsrisico’s 1999’.71 Het gaat hier om beleidsregels en niet om wetgeving, 
zodat daarvan kan worden afgeweken ingeval van een zwaarwegend algemeen 
belang en bijzondere onvoorziene omstandigheden.

Het Besluit tot wijziging van milieuregels windturbines voorziet in een 
aanpassing van het Activiteitenbesluit ten aanzien van de veiligheidsnormen. In 
het besluit wordt voor wat betreft de veiligheid in de omgeving van de windtur-
bine aansluiting gezocht bij het externe veiligheidsbeleid voor het werken met of 
opslaan van gevaarlijke stoffen, zoals neergelegd in het Besluit externe veilig-
heid inrichtingen (Bevi) en het in procedure zijnde ontwerp-besluit externe 
veiligheid buisleidingen.72 Er worden grens- en richtwaarden gesteld voor onder 
meer het plaatsgebonden risico.

 4.4 Overlast

Als omwonenden zich verzetten tegen een beoogd nabijgelegen 
windpark is dat veelal vanwege diverse vormen van overlast.73 Dit is aanleiding 
om hierna de normering dienaangaande nader te bezien. Het gaat daarbij vooral 
om door windturbine(s) veroorzaakte slagschaduw, geluidhinder en dergelijke.

Vanaf januari 2010 geldt op grond van het Activiteitenbesluit voor windmo-
lenparken van minder dan 15 MW de nieuwe geluidsnorm van gemiddeld 47 dB 
Lden.74 Dit gemiddelde is gebaseerd op LA,RT =40 dB(A) in de nacht vermeer-
derd met de toepassing windnormcurve aan gevels van woningen en gevoelige 
gebouwen.

Voor milieuvergunningplichtige windparken zijn normen vastgelegd in 
de recent verschenen ‘Circulaire geluidhinder veroorzaakt door windturbines; 
beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet 
milieubeheer van 2 april 2010’, opgesteld door de minister van VROM.75 Met de 
inwerkingtreding van het Besluit tot wijziging van milieuregels windturbines 
worden de criteria uit deze Circulaire in het nieuwe Activiteitenbesluit opgeno-

70  Artt. 2 en 3 Wet beheer rijkswaterstaatswerken.
71  Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Bouwdienst Rijkswaterstaat van Ministerie van Verkeer en Water-

staat en NS Prorail, kenmerk: VRWP-R-99004.
72  Stcrt 28 augustus 2009, nr. 12819. Zie de website van ‘Infomil’.
73  Vgl. ‘Participatie in windenergie projecten’, SenterNovem, Utrecht 2009, p. 27: participatie kan inspe-

len op het gevoel van overlast bij omwonenden.
74  Afdeling 2.8.dd.
75  Brief minister van VROM, kenmerk 2010010074.
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men, die wat betreft de geluidsnormen dan ook gaat gelden voor alle windpar-
ken.76

Daarnaast gelden op grond van het Activiteitenbesluit77 specifieke regels voor 
slagschaduw en lichtschittering van niet-vergunningplichtige windmolens.78 
Slagschaduw is de schaduw die een object werpt op een ondergrond of een ander 
voorwerp. Deze schaduw kan negatieve gevolgen hebben voor mensen omdat 
deze stoort en in het ergste geval mogelijk epilepsieaanvallen veroorzaakt. Ten 
aanzien van de niet-vergunningplichtige windparken van minder dan 15 MW 
wordt in het Activiteitenbesluit bepaald, dat bij ministeriële regeling maatre-
gelen kunnen worden vastgesteld ten behoeve het beperken of voorkomen van 
slagschaduw.79 De voorschriften inzake slagschaduw en lichtschittering zullen 
met inwerkingtreding van het Besluit tot wijziging van milieuregels ongewij-
zigd blijven en vanwege aanpassing van de bijlage met vergunningplichtige 
inrichtingen voor meer windparken gaan gelden. Ten gevolge van de inwerking-
treding van dit Besluit zullen immers meer windparken buiten de vergunning-
plicht vallen zoals hiervoor is toegelicht.

Burgers blijken vooral overlast te ervaren in het geval dat het beoogde wind-
park hun directe omgeving betreft.80 Als dit niet hun ‘achtertuin’ betreft, staan 
zij daarentegen veelal zeer positief tegenover windenergie. Een ruime meerder-
heid van de Nederlandse bevolking blijkt zelfs voorstander daarvan.81 Omwo-
nenden die een economisch belang hebben bij de exploitatie van de windparken, 
blijken bovendien vrijwel geen hinder te ondervinden van het windmolenge-
luid.82

76  Art. 3.14a van het Besluit tot wijziging van milieuregels windturbines.
77  Par. 3.2.3.
78  Zie rapport Bosch en Van Rijn.
79  Art. 3.14 lid 4 van het Activiteitenbesluit. Zie par. 3.2.3 van de Regeling algemene regels voor inrichtin-

gen milieubeheer 9 november 2007, nr. DJZ2007104180.
80  M. Wolsink, Planning of renewables schemes: Deliberative and fair decision-making on landscape 

issues instead of reproachful accusations of non-cooperation, Energy Policy, 35 (2007) 2692–2704.
81  Smartagent Bedrijf, Het vergroten van betrokkenheid bij windenergie. Een burgerparticipatie-project, 

opgesteld door: VROM, LUW, juli 2008, p. 23.
82  Van den Berg, Bouma, Pedersen, Bakker, Visual and acoustic impact of wind turbine farms on resi-

dents, Universiteit van Groningen, juni 2008, p. 61; vgl. participatie in windprojecten, SenterNovem, 

Utrecht 2009; Project Windfarmperception, Visual and acoustic impact of wind turbine farms on 

residents, Van den Berg, Bouma, Pedersen, Bakker, Universiteit van Groningen, juni 2008, p. 61.
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 5 Is er voldoende ruimte?

 5.1 Algemeen

Het vinden van geschikte locaties voor windturbines die 
voldoen aan alle genoemde materiële criteria, is niet eenvoudig.83 Gelet op 
deze criteria is slechts een beperkt aantal gebieden in Nederland geschikt voor 
windparken. De overheid kiest daarbij voor inpassing van grootschalige wind-
parken.84 Grootschalige opwek heeft om verschillende redenen de voorkeur van 
de overheid. Door grootschalig wind te produceren wordt in een keer een grote 
bijdrage geleverd aan de doelstellingen. Verder bestaan grote windparken uit 
grote turbines die een veel groter vermogen hebben dan de vaak kleinere soli-
taire turbines. Een ander belangrijk argument om te kiezen voor grootschalig 
en clustering van windmolens is het tegengaan van de ‘verrommeling’ van het 
landschap en daarmee landschapsvervuiling.

Inzet op groot heeft vergaande consequenties voor het ruimtelijk beslag. 
De windmolens die nu worden neergezet hebben veelal een impact die tot over 
gemeentegrenzen reikt.85 De risicozones die gelden voor grote molens zijn groter 
dan de zones voor kleine turbines.86

Tot voor kort ontbrak een overzicht of er voldoende ruimtelijke inpassing-
mogelijkheden voor nieuwe windparken zijn om de gestelde regeringsdoelstel-
ling van 2000 MW extra in 2012 en 6000 MW in totaal in 2020 te realiseren. 
Het overzicht valt bijvoorbeeld niet te ontlenen aan het Derde Structuurschema 
Elektriciteitsvoorziening (hierna afgekort SEV III), de landelijke structuurvisie 
voor grootschalige energieprojecten, en evenmin aan het recentelijk vastgestelde 
Nationaal Waterplan, dat immers niet ziet op windparken op land.87 Daarnaast 
zijn slechts globale afspraken neergelegd in het met de provinciebesturen geslo-
ten Klimaat- en Energieakkoord.88 In dit akkoord is bepaald dat de provincies 
een klimaatbestendige, energiebesparende structuurvisie vaststellen en daar-
bij energieprojecten en infrastructuur invullen.89 Verder is daarin vastgesteld 
hoeveel elke provincie aan windenergie op land, en andere vormen van duur-
zame opwek, moet realiseren om de doelstelling van 20% duurzame energie in 
2020 te behalen.

83  Handboek risicozonering windturbines, ECN en KEMA i.o. van SenterNovem, januari 2005, p. 4.
84  Nationaal plan van aanpak windenergie, VROM, EZ en LNV, januari 2008, p. 15-16. Zie ook bijv. Nota 

Wervel, Ruimtelijke visie op windenergie, Provincie Zuid-Holland, p. 13.
85  Windmolens hebben landschappelijk verhaal nodig, Rijksadviseur voor landschap, december 2009, p. 

19.
86  Handboek risicozonering windturbines, ECN en KEMA i.o. van SenterNovem, januari 2005.
87  S. Pront-van Bommel, ‘Ruimtelijke inpassing van grote elektriciteitsprojecten’, TBr 2009/196, p. 978-

987.
88  Zie noot 3.
89  Art.1.3, Klimaat en Energieakkoord, Rijksoverheid & IPO, januari 2009.
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Het overzicht van de inpassingmogelijkheden begint geleidelijk te ontstaan. 
Inmiddels valt een globaal overzicht te ontlenen aan diverse recente (ontwerp) 
provinciale planologische beleidsplannen. Provinciebesturen hebben, ter 
uitvoering Klimaat- en Energieakkoord, in nieuwe (ontwerp) structuurvisies 
en omgevingsplannen zoekgebieden en locaties voor windparken aangewezen 
of zij zijn daar nu mee bezig. In deze plannen wordt het strategisch ruimtelijk 
beleid vastgelegd. In het kader van het vaststellen daarvan heeft een globale 
beoordeling plaatsgevonden van de genoemde materiële deelaspecten of zal deze 
(alsnog) plaatsvinden. Deze plannen lijken de weg te openen naar realisatie van 
de extra 2000 MW windenergie.

De provincie Noord-Holland heeft bijvoorbeeld in zijn concept-structuurvisie 
een doelstelling van 430 MW windenergie in 2012 opgenomen. In de periode 
daarna tot 2025 is het streven daar nog 600 MW aan toe te voegen.90 Voor dit 
plan worden ook zoekgebieden voor nieuwe projecten aangewezen. Het zoek-
gebied is het gebied dat in principe geschikt wordt geacht voor de desbetref-
fende projecten. Nadere beoordeling en besluitvorming met betrekking tot de 
locatiekeuze is daarvoor wel nog nodig. Een vergelijkbare aanpak is bijvoorbeeld 
gevolgd voor het in juni 2009 vastgestelde omgevingsplan voor de provincie 
Groningen91 en het ontwerp van de omgevingsvisie van de provincie Drenthe92.

De ambities blijken per provincie te verschillen. Provincies als Noord-
Holland, Zuid-Holland, Groningen en Friesland hebben in hun structuurvisies 
en omgevingsplannen aangegeven de komende jaren veel in wind te willen 
investeren. Het streven van deze provincies is om ieder afzonderlijk te komen 
tot gemiddeld 1000 MW in 2020.93 Andere provincies zoals Drenthe, Overijssel, 
Gelderland, Limburg en Utrecht hebben veel minder vooruitstrevende doelen 

90  Structuurvisie Noord-Holland 2040, kwaliteit door veelzijdigheid, vastgesteld door GS, 16 februari 

2010, p. 89 Winddoelstellingen. Zoekgebieden voor grootschalige windenergie: Totaalkaart structuur-

visie en themakaarten: p. 2 en 3. De structuurvisie is nog niet van kracht. In mei 2010 zal er opnieuw 

advies door PS worden gegeven. De structuurvisie is wel al onderworpen aan een milieu effect rappor-

tage. Het plan-m.e.r bevat kritiek op de structuurvisie t.a.v. windenergie: ‘Wanneer de opgave voor 

windenergie die de provincie zich in de structuurvisie stelt wordt gerelateerd aan den (gekwantificeerde) 

rijksdoelstelling voor duurzame energie, moet worden geconstateerd dat de provincie daarmee slechts 

een heel klein deel van de landelijke doelstelling behaalt. Behalve de doelstelling voor windenergie is 

het beleid in de structuurvisie weinig concreet en niet gekwantificeerd. De mate waarin met het beleid 

in de structuurvisie wordt bijgedragen aan de doelstelling blijft daarom onduidelijk. Bij uitwerking 

van verschillende in de structuurvisie aangegeven ingrepen zijn nog kansen voor duurzame energie te 

benutten.’
91  Vastgesteld, p. 181: doelstelling is 750 MW in 2020; er zijn drie bestaande en toekomstige gebieden 

aangewezen.
92  Aangepaste ontwerp versie mei 2010, p. 56: streven naar 200 MW windenergie; zoekgebieden aangewe-

zen (kaart 8a).
93  Voor een overzicht van de doelstellingen per provincie: www.windenergie.nl -beleid- provincie (niet 

geheel actueel).
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ten aanzien van windenergie. Deze provincies geven aan dat windmolens niet 
in het landschap passen vanwege ‘horizonvervuiling’ of geven de voorkeur aan 
andere vormen van duurzame opwek.94 Ook in het Klimaat- en Energieakkoord 
hebben deze provincies aangegeven minder aan windenergie te doen en zich 
meer te richten op andere vormen van duurzame opwek.95

Als elk provinciebestuur datgene realiseert wat het in dit akkoord heeft 
toegezegd, zal er, inclusief het nu al gerealiseerd vermogen, in totaal 4200 MW 
op land staan. Dit vermogen is nog bijna 2000 MW minder dan de beoogde 
6000 MW windenergie op land in 2020.

Intussen wordt gewerkt aan een integraal overzicht van ruimtelijke inpas-
singsmogelijkheden op land voor de beoogde 6000 MW windenergie in 2020. 
De eerste resultaten daarvan zijn vastgelegd in het een conceptrapport ‘Ruim-
telijk Perspectief Windenergie op Land’ van het ministerie van VROM van 
februari 2010.96

Een nadere, meer concrete, afweging en beoordeling van de genoemde 
materiële aspecten zal met betrekking tot de in de provinciale beleidsplannen 
aangewezen zoekgebieden echter nog moeten plaatsvinden bij het opstellen van 
beleidsplannen en de bindende planologische besluitvorming.

 6 Slotbeschouwingen

Diverse nieuwe wettelijke regelingen van de afgelopen twee 
jaren en de komende tijd dienen uiteenlopende beperkingen weg te nemen voor 
ruimtelijke inpassing van windenergieprojecten. Enerzijds zien deze op stroom-
lijning van de diverse besluitvormingsprocedures. Een eerste belangrijke stap 
daartoe werd gezet met de inwerkingtreding RCR voor windparken van 100 MW 
en meer. Met de inwerkingtreding van de Chw is vervolgens voor windparken 
van 5 MW tot 100 MW de PCR van toepassing geworden. Met de inwerking-
treding van de Wabo wordt nog een stap toegevoegd aan de stroomlijning van 
besluitprocedures.

Deze wet en het daarop gebaseerde Besluit Wabo voorzien er bovendien in 
dat vaker dan nu het geval is voor oprichting van een windpark de reguliere 
vergunningsprocedure gevolgd kan worden in plaats van de uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure, ook ten aanzien van windparken die groter zijn dan 15 
MW, en dat minder windparken dan heden (milieu)vergunningplichtig zijn.97

De tijdwinst die met toepassing van nieuwe besluitprocedures valt te beha-
len, is naar verwachting relatief gering. De meeste tijd gaat in het algemeen 

94  Provinciaal omgevingsplan Limburg en Energieprogramma 2008--> 2011 --->2020, bijv. p. 16 en 26.
95  Klimaat en energieakkoord, Rijksoverheid & IPO, januari 2009, bijlage 2 en paragraaf 2.
96  < http://www.vrom.nl> en <http://www.windenergie.nl>. Afronding van het rapport naar verwachting 

eind juni 2010. 
97  Vergunningplichtig op basis van artikel 2.1 lid 1 aanhef en onder e Wabo.
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immers zitten in het voorbereidende onderzoek en het verkrijgen van voldoende 
politiek en maatschappelijk draagvlak. De nieuwe regelingen hebben op die fase 
echter geen betrekking.

Bovendien is essentieel dat in de beoordeling van een windenergieproject 
op basis van het criterium van een goede ruimtelijke ordening de genoemde 
toepasselijke materiële milieu- en natuuraspecten worden betrokken. Deze 
nieuwe wettelijke regelingen laten deze verplichting onverlet. De wetgever 
heeft met de geplande invoering van het Besluit tot wijziging van milieuregels 
windturbines beoogd enkele materiële obstakels weg te nemen. In dat kader is 
vanuit de rijksoverheid naar verschillende normen gekeken en onderzocht of 
deze versoepeld konden worden.98 Een grens lijkt niettemin bereikt. Verdere 
versoepeling van regels kan voor meer overlast en onveilige situaties leiden.99 
Het voornoemde besluit heeft overigens geen betrekking op het ecologische 
aspect, dat in de praktijk één van de belangrijkste materiële beperkingen blijkt 
op te leveren.

Om daadwerkelijk handen en voeten te geven aan de regeringsdoelstellingen 
inzake windenergie en het Klimaat- en Energieakkoord hebben diverse provin-
ciebesturen in hun nieuwe (ontwerp) structuurvisies en omgevingsplannen 
zoekgebieden voor nieuwe windparken opgenomen. In dat kader heeft veelal 
al een globale afweging van de genoemde materiële aspecten plaatsgevonden 
of zal dat nog binnenkort plaatsvinden. Dit draagt er aan bij dat geleidelijk een 
overzicht ontstaat van de op land beschikbare ruimte voor realisatie van de 
regeringsdoelstellingen. Volgens de beleidsplannen die nu voor liggen, lijkt 
er voldoende ruimte beschikbaar te zijn voor de beoogde extra 2000 MW op 
land. Of deze ruimte werkelijk beschikbaar is, zal uiteindelijk echter pas blijken 
bij het nemen van de concrete (planologische) besluiten. Er bestaat echter nog 
nauwelijks zicht op of er daadwerkelijk voldoende ruimte voor is voor totaal 
6000 MW aan windenergie op land is.

98  Kamerstukken II, 2009/10, 32127, nr. 3 afd. 3.4.
99  Aanhangsel Handelingen II2008/09, 3578, p. 7539 respectievelijk Aanhangsel Handelingen II 2008/09, 

3034, p. 6413. De Wabo en het besluit van 25 maart 2010, houdende regels ter uitvoering van de wet 

Algemene bepalingen omgevingsrecht (Besluit omgevingsrecht) Stb. 2010, 143, moeten nog in werking 

treden. 
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 1 Inleiding

Dit is een verhaal uit de praktijk. In de praktijk moet uiteraard 
rekening worden gehouden met de inhoudelijk en procedurele aspecten van de 
wetten en regels die op deze studiedag zijn besproken. Men dient ook rekening 
te houden met informele aspecten, zoals de ruimtes voor interpretatie en de 
ruimte tussen de regels. Wat hier volgt, is een schets van beide aspecten, zowel 
de geschreven als de ongeschreven regels. Hierbij zal ik me beperken tot drie 
onderwerpen die vandaag al enigszins aan bod zijn gekomen, maar waaraan ik 
graag nog iets zou willen toevoegen, in het bijzonder in het kader van duurzame 
energie op zee. Het eerste is het elektriciteitsnet; voornamelijk de aansluitkos-
ten voor het net. Het tweede onderwerp gaat over governance. Tot slot, zal kort 
worden ingegaan op de Europese ontwikkelingen die eventueel relevant zijn. Ik 
zal het geheel proberen te plaatsen in het licht van kansen en belemmeringen.

 2 Aansluiting op het net

Vandaag had een aantal sprekers het over de aansluiting en 
de toegang tot het elektriciteitsnet en wat dat allemaal behelst. Eén belangrijk 
aspect betreffende de aansluitingsproblematiek is echter nog niet zo duidelijk 
aan de orde geweest. Dit zijn de kosten.

Als we naar het verleden kijken, kunnen we belemmeringen genoeg zien wat 
betreft de aansluiting op het net. Vooruitkijkend kunnen we echter ook kansen 
zien.

Belemmeringen zijn bijvoorbeeld de kosten van een netaansluiting, zeker 
op zee. De kosten voor de aansluiting van een windpark op zee zijn enorm. Net 
als bij een energiecentrale op land, moet een energiecentrale op zee worden 
aangesloten op het elektriciteitsnet. Als een bedrijf een centrale bouwt op land, 
zijn de kosten van de kabel tussen deze centrale en het net gesocialiseerd. Dat 
wil zeggen dat de kosten worden betaald of overgenomen door de netbeheerder 
en worden doorberekend aan alle afnemers. Bij de bouw van een energiecentrale 
op zee zijn de kosten voor de netaansluiting in eerste instantie voor de project-
ontwikkelaar. Dat scheelt nogal wat. Terugdenkend aan de projecten waarbij ik 
betrokken ben geweest, gaat het over totale investeringen van vele honderden 
miljoenen euro’s. De kosten van de netaansluiting kunnen daar een aanzien-
lijk deel van zijn, misschien een derde of zelfs meer. De netaansluiting zorgt 
daarmee voor extra kosten van honderd of misschien tweehonderd miljoen euro 
voor de realisatie van windenergie op zee. Dit is één van de redenen waarom 
het in Nederland zo moeilijk is om het aandeel duurzame energie tot een hoger 
percentage te brengen. Het vormt een belemmering als je het vergelijkt met 
windenergie op land, maar ook in vergelijking met het opwekken van energie op 
de traditionele fossiele manier.
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Tijdens deze studiedag is al gesproken over de veranderingen die er in 
de nabije toekomst aan zitten te komen en die kansen zullen bieden. Hierbij 
verwijs ik naar een essentiële wijziging in het beleid wat betreft het zogenaamde 
‘stopcontact op zee’. Dit idee is al vele jaren geleden gelanceerd door projectont-
wikkelaars en anderen binnen de energiesector. Langzaam maar zeker is het 
idee doorgedrongen in Den Haag.1 Tegenwoordig zien de betrokken ministers, 
departementen, ambtenaren en Kamerleden wel in dat het een mogelijkheid 
biedt voor het oplossen van het kostenprobleem van de netaansluiting. Het biedt 
in ieder geval gedeeltelijk een oplossing. Het betekent namelijk dat de overheid, 
dan wel de netbeheerder, een kabel aanlegt tussen de kust en een punt op zee. 
Daar kunnen dan verscheidene projecten tegelijk gebruik van maken. Dit is niet 
hetzelfde als een volledige socialisatie van de kosten met een volledige spreiding 
over alle gebruikers, maar het is een belangrijke stap in de goede richting.

Een ander aspect dat ook met het elektriciteitsnet te maken heeft, is de 
zogenaamde ‘voorrang voor duurzaam’. Omdat dit onderwerp al eerder aan bod 
is geweest, wil ik alleen wijzen op de Richtlijn hernieuwbare energie die de voor-
rang voor duurzame energie aanmoedigt.2 Het gaat waarschijnlijk te ver om het 
echt als een bindende bepaling in de richtlijn te beschouwen, maar het brengt 
ons wel een stapje dichterbij een level playing field.

Verder is het met het oog op congestion-management hier op zijn plaats om 
iets te zeggen over de mogelijkheden die smart-grids bieden. De verwachting 
is dat er binnen het komende jaar, als er toch een aantal wijzigingen voor het 
elektriciteitsnet besproken wordt, ook ruimte zou moeten zijn voor de invoering 
van een aantal bepalingen wat betreft smart-grids.

 3 Governance

Het tweede onderwerp dat ik wil behandelen is governance, 
waarbij eerst een belemmering wordt aangekaart van governance voor duurzame 
energie en daarna een kans.

Wanneer men de ervaringen bekijkt van projectontwikkelaars in Nederland 
met hun pogingen tot het aanleggen van windparken op zee, ziet men dat er 
over de afgelopen jaren een aanhoudende klacht is geweest: een gebrek aan 

1  Zie o.a. diverse kamerstukken n.a.v. de brief van de Minister van EZ aan de Tweede Kamer van 5 

oktober 2007, Kamerstukken II 2007/08, 31 239, nr. ten aanzien van de stimulering van duurzame ener-

gieproductie (en de SDE), zoals de Motie van Samson c.s. van 5 maart 2008, Kamerstukken II 2007/08, 

31 239, nr. 17; Hoofdrapport ‘Project Net op Zee’ van het Ministerie van EZ, Bijlage bij Kamerstukken II 

2008/09, 31 239, nr. 64 en recentelijk de brief van de Minister van EZ van 19 februari 2010, Kamerstuk-

ken II 2009/10, 31239, nr. 91.
2  Art. 16 richtlijn 2009/28/EG van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit 

hernieuwbare energie en houdende wijziging en intrekking van richtlijn 2001/77/EG en richtlijn 

2003/30/EG (Pb 2003, L 140/6). De richtlijn spreekt in art. 16 lid 2 sub. b van voorrang dan wel gewaar-

borgde toegang tot het net van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen. 
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regie op nationaal niveau om deze grootschalige infrastructurele projecten van 
de grond te krijgen. Dit gebrek aan regie is misschien wel begrijpelijk omdat er 
veel belangen in het geding zijn en omdat er meerdere ministeries bij betrokken 
zijn. Maar het is een contrast met de landen om ons heen en met de andere EU-
Lidstaten die zich in vergelijkbare situaties bevinden. Wat betreft de belangen 
moet er uiteraard rekening worden gehouden met allerlei bestaande gebruiken 
van de zee en de gebieden waar men eventueel een groot park wil neerzetten. 
Uiteraard spelen daarbij ook grote belangen: scheepvaartroutes die dwars door 
allerlei mogelijk locaties voor parken komen, kwesties over vogelbescherming, 
eisen voor de bescherming van de natuurwaardes, bescherming van de zeebo-
dem en de visserij. Dat neemt niet het probleem weg in Nederland van de veel-
heid van – de soms doorkruisende – belangen én een gebrek aan regie.

De rol van de vele betrokken ministeries en ook van andere bestuurslagen 
is tijdens deze studiedag al eerder aan de orde geweest. Aan deze lijst wil ik het 
Ministerie van Defensie toevoegen. Door de betrokkenheid van veel bestuursor-
ganen, ontstaan diverse interdepartementale competentiekwesties. Dat belem-
mert de discussie en de besluitvorming ook op het punt van het informele 
traject voorafgaand aan deze besluitvorming. Wanneer men een windmolen-
project (op zee) wil ontwikkelen, dan begint men dit niet door een kant-en-klaar 
dossier in te dienen met een aanvraag om het windmolenpark te bouwen. Er 
gaat een veelheid aan contact en overleg aan vooraf met allerlei betrokkenen 
ambtenaren en bewindspersonen, op de verschillende Haagse ministeries en 
ook met andere bestuursorganen die hierbij betrokken zijn. Tijdens deze infor-
mele voorfase geeft elk bestuursorgaan, wat betreft zijn eigen bevoegdheden, 
een min of meer duidelijk antwoord over hoe het zelf tegenover een aanvraag 
staat. Maar dit antwoord van het bestuursorgaan kan niet worden gegeven voor 
de bevoegdheden van de andere departementen. Het antwoord is ook locatie-
afhankelijk. Als voor een bepaalde locatie wordt gekozen, kan dat bijvoorbeeld 
voor het Ministerie van Defensie helemaal geen probleem zijn, maar voor Rijks-
waterstaat bijvoorbeeld wel. Dit betekent dat bij het opzetten van een project 
met alle verschillende aspecten en mogelijke bezwaren moet worden rekening 
gehouden om een rendabel project te kunnen creëren. De rijkscoördinatierege-
ling is een eerste erkenning dat het anders moet. De erkenning in deze regeling 
van de noodzaak voor meer coördinatie en integratie is welkom.

Een illustratie van de hoeveelheid regelgeving die erbij betrokken is, is te 
zien op de website van het Noordzeeloket van Rijkswaterstaat. Deze website 
geeft een opsomming van de belangrijkste wetgeving voor het bouwen buiten 
de kust. Juristen schrikken hier niet van; het is eerder voer voor discussie. Maar 
een ondernemer of projectontwikkelaar wordt hier niet gelukkig van. Deze 
website zegt, of liever, schreeuwt: ‘Het is uitermate juridisch ingewikkeld om 
hier een project uit te voeren’. Het effect daarvan moet niet onderschat worden, 
als we het tegelijkertijd hebben over het stimuleren van ondernemingsgeest 
en innovatie in de overgang naar een nieuwe energievoorziening. Hoewel alle 
bedrijven ongetwijfeld goede juristen in huis hebben, blijft dit een struikelblok.
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Er zijn dus een heleboel wetten mee gemoeid. De bijbehorende procedures 
zijn alles behalve efficiënt. Allerlei timing-problemen komen te voorschijn en 
elke wet vereist eveneens een andere stap. Er kunnen onnodig veel procedures 
ontstaan waarvan de rechtsgang zelf ook niet altijd duidelijk is. Daar komt de 
roep om een one-stop-shop vandaan, dit is een ander woord voor coördinatierege-
ling.

Bij een groot project zoals het bouwen van een windpark op zee, zouden alle 
vergunningen gecoördineerd en gestroomlijnd moeten worden, met inachtne-
ming van de materiële normen en de procedurele rechten van burgers en andere 
organisaties.

Kijkend naar de toekomst, denk ik dat er kansen komen voor energie op zee, 
dat bijvoorbeeld, ondanks alle bedenkingen, de Crisis- en herstelwet tot enige 
stroomlijning kan leiden.

 4 Europese ontwikkelingen

Tenslotte een paar woorden over Europese ontwikkelingen. 
Het is een belemmering dat de realisatie van de energievoorziening tot nu toe 
voornamelijk nationaal is geregeld. Als men off-shore gaat, is het eigenlijk niet 
zo verstandig om het puur en alleen nationaal te regelen. Grensoverschrijdende 
samenwerking brengt alleen maar voordelen en efficiëntie met zich mee, mits 
dat goed geregeld kan worden.

Zijn daar kansen toe? Jawel, er zijn diverse Europese initiatieven gaande op 
dit moment. Een eerste belangrijk initiatief is het zogenaamde Maritime spatial 
planning, ruimtelijke ordening op zee. Daar is de Europese Commissie heel 
voorzichtig mee begonnen, want het nationale gevoel bij de Lidstaten is groot. 
Lidstaten trachten hun eigen soevereiniteit op dit punt te behouden, en menen 
dat de Europese Unie er vanaf moet blijven. Daarom probeert de Europese 
Commissie de Lidstaten via hele kleine stapjes te laten inzien dat er in Europees 
verband wat te winnen valt.3

Een tweede recente Europese ontwikkeling is de oprichting van nieuwe 
netwerken van Europese energieregulators, dit zijn verschillende nationale 
lichamen die over elektriciteit en elektriciteitsproductie gaan.4 Dat netwerk 
betekent ook een kans op grotere samenwerking en een grensoverschrijdende 
aanpak. Er is bovendien een nieuw Europees Agentschap voor de Cooperation of 
Energy Regulators, met het hoofdkantoor in Slovenië, dat begin 2011 operationeel 
wordt en het stimuleren van de coördinatie van het werk van de nationale licha-

3  Zie verder de website van DG MARE, het maritieme DG van de Europese Commissie <htpp://ec.europa.

eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/>. Op de DG MARE website is veel meer informatie te vinden, inclu-

sief een rapport over ‘Legal Aspects of Maritime Spatial Planning’.
4  Zie bijvoorbeeld de European Energy Regulators’ Group for Electricity and Gas (ERGEG) en de Council 

of European Energy Regulators (CEER), <http://www.energy-regulators.eu>.
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men als mandaat heeft.5 Het agentschap is meer dan een adviesorgaan alleen, 
het heeft ook onafhankelijke bevoegdheden. Indien grensoverschrijdende infra-
structuurkwesties doorverwezen zijn naar het Agentschap, kan het Agentschap 
een impasse doorbreken. Als nationale regulators het Europese Agentschap 
verzoeken om een beslissing te nemen, kan het Agentschap daar ook een rol in 
spelen. Verder is er een belangrijke organisatie van de Europese Transmission 
System Operators, TSO’s, die belooft ook een grotere kans voor samenwerking in 
de aanpak van energietransport kwesties te bevorderen.6

 5 Conclusie

Belemmeringen zijn duidelijk te zien in de traagheid van het 
realiseren van de grote projecten op zee. Gezien de vele belangen, de bevoegd-
heden, de bestuursorganen, is dat allemaal te begrijpen. Ieder heeft zijn eigen 
verankering in een veelheid van regelgeving, dus is vertraging niet helemaal 
verwonderlijk. Maar er zijn ook kansen genoeg, dankzij zowel de Europese ont-
wikkelingen, als de autonome nationale erkenning van de wenselijkheid van een 
hoger tempo bij de (besluitvorming omtrent de) realisatie van wind op zee. In 
hoeverre de kansen worden benut, zal bepalen of Nederland omhoog klimt naar 
de top van de ranglijst van Europese landen bij het ontwikkelen van duurzame 
energieoplossingen op zee. Door om ons heen te kijken naar hoe deze energie-
oplossingen in andere landen kunnen worden geregeld, kunnen wij daar veel 
van leren en deze lessen hier in de praktijk brengen.

5  Het Europees Agentschap voor samenwerking tussen energieregelgevers (afkorting in het Engels: 

ACER), ingesteld via Verordening (EG) nr. 713/2009, (Pb L 211/1). Het Agentschap heeft ten doel het 

bijstaan van de regulerende instanties als bedoeld in de richtlijn-electriciteit 2009/72/EG en gas-richt-

lijn2009/73/EG (Pb 2009, L 211/55 en Pb 2009 L 211/95), zie art. 2 van de Verordening.
6  European Network of Transmission System Operators for Electricity, <http://www.entsoe.eu>.
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 1 Inleiding: potentie versus realiteit

De gebouwde omgeving biedt enorme potentie voor energiebe-
sparing en duurzame energie. Niet alleen gaat het hierbij om nieuwbouw, maar 
zeer zeker ook om de bestaande gebouwen. In deze bijdrage staat de bestaande 
gebouwde omgeving centraal. De woon- en tertiaire sector is verantwoordelijk 
voor 40% van het energieverbruik, waarbij het grootste verbruik kan worden 
toegerekend aan de gebouwen1. Dit verbruik stijgt bovendien. Het hoge energie-
verbruik, waarin grotendeels wordt voorzien door traditionele fossiele energie-
bronnen, duidt tevens op een cruciale rol van de gebouwen in de wens om de 
CO2-uitstoot te beperken en de onafhankelijkheid in de energievoorziening te 
verzekeren. 

Niet alleen op nationaal maar ook op Europees (en internationaal) niveau 
wordt de potentie van de gebouwde omgeving al geruime tijd erkend. De vraag 
is echter of de tot nu toe ingezette instrumenten voldoende stimulans bieden 
om de potentie – tijdig, zeker ook gelet op de klimaatdoelstellingen – om te 
zetten in realiteit. 

Deze vraag werd tijdens de studiedag ontkennend beantwoord in de vorm 
van de stelling: de huidige, sporadische wortel die aan de eigenaren/huurders wordt 
voorgehoude,n is ontoereikend. Nodig is een bos wortels en – af en toe – een stok. 

In deze bijdrage zal worden gekeken welke juridische kansen en belemme-
ringen er bestaan in het huidige Nederlandse recht voor het opschroeven van de 
bijdrage aan energie-efficiënte en duurzame energie in de gebouwde omgeving, 
in het bijzonder de bestaande (woning)bouw (2). Daarna wordt gekeken naar de 
Nederlandse en Europese doelstellingen op het vlak van energie-efficiënte en 
duurzame energie en de Europese regelgeving relevant voor de gebouwde omge-
ving (3). Daarbij zal worden bekeken of deze regelgeving Nederland tot meer 
‘stokken’ en/of ‘wortels’ dwingt. De bijdrage wordt afgesloten met een blik op de 
toekomst, gelet op de – herschikking – van de richtlijn 2002/91/EG inzake de 
energieprestatie van gebouwen en de monitor van de Nederlandse doelstellingen 
(4). Moet uit de herschikking en de monitorgegevens volgen dat de tot nu toe 
ingezette Nederlandse instrumenten inderdaad worden aangescherpt en waar-
aan kan dan worden gedacht? 

 2  De juridische kansen en belemmeringen in het bestaande 
Nederlandse recht

Hieronder wordt ingegaan op de kansen en belemmeringen die 
in het bijzonder particulieren tegen kunnen komen wanneer zij energiegerela-
teerde maatregelen willen treffen aan bestaande gebouwen binnen het huidige 
Nederlandse recht. Daarbij wordt achtereenvolgens gekeken naar: subsidies, 

1  Richtlijn 2002/91/EG. De tertiaire sector is de dienstensector, dus o.a. kantoren.
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andere financiële instrumenten, toestemmingen in het bouw- en milieurecht2 
en het civiele (buren-)recht. Hoewel de nadruk ligt op de bestaande bouw, wordt 
ook aangestipt in hoeverre de situatie anders is voor nieuwbouw. Onder kansen 
(wortels) worden niet alleen begrepen stimulerende maatregelen, zoals subsi-
dies maar ook eenvoudige procedures of het ontbreken van toestemmingska-
ders. Daarentegen kent het Nederlands momenteel voor bestaande bouw weinig 
tot geen verplichtingen om energiemaatregelen te treffen (stokken). Wel bestaan 
er belemmeringen voor particulieren om dergelijke maatregelen te treffen, die 
bestaan uit verboden, voorwaarden bij stimulerende maatregelen en uit toestem-
mingskaders, zeker indien derden beroep kunnen instellen tegen besluiten. Er 
blijken ook belemmeringen te bestaan voor de mogelijkheden van ambitieuze 
lagere overheden om particulieren te bewegen (dwingen) tot duurzame energie- 
en energie-efficiëntiemaatregelen.

 2.1 Financiële instrumenten

Nederland kent veel subsidies voor duurzame energie en 
energie-efficiëntie. Ook zijn er andere financiële instrumenten ingezet. Het gaat 
om flankerende instrumenten, naast vrijwillige afspraken tussen marktpartijen 
(convenanten). Er wordt veel kritiek geuit op de financiële instrumenten, vooral 
op de subsidies, onder meer wegens hun onbestendigheid door hun korte duur 
en beperkte budgetten.3

a. Subsidies
Binnen Nederland worden op diverse niveaus subsidies verstrekt waarvoor 

een eigenaar of huurder van een gebouw in aanmerking kan komen ten behoeve 
van duurzame energie en energie-efficiëntie.4 Zowel het Rijk, de provincie als de 
gemeente beschikt hiervoor over geld. 

Rijk
De meest recente Rijkssubsidie voor energie-efficiëntie is de Subsidie Advies 

werkzaamheden over Energiebesparing, behorende bij het Convenant Meer met 
Minder.5 Dit is de zogenaamde Meer met minder (Mmm) stimuleringspremie 
waarbij particuliere woningeigenaren die de woning ook bewonen een subsidie 
krijgen voor investeringen in energiebesparingen. Hiertoe wordt een maatwer-
kadvies verricht door een Mmm-aanbieder.6 Het energielabel dat verplicht is bij 
huur en verkooptransacties heeft een spilfunctie binnen de regeling. De hoogte 
van de subsidie is onder meer afhankelijk van en beperkt tot 1-2 labelsprongen 

2  Daarbij ga ik uit van de regelgeving na inwerkingtreding van de Wabo.
3  Zie bijv. ‘Nog genoeg subsidie voor het huis’, J. Koot, Financieel Dagblad, 20 januari 2010.
4  Een overzicht van deze subsidies kan worden gevonden via www.meermetminder.nl.
5  Het Rijk verleent subsidies via het AgentschapNL (voorheen Senternovem).
6  Http://meermetminder.nl. Er is ook de subsidie voor het enkel opmaken van een maatwerkadvies.
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in het energielabel.7 Op het energielabel wordt nader ingegaan in par. 2.3. De 
subsidie loopt van 1 maart 2009 tot 31 december 2010, maar het budget was al 
in mei 2010 op.8 

Het Rijk verstrekt ook subsidies voor duurzame energie. Voor bestaande 
woningen bestaat sinds 2008 de subsidie duurzame warmte voor het stimule-
ren van zonneboilers, warmtepompen en micro-warmtekrachtketel (WKK).9 De 
subsidie kan worden aangevraagd door eigenaar/bewoner en eigenaar/verhuur-
der. De subsidieregeling, verlengd tot 31 december 2011, kent een subsidiepla-
fond per jaar en de hoogte van de subsidie is afhankelijk van de installatie. 
Ook kan door particulieren (huurders en eigenaren) gebruik worden gemaakt 
van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE) voor het opwekken van 
duurzame elektriciteit via de zon (zonnepanelen).10 De SDE ziet tevens op wind, 
biomassa en waterkracht. De SDE vergoedt het verschil tussen de kostprijs van 
‘grijze’ elektriciteit en de duurzame energie. Voor zonnepanelen geldt de SDE 
voor vijftien jaar. De SDE is zo vormgegeven dat men een SDE-bijdrage krijgt 
boven de vergoeding van het energiebedrijf voor de levering van zonnestroom 
aan het elektriciteitsnet.11 Bovendien bespaart men ook op de elektriciteitsre-
kening door de voor eigen gebruik gebruikte elektriciteit.12 Een belemmering 
indirect gerelateerd aan de SDE vormen de vereisten van de energiebedrijven/
overheid om onder meer een vergoeding te krijgen, bijvoorbeeld als men het 
aantal zonnepanelen wil uitbreiden. De SDE zelf is bovendien voor kleine zon-
pv-installaties wel gemaximaliseerd, en was ook in 2010 binnen 1 dag al een 
paar honderd keer overtekend terwijl de SDE 2010 formeel loopt tot 1 november 
2010.13

Beide soorten subsidies kennen dus een limiet qua geld en tijd, met als 
credo ‘op is op’ en ‘wie het eerst komt…’, wat een belemmering vormt. De beide 
rijkssubsidies zijn qua financiering dus te beperkt om aan de vraag te kunnen 
voldoen. Er vindt momenteel een herbezinning plaats van de financiering van 
de SDE, waarbij nu gedacht wordt aan financiering vanaf 2012 via de energiere-
kening van afnemers van (grijze) elektriciteit, zodat het een open budget krijgt. 
Desondanks lijkt niet te worden gekozen voor een open einde regeling, zoals 
in het gidsland Duitsland, met het zogenaamde feed-in tarief.14 Er is overigens 

7  Of een verbetering van de Energie-index van 0,5-0,75 (300-750 Euro).
8  http://www.meermetminder.nl/mmm_stimuleringspremie. De regeling kent ook een uiterlijke datum 

voor de aanvraag van uitbetaling: 30 april 2011.
9  Stcrnt. 2009, nr. 20455. De regeling is in mei 2010 aangepast (Stcrnt. 2010, nr. 7544). 
10  Stcrnt. 2010, nr. 962.
11  SDE bijdrage in 2010 voorlopig Euro 0,249 per kWh; Energieleveringvergoeding in 2010 voorlopig Euro 

0,225 kWh.
12  https://www.senternovem.nl/mmfiles/Folder%20zon-PV%202010_tcm24-327457.pdf.
13  https://www.senternovem.nl/sde/zonnepanelen/index.asp en http://www.energieraad.nl/newsitem.

asp?pageid=23015.
14  Kamerstukken II, 2009/10, 138023, nr. 77 en het overleg Van der Hoeven met de Tweede Kamer in april 

2010, via www.energieraad.nl. 
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een tijdelijke rijkssubsidie die langzamer wordt opgesoupeerd dan verwacht: de 
waardebonnen voor isolatieglas.15 

Provincie en gemeente
Op lager bestuurlijk niveau is het afhankelijk van de provincie, maar zeker 

ook van de gemeente voor welke maatregelen subsidies beschikbaar zijn. Zo 
verleent de provincie Noord-Holland niet zelf subsidies, maar wordt het provin-
ciegeld verdeeld via de gemeenten, die een klimaatafspraak hebben met de 
provincie.16 Jaarlijks wordt een subsidieplafond vastgesteld door de provincie 
(Euro 1 mln. per jaar tot en met 2011). De subsidie is enkel bedoeld voor het 
treffen van energie-efficiënte en duurzame maatregelen voor bestaande wonin-
gen door de eigenaar/bewoner. In de Duurzame-energielijst van de provincie 
staat een overzicht van de maatregelen die gesubsidieerd kunnen worden en de 
maximale subsidiebedragen. Zo is subsidiering mogelijk voor de kleinschalige 
windenergie (max. 3 kW, waarvoor een subsidie kan worden verstrekt van 950 
euro per kW nominaal vermogen). Gemeenten zijn daarbinnen vrijwel vrij in 
de keuze voor welke maatregelen zij welke subsidies willen verstrekken. Ook 
zijn zij vrij hoe de subsidie wordt ingezet, bijvoorbeeld via een gemeentelijke 
verordening of door samen te werken met installateurs/aannemers.17 Dat niet de 
provincie maar de gemeenten, elk met hun eigen beleid, de subsidies verstrek-
ken, zorgt voor grote verschillen in de subsidiemogelijkheden, zelfs tussen in 
elkaar overlopende buurgemeenten. De keuzevrijheid van de gemeenten laat 
ook toe dat sommige duurzame energiemaatregelen door gemeenten worden 
uitgesloten terwijl de provincie deze wel ondersteunt, zoals de kleine windmo-
lens. Wel kennen de gemeentelijke subsidieregelingen enkele gemeenschappe-
lijke beperkingen: een subsidieplafond en het credo ‘op is op’. De gebreken qua 
eenheid, alsmede qua budgettering vormen beperkingen voor de doeleinden van 
duurzame energie en energie-efficiëntie. Een andere belemmering is de ondui-
delijkheid over de verhouding tussen de Rijks- en gemeentelijke subsidieregelin-
gen; in hoeverre is stapeling van deze subsidies toegestaan en gelden er dan ook 
maximum bedragen/termijnen? En bij wie moet men – als eerste – terecht, te 
meer in het licht van de korte looptijd en het credo ‘op is op’? Dit knelpunt wordt 
versterkt doordat er niet één loket is, zeker op lokaal niveau, waar men – koste-

15  ‘Weinig extra isolatie door glassubsidie’, Nederlands Dagblad op 7 mei 2010, op basis van een onderzoek 

door de branchevereniging Fosag. Het is de Tijdelijke subsidieregeling isolatieglas gestart op 1 oktober 

2009 (twk.). 1 juli 2009) die loopt tot 31 december 2010, met een budget van 45 mln. Euro. Per m2 

geplaatst isolatieglas van U-waarde van max 1,6 W/m2K krijgt men 35 Euro korting.
16  Besluit van GS van Noord-Holland van 8 december 2009 nr. 2009-72417 tot bekendmaking van de 

uitvoeringsregeling duurzame energiepakket Noord-Holland 2010 <http://www.noord-holland.nl, 

http://www.co2-servicepunt.nl>.
17  http://www.co2-servicepunt.nl/cmsmadesimple/index.php?page=Duurzame_energiepakket. Bij dit 

laatste (installateurs/aannemers) rijst echter de vraag in hoeverre dit zich verhoudt tot de (Europese) 

aanbestedingsregels.
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loos/tegen geringe kosten – terecht kan om samen met de overheid de potentie 
van de gebouwde omgeving te realiseren.

b. Andere financiële instrumenten
Nederland kent naast subsidies ook enkele andere financiële (fiscale) instru-

menten om vooral energiebesparing te stimuleren. Voorheen waren deze instru-
menten niet gericht op particulieren maar enkel op bedrijven. Een voorbeeld 
is de energie-investeringsaftrek (EIA) van 44% van de investeringskosten voor 
bepaalde bedrijfsmiddelen die energie besparen of duurzame energie opleveren 
(op de energielijst).18 

Sinds juli 2009 zijn er, in het kader van crisismaatregelen, ook financiële 
instrumenten toegevoegd of verruimd ten behoeve van particulieren, in het 
bijzonder voor eigenaren/bewoners.19 Zo kent Nederland sindsdien een verlaagd 
BTW-tarief van 6% voor isolatiemaatregelen aan bestaande woningen, en wel 
voor arbeid, en (in beperkte mate) materialen voor vloer-, dak en gevelisolatie.20 
Dit tarief geldt voor onbepaalde tijd in tegenstelling tot de subsidie voor dubbel-
glas. Tevens zijn enkele vormen van groen lenen geïntroduceerd. Allereerst is 
een energiebesparingkrediet geïntroduceerd, waarmee particuliere woningeige-
naren met rentekorting (ongeveer 1%) kunnen lenen bij enkele kredietverstrek-
kers om energiebesparing te financieren.21 De rentekorting is mogelijk doordat 
het Rijk garant staat. Daarnaast is er de groene hypotheek, waarbij groen 
beleggingsvermogen mag worden aangewend voor hypotheekverstrekking aan 
eigenaren/bewoners die met dit geld energiebesparende maatregelen uitvoeren. 
De groene hypotheek wordt tegen een gunstiger rentetarief verstrekt. Er is ook 
nog de Regeling groenprojecten, waarbij met een rentekorting van rond de 1,5% 
geld kan worden geleend door woningeigenaren voor zonnecellen, – collectoren 
en warmtepompen of 4/5 labelsprongen.22 Per juli 2009 is de reikwijdte van de 
Regeling verruimd door het vervallen van de ondergrens van Euro 20.000 en 
een langere looptijd. De Regeling kan worden gecombineerd met het energie-
besparingkrediet. Tevens is er de duurzaamheidlening waarmee men, via een 
beperkt aantal gemeentes en onder verschillende voorwaarden, ten behoeve van 
energiebesparende maatregelen geld kan lenen met een 3% rentekorting.23 Tot 

18  http://www.belastingdienst.nl/zakelijk/investeringsregelingen/investeringsregelingen-01.html. Zie 

Agentschap NL voor ‘Energie en Bedrijven – energielijst 2010’ over de uitleg van de EIA en de Energie-

lijst 2010 (http://www.senternovem.nl/mmfiles/Energielijst%202010_web_tcm24-323327.pdf). Er is 

ook de milieu-investingsaftrek (MIA) en de afschrijving milieu-investeringen (VAMIL).
19  Zie hierover o.a. in Kamerstukken II 2008/09, 30196, nr. 76, p. 10.
20  http://www.meermetminder.nl/btw-verlaging_isolatie__. Ook deze subsidie maakt onderdeel uit van 

het hierboven genoemd aanvullend kabinetakkoord, net als de subsidie voor isolatieglas.
21  http://www.meermetminder.nl/energiebesparings-krediet.
22  http://www.meermetminder.nl/regeling_groepprojecten.
23  http://www.svn.nl/site/nl-nl/Consument+Zakelijk/Duurzaamheidslening/ Gemeenten+met+Duurzaa

mheidslening/Gemeenten+met+Duurzaamheidslening.htm.
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slot moet nog worden gewezen op de algemene energiebelasting, bedoeld als 
extra prijsprikkel om energie te besparen.24 

Net als de subsidieregelingen, kennen deze financiële (fiscale) instrumenten 
hun eigen specifieke voorwaarden en beperkingen, bijvoorbeeld qua reikwijdte, 
aanbieders en tijdelijkheid. Het – tijdelijke – energiebesparingkrediet geldt 
bijvoorbeeld voor een limitatieve lijst maatregelen en er moet zijn voldaan aan 
cumulatieve voorwaarden.25 Zo blijkt de groene hypotheek slechts te kunnen 
zien op het bedrag dat voor duurzame maatregelen wordt gebruikt, zodat een 
tweede hypotheek veelal nodig is voor de aankoop van het huis zelf, met als 
bijkomend probleem het eerste en tweede recht van onderpand. Bovendien kost 
lenen geld, tijd en is het aantal aanbieders beperkt. 

 2.2 Toestemmingen in de Bouw- en milieuregels

Bij het aanbrengen van zonnepanelen, en eventuele andere 
maatregelen inzake duurzame energie of energie-efficiëntie, blijkt de Neder-
landse bouw- en milieuregels de koper ten dienst te staan of juist tot last te zijn. 
De bouwregels bevatten voor zonnepanelen anders gezegd kansen en weinig 
belemmeringen voor de gebouwde (particuliere) omgeving. Dit komt doordat 
in beginsel geen toestemming/vergunningprocedures, met mogelijke vertra-
ging via de rechter, moeten worden doorlopen. Deze procedures vormen, zeker 
bij renovaties, een belemmering waardoor een particulier van de duurzame 
energie/energiebesparingmaatregel kan afzien. Kansen in de bouw- en milieu-
regels kunnen voor sommige vormen zelfs – niet verplichtende – stimulansen 
bevatten, bijvoorbeeld in het bestemmingsplan of via het stellen van algemene, 
positieve, regels in plaats van beperkende toestemming- (vergunning-) stelsels. 

a. Het bestemmingsplan
Een bestemmingsplan kan ook eisen stellen aan de situering van duurzame 

energie-installaties.26 Op voorhand is dit een stimulans voor duurzame energie. 
Een bestemmingsplan kan beogen de situering van duurzame energie expliciet 
nader te bepalen (via gebruiksvoorschriften) of beperken tot bepaalde, andere, 
percelen. De regels in het bestemmingsplan kunnen, zo blijkt uit de parlemen-
taire geschiedenis, ook gericht zijn op een duurzame ontwikkeling, mits deze 
regels ruimtelijk relevant zijn.27 Volgens de huidige uitleg behoren daartoe niet 
automatisch energiemaatregelen. Een voorbeeld van een ruimtelijk relevant 
aspect van duurzame energie en energie-efficiëntie zijn voorschriften over de 
situering van a) de bebouwing ten opzichte van de zon, groenvoorziening en b) 

24  Kamerstukken II 2008/09, 31 492, nr. 11, p. 6.
25  Men moet eigenaar en bewoner zijn van een woning in Nederland waarvoor de lening is bedoeld; de 

aanvraag moet zijn gedaan tussen 1 juli 2009 en 31 december 2011 en de looptijd van de lening is maxi-

maal 15 jaar. 
26  Zie meer uitgebreid de bijlage van Van der Heijden.
27  Kamerstukken II 2002/03, 28 916, nr. 3, p. 22 en 23, Zie Van Tilborg & De Groot, p. 1019-1020.
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duurzame energie-installaties zoals windmolens/parken met zonnepanelen. Een 
optie voor gemeenten is om een bepaalde Energie Prestatie op Locatie (EPL) op 
te nemen in de toelichting van het bestemmingsplan.28 Dan is duidelijk welke 
vorm de gemeente bij de planuitvoering beoogt, wat relevant kan zijn bij ontei-
gening.29 Voor aspecten die niet ruimtelijk relevant zijn, zoals het voorschrijven 
van bepaalde maatregelen voor duurzame energie en energie-efficiëntie, is 
echter uiterst beperkt ruimte.30 Ook zijn er vragen gerezen of voor zonnepanelen 
die terugleveren aan het net al dan niet een ontheffing van het bestemmingplan 
is of kan worden vereist.31

b. Omgevingsvergunning voor een bouwwerk
Voor zonne-energie (panelen en boilers) is dankzij (ontwerp) Besluit omge-

vingsrecht (Bor) op voorhand duidelijk dat veelal geen omgevingsvergunning 
voor een bouwwerk (bouwvergunning) vereist is bij plaatsing op een woning.32 
De situatie is anders indien sprake is van een monument of een beschermd 
stads-/dorpsgezicht, of indien de panelen elders worden geplaatst. Indien andere 
vormen van duurzame energie geplaatst worden op (bestaande) woningen of 
percelen, zoals een kleine windmolen of warmtepompen, dan ontbreekt een 
dergelijke uniforme regeling, zodat in beginsel een vergunningplicht geldt. Er 
wordt ook gewerkt aan een positieve AMvB voor windmolens.33 Toch zijn ook 
voor zonnepanelen vragen gerezen inzake de mogelijke belemmering op grond 
van de welstand.34

Behalve een omgevingsvergunning voor het bouwen kan – nu nog – uit de 
plaatselijke kapverordening volgen dat een omgevingsvergunning voor kappen 
nodig is, bijvoorbeeld indien het kappen nodig is voor het functioneren van de 
zonnepanelen. 

c. Omgevingsvergunning voor een inrichting
Ook kan de vraag worden gesteld of in bepaalde – uitzonderlijke – omstan-

digheden een particulier wiens huis uitgerust is met duurzame energieinstal-

28  Dit kan ook in het exploitatieplan, via eisen en regels over de aanleg van nutsvoorzieningen (art. 6.12 

Wro). Gemeenten kunnen daarbij ook aangegeven welke nutsvoorzieningen er komen, mits de eisen 

voldoen aan de energiewetgeving. (Tilborg & De Groot, p. 1019).
29  Tilborg & De Groot, p. 1019-1020.
30  Wellicht kan in MER-plichtige bestemmingsplannen art. 7.35 lid 3 Wm het specialiteitbeginsel doorbre-

ken. Zie M.N. Boeve en F.A.G. Groothuijse, ‘ Milieumaatregelen in m.e.r.-plichtige bestemmingsplan-

nen en projectbesluiten, 2010, STEM, via http://www.evaluatiewetgeving.nl.
31  Aanhangsel van de Handelingen, 2009/10, 2579, vragen van het lid Jansen (SP) aan VROM.
32  Bijlage 2, Art. 2 lid 6 Bor. Het Bor zal vanaf, wsch. 1 oktober 2010 het Besluit bouwvergunningvrije en 

lichtbouwvergunningplichtige bouwwerken (www.omgevingsvergunning.nl). Zie voor dit uniforme 

beleid/recht ook www.vrom.nl. De Wet algemene regels omgevingsrecht (WABO), de grondslag van de 

omgevingsvergunning, zal dan ook in werking treden (Staatsblad 2010, 231).
33  Stcrnt. 2009, nr. 12902. Zie bijdrage Pront-van Bommel.
34  Aanhangsel van de Handelingen, 2009/10, 2579, vragen van het lid Jansen (SP) aan VROM.
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laties, een omgevingsvergunning voor een inrichting (Wm-vergunning) nodig 
heeft, of onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit valt. Er moet dan 
sprake zijn van een’ inrichting’ in de zin van de Wm (Wabo verwijst naar Wm). 
Het installeren en benutten van de installaties kan ten eerste in theorie vallen 
onder het begrip bedrijfsmatige activiteit (bedrijfsmatige omvangcriteria). Hier-
van zal wellicht sprake zijn wanneer de woning meer energie produceert dan het 
kan gebruiken of wanneer de woning samen met andere woningen een ener-
gienet vormt, al dan niet met toegang tot het openbare net.35 Dit zal nog moeten 
worden uitgekristalliseerd in de jurisprudentie. Onder het Bor (voorheen Ivb) 
valt, ten tweede, expliciet het opwekken van elektriciteit/warmte via duurzame 
installaties, indien voldaan wordt aan een bepaalde minimum omvang (kW) 
(categorie 20 Bor). 

Het zuinig gebruik van energie valt in elk geval binnen de reikwijdte van de 
Wm, nu het valt onder het begrip ‘bescherming van het milieu’.36 Het is echter 
voor de overheid niet mogelijk om in alle gevallen de op energie-efficiëntie 
gerichte zorgplicht te handhaven of om energie-efficiënte maatregelen voor te 
schrijven in de omgevingsvergunning. Dit komt door de ondergrens die zowel 
geldt voor de omgevingsvergunning als voor het Activiteitenbesluit.37 Vanwege 
het accent in dit artikel op particulieren wordt hierna enkel ingegaan op het 
Activiteitenbesluit en wordt ervan uitgegaan dat de woning uitgerust met ener-
giemaatregelen niet omgevingsvergunningplichtig is ingevolge het Bor. Mocht 
een particulier aldus onder het begrip inrichting vallen en daarmee onder 
de algemene regels van het Activiteitenbesluit, dan is daarin een ondergrens 
opgenomen bij de zorgplicht voor energiebesparing.38 De zorgplicht ziet op een 
‘doelmatig gebruik van energie’.39 Een van de elementen van de zorgplicht, ‘een 
doelmatig gebruik van energie’, is nader uitgewerkt. De voornoemde ondergrens 

35  Zie voor het begrip bedrijfsmatige omvang o.a. M.N. Boeve en F.A.G. Groothuijse, m.m.v. N.A.M. 

Priems, Aangrijpingspunt voor regulering van milieubelasting plaatsgebonden activiteiten in het licht 

van nationale en Europees ontwikkelingen, STEM publicatie 2009(1) van 25 november 2009.
36  Art. 1.1, lid 2b, Wm.
37  De ondergrens voor de omgevingsvergunning is opgenomen in de nog immer geldende ‘Circulaire 

Energie in de milieuvergunning’ van VROM en EZ van oktober 1999 en de Handleiding energiebe-

sparingsonderzoeken van Infomil . Zie ook ABRvS 10 februari 2010, nr. 200902245/1/M1, Corus, JM 

2010/41: het College van GS had deze Circulaire benut bij de invulling van zijn beoordelingsvrijheid. Er 

wordt naar verwezen in bijlage 2 van de Regeling aanwijzing BBT-documenten. Van 24 oktober 2005, 

gewijzigd in mei 2009, Stcrnt. 2009, 95.
38  Deze ondergrens werd ook benut in de 8.40-amvb’s, waar eveneens een zorgplicht voor energiebespa-

ring was opgenomen. De zorgplicht in het Activiteitenbesluit luidt: Een ieder die een inrichting drijft 

moet het ontstaan van nadelige gevolgen voor het milieu voorkomen of beperken,voor zover voorkomen 

niet mogelijk is en voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden gevergd (art. 2.1 Activiteitenbe-

sluit). Mocht in uitzonderlijke gevallen toch een Wm-vergunning (Omgevingsvergunning) nodig zijn, 

dan adviseert de Circulaire dat de vergunningvoorschriften worden opgesteld op basis van een bedrijfs-

energieplan, in plaats van doelvoorschriften op te nemen indien deze ondergrens worden overschreden.
39  Art. 2.1 lid 2 van het Activiteitenbesluit.
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beperkt de reikwijdte van deze uitwerking van de zorgplicht40. De uitwerking 
bepaalt dat drijver van de inrichting ‘alle energiebesparende maatregelen met 
een terugverdientijd van vijf jaar of minder of alle energiebesparende maatrege-
len die een positieve netto contante waarde hebben bij een interne rentevoet van 
15% moet treffen. Daarbij kan worden gedacht aan het aanbrengen van zuinige 
verlichting, isolatie of het afdekken van koelinstallaties (supermarkten).41 Deze 
verplichting geldt echter niet voor inrichtingen waarvan het energiegebruik in 
enig kalenderjaar kleiner is dan 50.000 kilowatt uur aan elektriciteit en kleiner 
is dan 25.000 kubieke meter aardgasequivalenten aan brandstoffen (de kleinge-
bruikers).42 Wat betreft de kleingebruikers, kan het bevoegd gezag de algemene 
zorgplicht van het Activiteitenbesluit weliswaar handhaven, maar dan moet 
deze wel aantonen dat sprake is van evidente energieverspilling.43 De zorgplicht 
kwalificeert daarmee weliswaar als stok, maar de kans op slaag is klein. 

d. Andere vergunning- en toestemmingsstelsels 
Behalve een omgevingsvergunning zijn voor bepaalde soorten duurzame 

energie-installaties ook andere vergunningen of ontheffingen nodig, die niet 
– volledig – zijn geïntegreerd in de Wabo. Hierbij kan worden gedacht aan 
vergunningen ingevolge de Waterwet, de Wet bodembescherming, en de Mijn-
bouwwet (warmte/koude opslag, oftewel WKO), of de natuurbeschermingsre-
gelgeving (windmolens).44 Net zoals geldt ten aanzien van de omgevingsvergun-
ning, vormen deze vergunningstelsels belemmeringen voor de particulier, zeker 
wanneer de procedures lang en ongecoördineerd zijn. De Wabo werkt hier enkel 
en deels verlichtend qua coördinatie. 

40  Art. 2.15 van het Activiteitenbesluit.
41  O.a.s ABRvS 12 september 2007, nrs. 200608608/1 e.a. en ABRvS 17 december 2007, nrs. 200705188/1 

e.a., waar het ging om nadere eisen opgelegd door lagere overheden o.g.v. Besluit Detailhandel en 

ambachtsbedrijven milieubeheer. Op 4 februari 2010 is gesloten het Convenant Energiebesparing bij 

supermarkten (http://www.infomil.nl).
42  Het bevoegd gezag kan slechts de drijvers van een inrichting die meer energie verbruikt, verplichten tot 

het doen van onderzoek of aan de zorgplicht wordt voldaan (een energiebesparingsonderzoek). Indien 

hieruit volgt dat de drijver niet aan zijn verplichting heeft voldaan dan moet de drijver de voornoemde 

maatregelen treffen binnen een door het bevoegd gezag bepaalde redelijke termijn. Ook deze bevoegd-

heid is evenwel begrensd : a) het moet aannemelijk zijn dat de drijver niet aan de verplichting heeft 

voldaan en b) er geldt wederom een soortgelijke ondergrens, nu van meer dan 200.000 kilowatt uur aan 

elektriciteit of meer dan 75.000 kubieke meter aardgasequivalenten aan brandstoffen.
43  Kamerstukken II, 2008/09, n29383, nr. 86, bijlage (Onderzoek bij gemeenten en bedrijven naar de uitvoe-

ring van de voorschriften voor energiebesparing, rapport CE Delft, 2008).
44  E. Brans, ‘De Crisis- en herstelwet. Een stimulans voor het gebruik van bodemenergie’, nog te publiceren in 

TO, gaat uitgebreid in op de juridische en praktische belemmeringen voor WKO en wijst op de Task-

force WKO en de toekomstige AMvB Bodemenergie, die in de zomer van 2011 in werking zou moeten 

treden (Kamerstukken II , 2009/10, 30 015, nr, 38, p. 3). Zie over windmolens de bijdrage van Pront-van 

Bommel.
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e. Woningwet en Bouwbesluit
Het instrument in de Nederlandse omgevingswetgeving dat centraal en 

exclusief de energie-efficiëntie van gebouwen reguleert, is het Bouwbesluit 
2003. Het Bouwbesluit, gebaseerd op de Woningwet, beoogt dat de bouwsector 
energiezuinig bouwt en is dus ook bedoeld als stok. Het Bouwbesluit richt zich 
inzake energiebesparingbepalingen echter voornamelijk op nieuwbouw en is 
beperkt qua reikwijdte en normering. Zo zien zij niet expliciet op duurzame 
energie. Daar waar het Bouwbesluit voor nieuwbouw en ingrijpende verbouwin-
gen een energieprestatiecoëfficiënt (EPC) bevat, zien de (bouw)technische voor-
schriften inzake energie voor bestaande bouw enkel op Thermische isolatie en 
Luchtdoorlatendheid en niet op Energieprestaties. De voorschriften zijn mini-
mumvoorschriften en zien niet op het gebruik van het gebouw. Zij richten zich 
tot degene die bevoegd is voorzieningen te treffen aan het gebouw. De meeste 
voorschriften zijn nader uitgewerkt in NEN-normen waardoor in de recente 
rechtspraak twijfel is ontstaan over de rechtsgelding van de bouwnormen.45 

De voorschriften voor Energieprestatie zien slechts op nieuwbouw en luid-
den voor woningen sinds 2005: 0,8 EPC en voor utiliteitsbouw sinds 2008: 
0,8.46 Deze voorschriften gelden ook voor gebouwen die een ingrijpende verbou-
wing ondergaan. Daaronder wordt verstaan het ‘geheel vernieuwen’: afbraak 
uitgezonderd de fundering. Bij een verbouwing (gedeeltelijk vernieuwing, veran-
deren en vergroten) stelt art. 5.14 lid 2 Bouwbesluit echter geen eisen (EPC).47 
Het Bouwbesluit schrijft niet de soorten energiebesparingsmaatregelen voor, 
maar laat de (ver)bouwer de vrijheid. Indien een techniek nog niet is opgeno-
men in de EPC-berekeningen dan kan deze worden gewaardeerd door B&W op 
gelijkwaardigheid.48 Het Bouwbesluit werkt niet alleen door via de omgevings-
vergunning. De gemeente kan ook door middel van een aanschrijving energie-
besparende voorzieningen eisen aan een – bestaand – gebouw, ingevolge art. 13 
Woningwet. Maar deze mogelijkheid is wel beperkt: de aanvullende eisen, boven 
het Bouwbesluit, moeten – deugdelijk gemotiveerd – noodzakelijk en evenredig 
zijn en mag geen algemene gelding krijgen. Mede gelet op het belang van het 
‘rechtens verkregen niveau’ vormt de aanschrijvingbevoegdheid voor bestaande 
bouw dan ook een uitzondering op de regel.49 

Het Bouwbesluit biedt dan ook in beginsel alleen bij nieuwbouw kansen voor 
energiebesparing, en indirect ook voor duurzame energie, doordat in de praktijk 
veelal wordt gekozen voor duurzame energie-installaties om de EPC te behalen. 

45  Rb Den Haag 31 december 2008, JB 3009/69, versus Rb Den Bosch 5 februari 2010, JB 2010/132.
46  Stb. 2008, 325.
47  Dit is een afwijking van de algemene structuur van Art. 4 Ww (bij verbouwing kunnen de nieuwbouw-

voorschriften slechts betrekking hebben op de verbouwing en niet op een reeds bestaand deel van het 

bouwwerkt) en art. 1.11 Bouwbesluit (ontheffing door B&W bij verbouw/renovatie).
48  Art. 3 Bouwbesluit. Kamerstukken II, 2008/09, 2320, Aanhangsel van de handelingen, naar aanleiding 

van vragen over de waardering van decentrale ventilatie met warmteterugwinning binnen de EPC en 

het energielabel.
49  Kamerstukken II, 2003/04, 29392, nr. 3 (MvT), p. 7-8, 32.
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Er kleven verhoudingsgewijs meer belemmeringen aan het Bouwbesluit. 
Niet alleen doordat het Bouwbesluit geen EPC kent voor bestaande bouw en het 
hoofdstuk milieu nog niet is ingevuld. Een belangrijkere belemmering vormt 
het specialiteitsbeginsel van de Woningwet. De bepalingen van het bestem-
mingsplan, of enige andere vorm van lagere regelgeving, mogen als gevolg van 
het specialiteitsbeginsel in beginsel niet zien op onderwerpen betreft waarin 
het Bouwbesluit voorziet: veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinig-
heid en milieu.50 Het Bouwbesluit geldt voor deze onderwerpen uitputtend en 
exclusief.51 Daarmee wordt aan de lagere overheid, bewust, de mogelijkheid 
ontnomen om extra omgevingsrechtelijke stokken te benutten om het tref-
fen van duurzame energie en energie-efficiënte maatregelen te forceren. Het 
specialiteitsbeginsel beoogt te voorkomen dat lagere overheden de deregulering 
en uniformiteit zouden frustreren waarvoor het Bouwbesluit moest zorgen.52 
Omdat het Bouwbesluit (bouw)technische voorschriften stelt inzake energiezui-
nigheid kan een lagere overheid dit niet ook doen, bijvoorbeeld door een hogere 
EPC of het gebruik van WKO te vereisen.53 Dit lijkt ook te gelden voor criteria 
inzake duurzame energie, omdat het Bouwbesluit erin voorziet dat milieueisen 
worden voorgeschreven. In elk geval zal dit in de toekomst niet meer mogelijk 
zijn wanneer in de herziening van het Bouwbesluit de milieutitel wordt ingevuld 
met een duurzaamheidbepaling.54 Lagere – gemeentelijke – regelgeving die wel 
dergelijke eisen (nadere of afwijkende technische eisen aan gebouwen) stelt, is 
vernietigbaar. Dit geldt ook voor eisen inzake duurzame energie en energie-effi-
ciëntie, behoudens inzake de beschikbaarheid van energie ( art. 121 Ww). Zelfs 
indien het wel mogelijk zou zijn, kan de gemeente de energiegerelateerde crite-
ria enkel opnemen in een algemene verordening en niet in de Bouwverordening 
gelet op art. 8 Woningwet. Deze verordening kan dan alleen gehandhaafd kan 
worden via de Gemeentewet, nu deze geen onderdeel uitmaakt van het toet-
singskader voor een omgevingsvergunning ingevolge art. 2.10 Wabo55 Tot slot is 
het zelfs de bedoeling dat de bouwverordeningen in de nabije toekomst worden 
vervangen door een nieuw Bouwbesluit.56

50  Art. 121 Woningwet. Kamerstukken II , 1986/87, 20066, nr. 3.Zie ook M.Y.C.L. de Wit, ‘Duurzaam 

ontwikkelen en exploiteren van vastgoed’, Bouwrecht 2009/187, p. 1011. Uitzonderingen zijn art. 7a en 13 

Woningwet.
51  Kamerstukk.en II, 1997/98, 25823, nr. A, p.2. Zie ook De Wit, Bouwrecht 2009/187, p. 1013. 
52  Kamerstukken II, 1986/87, 20066, nr. 3. Zie ook De Wit, Bouwrecht 2009/187, p. 1011.
53  De Wit, Bouwrecht 2009/187, p. 1012.
54  Kamerstukken II, 2009/10, 28 325, nr. 124.
55  Art. 44 Woningwet wordt met de invoeringswet ingetrokken. Zie De Wit, Bouwrecht 2009/187, p. 1013.
56  Kamerstukken II, 2009/01, 28325, nr. 124. Bovendien moeten stedenbouwkundige elementen van de 

bouwverordeningen, nu al in bestemmingsplan (wijziging Woningwet van 15 juli 2009, Staatsblad. 

2009, nr. 297).
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 2.3 Het civiele recht

Behalve het administratieve recht, kan de particulier met 
duurzame ambities voor zijn woning ook geconfronteerd worden met het civiele 
recht. Niet alleen is er de energielabelverplichting en de energieregelgeving, 
maar ook het burenrecht, erfdienstbaarheden en huurrecht kunnen een rol 
spelen. 

a. Het energielabel
Sinds 2008 is de verhuurder of verkoper van een gebouw (woning en 

utiliteitsgebouw) verplicht bij verkoop of verhuur een energielabel op te stellen 
en te overleggen aan de koper of huurder. Voor overheidsgebouwen (met een 
baliefunctie) geldt de verplichting vanaf 1000 m2 en is deze gekoppeld aan 
een afficheringsverplichting. Er geldt een overgangsregeling, zodat ook met 
het vrijwillige Energieprestatieadvies (EPA) aan de verplichting kan worden 
voldaan.57 Hoewel deze verplichting is opgenomen in een administratief besluit: 
het Besluit energieprestaties gebouwen (Beg), kan het toch – vooralsnog – onder 
het civiele recht worden geschaard omdat naleving enkel via de civiele rechter 
kan worden afgedwongen. De energielabel-verplichting is als – indirecte – stok 
bedoeld. Het biedt de mogelijkheid aan kopers/huurders om de energiepres-
tatie en verbeteringsoptie tussen woningen van hetzelfde type te vergelijken 
en daarop beslissingen te funderen. Het ontbrak echter aan consumentenver-
trouwen, mede door verwarring over de informatie op het label en het gebruik 
van het label om verschillende woningtypen te vergelijken. Al in september 
2008 werd daarom per januari 2009 een vernieuwd en verbeterd energielabel 
beloofd voor woningen gericht op de eindgebruiker van het label. Het label 
zou op verschillende onderdelen worden aangepast, zoals het overgaan op een 
aanspreekbare eenheid van energieverbruik (M3 gasverbruik en Kwh) in plaats 
van ‘Mega-joules per m2’.58 Er is echter eerst per 1 januari 2010 een nieuw 
energielabel vastgesteld, via een wijziging van de Regeling energieprestaties 
gebouwen (Reg).59 Volgens het ministerie wordt met dit label tegemoetgekomen 
aan twee kritiekpunten van het energielabel: de inzichtelijkheid van de infor-
matie en de kwaliteitswaarborg. De lay-out van het energielabel is verbeterd, het 
primaire energiegebruik wordt gesplitst in elektriciteit, gas en/of warmte; de 
bepalingsmethodiek is geactualiseerd; de opnamemethodiek en de invoersoft-
ware is verbeterd. Ook worden andere maatregelen genomen om de kwaliteit te 
verbeteren, zoals verplichte examens voor adviseurs en een geschillenregeling.60 
Tevens wordt naast de Mega-joules ook het M3 gasverbruik en Kwh vermeld. 
Het moet nog blijken of de wijziging van het energielabel leidt tot een betere 
naleving van de verplichting. 

57  Art. 4.1. Besluit energieprestaties gebouwen (Beg): indien EPA afgegeven is tussen 2002-2008.
58  Kamerstukken II 2008/09, 30196, nr. 47 (brief van de minister voor WWI van 7 januari 2009).
59  Stcrnt. 2009, 20824.
60  Monitor 2010, p. 66.
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Een betere naleving kan echter ook het gevolg zijn van de – beperkte – veran-
kering van het energielabel in het voornoemde subsidie en financiële-instru-
mentenpakket. 

Er waren in april 2010 ruim 1,6 miljoen energielabels aangemeld bij het 
energielabelregistratiesysteem.61 De slechte naleving van de verplichting die 
geldt tussen de verkoper/koper of verhuurder/huurder, kan nog steeds niet 
worden gecorrigeerd door een administratief of strafrechtelijke handhavings-
instrument. Ook kan de naleving niet verplicht worden gecontroleerd door 
marktpartijen (notaris) of de overheid. Het gebrek aan handhaving- en controle-
instrumenten was een bewuste keuze.62 Uit rechtsvergelijkend onderzoek bleek 
dat enkele andere lidstaten wel een handhaving/controle-instrument hebben 
geïntroduceerd maar dat dit ook nog niet werd gehandhaafd.63 Inmiddels laat 
de minister onderzoek verrichten naar de mogelijkheden om het gebrek van 
een energielabel te sanctioneren.64 Dit lijkt des te dringender nu de keuze om 
bepaalde financiële instrumenten niet in te zetten het gevolg is van de gebreken 
aan de energielabelverplichting.

Wanneer de energie geproduceerd door de duurzame energie-installaties in 
een gebouw ook wordt geleverd aan het energienet, kan onder meer het uitoefe-
nen van de rechten op aansluiting en saldering/terugleveringvergoeding, een 
kans of belemmering vormen. 

b. Burenrecht, erfdienstbaarheden en huurrecht
Het civiele recht werpt vooral – potentiële – belemmeringen op voor de 

energieambities van particulieren, en wel in de vorm van het burenrecht. De 
buren kunnen hinder ondervinden van duurzame energie-installaties rond 
het huis, waarbij met name moet worden gedacht aan zicht- en geluidshinder. 
Mocht de particulier al de benodigde vergunningen hebben gekregen of mocht 
een vergunningplicht ontbreken, kan een succesvol beroep op hinder ingevolge 
het civiele recht toch nog de uitvoering daarvan verhinderen.65 Voor sommige 
duurzame energie-installaties, of de vorming van een decentraal net, is het 
bovendien nodig dat de particulier erfdienstbaarheden vestigt op de grond 
van zijn buren.66 Dit kan zeer problematisch zijn, zeker nu het de particulier 
ontbreekt aan een equivalent van de Wet belemmeringen privaatrecht. De 
Duitse Warmtewet van 2009 kent hiervoor een oplossing: een gedoogplicht 
voor buurerven voor betreden daarvan ten behoeve van duurzame installaties 

61  Monitor 2010, p. 66. Uit een recent onderzoek van het Nederlands Bureau Waardebepaling Onroerende 

Zaken blijkt dat per 1 januari 2010 het percentage was verdubbeld sinds 2009 tot 22% (http://www.

nbwo.nl en http://www.senternovem.nl).
62  Besluit energieprestatie gebouwen, 2006, nota van toelichting, Staatsblad 2006, 608.
63  Kamerstukken II, 2008/09, 31209, nr. 69, Brief van 14 januari 2009, Voortgangsrapportage Schoon en 

Zuinig deelprogramma gebouwde omgeving, p. 16.
64  Monitor 2010, p. 66. (Civiele of publiekrechtelijke sanctionering).
65  Art. 5.37 Bw.
66  Art. 5.70 e.v. Bw.
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wanneer door meerdere huizeneigenaren wordt gekozen voor een gemeenschap-
pelijke installatie(s). Zij hebben dan enkel recht op schadevergoeding.67 

Het is in dit verband ook relevant te wijzen op de onmogelijkheid voor de 
overheid (gemeente) om privaatrechtelijk overeenkomsten te gebruiken als stok. 
De overheid mag niet bijvoorbeeld gronduitgifte overeenkomsten sluiten met 
particulieren of met bouwbedrijven waarin zij hen verplichten energiemaatrege-
len te treffen. Dergelijke overeenkomsten (en voorwaarden in aanbestedingen) 
stuiten op het specialiteitbeginsel van het Bouwbesluit (art. 122 Woningwet).68 
Zij kunnen mede niet gehandhaafd worden of leiden tot een vordering uit 
wanprestatie.69 Het civiele huurrecht blijkt daarentegen toch – onverwacht 
– kansen te bieden vooral voor zonne-energie. Mocht een particulier niet zelf 
daarin willen investeren, dan is er een nieuwe markt voor de verhuur van daken 
aan (energie)bedrijven ten behoeve van zonne-energie. Huurkoop blijkt ook een 
optie.

 2.4 Toepassing van kansen en belemmeringen

De hiervoor genoemde kansen en belemmeringen passeerden 
ook de revue bij de aankoop van een jaren ’30 woning te Naarden. De potentiële 
koper had het voornemen zoveel mogelijk energie-efficiënte en duurzame ener-
giemaatregelen te treffen. Met moeite kon de koper uit de brij beschikbare infor-
matie herleiden dat het huidige Nederlandse beleid en recht zeker kansen biedt 
voor de realisatie van energie-efficiënte en duurzame energie, in de vorm van 
financiële stimuleringsinstrumenten, de bouw- en milieuregels en het civiele 
recht. Maar de koper kwam ook meerdere belemmeringen tegen, niet alleen 
binnen de kansen, maar ook daarbuiten. Zo worden de financiële stimulerings-
instrumenten beperkt qua tijdigheid en door voorwaarden; zijn voor sommige 
vormen van duurzame energie (milieu-)vergunningen vereist. Ook bestaan er 
vragen ten aanzien van de relatie tussen de decentrale opwekking van duurzame 
energie en het elektriciteitsnet, gereguleerd in de Elektriciteitwet en de relatie 
met het – civiele – burenrecht. Bovendien blijkt het ontbreken van een stimu-
lerende-loket-gedachte te ontbreken, zelfs bij Meer-met-minder aannemers. De 
balans opmakend, beantwoordde de koper de vraag of de huidige kansen vol-
doende zijn (vormgegeven) om deze kansen ook daadwerkelijk te grijpen en het 

67  Gesetz zur Förderung Erneuerbaren Energien im Wärmebereich (Erneubare Energien-Wärmegesetz, 

EEWármeG), van 1 januari 2009 (art. 3, onder 1 en art. 5 onder EE). Deze wet verplicht dat nieuwbouw 

in een deel van de warmtebehoefte voorziet door duurzame energie of gelijkwaardige energiebesparin-

gen (Bron: ‘Kurzinfo EEWürmeG Erneuerbare Energien-Wärmegezetz 2009’, M. Tuchinski, http://www.

EnEV-online.de).
68  Fieten, Bouwrecht 2008/65, p. 296 en De Wit, Bouwrecht 2009/187, p. 1012. Dergelijke overeenkomsten, 

zoals de zogenaamde statiegeldregeling (teruggave deel grondprijs bij een hogere EPC) en voorwaarden 

in aanbestedingen zijn in strijd met het Bouwbesluit, de 2-wegenleer en art. 3:14 Bw. 
69  De lagere overheden kunnen wel een subsidie verlenen voor een deel van de extra kosten voor duurzaam 

bouwen (via http://www.stibbe.nl).
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huis energie-efficiënt en grotendeels energie-zelfvoorzienend te maken, helaas, 
ontkennend. Deze houding is geenszins uniek, maar draagt niet bij de energie-
doelstellingen te realiseren. 

 3  De Nederlandse en Europese doelstellingen voor de 
gebouwde omgeving

Zowel Nederland als de Europese Unie onderkennen de 
enorme potentie van gebouwen voor energiebesparing en duurzame energie.

 3.1  Nederlandse doelstellingen voor energieverbruik en 
productie door gebouwen

Het werkprogramma Schoon en Zuinig van het kabinet Balke-
nende IV, voor de periode 2007-2011, bevat de Nederlandse doelstellingen voor 
energiebesparing en duurzame energie.70 Het algemene energiebesparingsdoel 
is 2% per jaar na 2011. Een belangrijke sector binnen het werkprogramma is 
de gebouwde omgeving. De CO2-doelstelling voor de gebouwde omgeving is 
een reductie van ongeveer 30% tegen 2020 (6 tot 11 Mton). De CO2-emissies in 
de gebouwde omgeving zijn de emissies gekoppeld aan het energieverbruik in 
woningen en utiliteitsgebouwen.71 De grootste winst moet geboekt worden in de 
bestaande bouw met als doel: 100 PJ energie besparen tot 2020 (waarvan 43PJ bij 
particuliere woningen).72 De concrete doelen voor bestaande bouw luiden:

a.  vóór 2012 moeten 500.000 gebouwen 20 à 30% energiezuiniger worden 
gemaakt en vanaf 2012 jaarlijks 300.000 gebouwen, via Meer met 
Minder;

b.  in 2011 moeten 100.000 woningen uitgerust zijn met duurzame energie-
voorzieningen zoals zonneboilers, warmtepompen en zon-pv.

De doelen voor nieuwbouw zijn:
c.  de EPC voor nieuwe woningen gaat per 2011 van 0,8 naar 0,6 en per 2015 

naar 0,4, met als doel de energieneutrale woning in 2020;
d.  de EPC voor utiliteitsgebouwen wordt vergelijkbaar aangescherpt met als 

doel 50% energie-efficiëntere nieuwbouw in 2017. 

70  Nieuwe energie voor het klimaat, Werkprogramma Schoon en Zuinig, september 2007. Wat betreft de 

EPC-normen is dit ook aangehaald in het Lente-akkoord (art. 2 onder punt 4).
71  De ambitie is een emissieniveau van 15-20 Mton CO2 in 2020 ten opzichte van 30 Mton historisch 

(Monitor Schoon en Zuinig, Stand van zaken april 2009, opgesteld door ECN (J.Gerdes coördinatie) in 

samenwerking met Agentschap NL, p. 23).
72  En 24 PJ in de sociale huurwoningvoorraad, 9 PJ bij de particuliere huurwoningvoorraad en 24PJ bij 

utiliteitsgebouwen. Slechts 1 Mton CO2-emissiereductie moet worden bereikt door nieuwbouw.
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Schoon en Zuinig bevat een pakket van maatregelen om deze doelstellingen te 
bereiken, uit te voeren in ‘drie golven’.73 De eerste golf, gestart in 2008 omvat de 
EIA, het Energielabel en de sectorakkoorden (de convenanten Meer met Minder 
voor de bestaande bouw, het Lenteakkoord voor nieuwbouw en Energiebespa-
ring woningscorporaties voor de sociale woningbouw).74 De tweede golf zou 
mede zien op de aanpassing van het woningwaarderingsstelsel en de ontwikke-
ling van een gebiedsgerichte energieprestatienorm. De derde golf ziet op proce-
sinnovatie, onder meer door de kennis op de bouwplaats te vergroten (en nieuwe 
vormen van aanbesteding).75 

In het deelprogramma werd benadrukt dat er veel nodig is om grote hoeveel-
heden energiezuinige woningen te realiseren, en met name tijd. Daarvoor 
omvat Schoon en Zuinig 13 concrete acties, waarvan er anno 2010 slechts één 
nog resteert: de aanpassing van het Woningwaarderingsstelsel (actie 6).76 De 
overige 12 acties zijn: 1) energielabelverplichting per 1-1-2008; 2) Stimulerings-
regeling Meer met Minder; 3) SDE en Subsidieregeling duurzame warmte; 4) 
Normering bestaande bouw; 5) Convenant Energiebesparing Woningcorpora-
ties; 7) Uitbreiding EIA; 8) Verruiming Regeling Groenprojecten; 9) Europese 
aanscherping richtlijn Ecodesign; 10) Verkenning wenselijkheid cap en trade 
systeem; 11) Aanscherping EPC voor gebouwen; 12) Inzet Rijksgebouwendienst; 
13) Programma voor innovatie en opschaling.77 Veel van deze actiepunten zijn 
al eerder aan bod gekomen. Hier wordt enkel kort ingegaan op de actiepunten 
4, 10 en 11. Actiepunten 4 en 10 zien op extra instrumenten relevant voor de 
bestaande bouw. Schoon en Zuinig zet voor deze bouw vooralsnog in op samen-
werking tussen markt en overheid (convenanten). Dit wordt nu ondersteund 
door subsidies en financiële instrumenten en enkele verplichtingen voor 
energie-efficiëntie (het Energielabel bij koop en huurtransacties) en de aange-
kondigde koppeling van het woningwaarderingstelsel. Omdat realisatie van de 
hoge ambitie niet vanzelfsprekend werd geacht als de urgentie niet behouden 
blijft bij alle partijen, is verkennend onderzoek opgezet naar extra instrumen-
ten. Ten eerste onderzoek naar het voor de bestaande bouw invoeren van een 
‘vergelijkbare normstelling voor de energieprestatie’ als de EPC. Bijvoorbeeld dat 
‘vanaf 2015 elk gebouw bij mutatie (verkoop/huur) minimale energieprestatie 

73  Ook heeft de overheid voor de gebouwde omgeving extra geld beschikbaar gesteld voor de periode 2007-

2011 (121 mln. Euro).
74  Kamerstukken II 2008/09, 31 492, nr. 11, p. 5 (Tussen het rijk met energieleveranciers, bouwpartijen, 

installateurs en woningcorporaties; het rijk, bouwpartijen en projectontwikkelaars, resp. tussen het rijk 

en Aedes en de Woonbond). Daarnaast zijn ook relevant: MJA-3 en de klimaatakkoorden tussen het rijk 

en de provincies respectievelijk gemeenten over de periode 2009-2011.
75  Zie hierover meer uitgebreid het werkprogramma, 2007, en de Voortgangsrapportage deelprogramma 

Gebouwde Omgeving van januari 2009, p. 2.
76  In januari 2009 was nog niet in uitvoering de stimuleringsregeling Meer met Minder. Inmiddels loopt 

deze regeling maar is het budget al uitgeput, zie par. 2.
77  Zie voor uitleg van deze actiepunten en de voortgang: het werkprogramma 2007 en de Voortgangsrap-

portage van januari 2009.
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“C” [moet] hebben.’78 Uit de verkenning naar deze normstelling volgde volgens 
VROM dat dit juridisch problemen oplevert in de vorm van het recht op eigen-
dom ingevolge het EVRM.79 Ten tweede is onderzoek gedaan naar de wense-
lijkheid en mogelijkheid van een ‘cap en tradesysteem’, waarbij gedacht wordt 
aan ‘witte certificaten’ (energiebesparingplafond) voor energiebedrijven of een 
klimaatbudget voor huishoudens.80 

Wat betreft actiepunt 11 is de EPC voor utiliteitsgebouwen al aangescherpt 
per 1 januari 2009.81 Er lopen verkennende onderzoeken om de EPC voor de 
utiliteitsbouw en woningbouw, zoals beoogd, ook per 2011 aan te scherpen.82 
In het Lente-akkoord is voorzien in een nog ambitieuzere – vrijwillige – verla-
ging van het gebouwgebonden energiegebruik van nieuwbouw: 25% in 2011 
en 50% in 2015 ten opzichte van de bouwregelgeving van 2007. Ook is een 
regionaal akkoord gesloten tussen het Rijk en vier noordelijke provincies om 
versneld nieuwbouwwoningen uit te mogen voeren met een scherpere EPC 
dan de landelijke eis van 0,8, en wel 0,5 vanaf 2008 en 0, 3 vanaf 2015 (Energie 
akkoord Noord-Nederland).83 Nadat deze normen al waren uitgesteld van 1 juli 
tot 1 oktober 2010, zag de minister in juni 2010 geheel af van een AMvB voor de 
aanscherping in Noord-Holland wegens gebrek aan draagkracht bij marktpar-
tijen. Er zal nu slechts een AMvB komen voor 13 zogenaamde excellentegebie-
den.84 

 3.2  Europese doelstellingen voor energieverbruik en productie 
door gebouwen 

Ook de EU kent doelstellingen voor energie-efficiënte en duur-
zame energie, tevens voor de gebouwde omgeving. Deze doelstellingen zijn in 
beginsel echter niet gekwantificeerd voor de gebouwde omgeving, behoudens 
die voor bijna-energieneutrale gebouwen in de herschikkingrichtlijn 2010/31/
EG. 

78  Werkprogramma Schoon en Zuinig, 2007, p. 24.
79  Voortgangsrapportage deelprogramma Gebouwde Omgeving van januari 2009, par. 2.7. Er zou nader 

onderzoek worden verricht maar dit is de auteur niet bekend.
80  Voortgangsrapportage deelprogramma Gebouwde Omgeving van januari 2009, par. 2.7 (Een rapport 

Project Green4Sure: Stichting natuur en milieu en EnergieNed door CE-consultants werd verwacht in 

de 1e helft 2009 met evaluatie in 2010).
81  Dit levert een bijdrage aan de doelen van Schoon en Zuinig: jaarlijkse CO2-emissiereductie van 34.000 

ton of te wel een jaarlijkse besparing van 0,6 PJ ten opzichte van de oude eisen.
82  Werkprogramma Schoon en Zuinig, 2007, p. 24, Kamerstukken II, 2006/07, 30800, nr. 127.
83  Voortgangsrapportage deelprogramma Gebouwde Omgeving van januari 2009, par. 4.2.
84  http;//www.lenteakkoord.nl. Er was een ontwerp Experimentenbesluit excellentiegebieden en koplo-

pergebied Noord-Holland in voorbereiding o.g.v. experimenten art. 120a Ww. De Raad van State had 

hierover al geadviseerd. Zie ook Aanhangsel van de Handelingen II 2009/10, 2449 en Kamerstukken II 

2009/10, 30196, nr. 107 (Brief).
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Richtlijn 2010/31/EG bevat voor het eerst een kwantitatieve doelstelling 
inzake bijna-energieneutrale gebouwen.85 De EU onderkent al lange tijd het 
belang van de gebouwde omgeving voor de doelstellingen. In het Groenboek van 
2000, ‘Op weg naar een Europese strategie voor een continue energievoorzie-
ning’, werd de woon- en tertiaire sector gekwalificeerd als ‘de grootste totaalver-
bruikers van energie’, met een groot potentieel voor kosteneffectieve energiebe-
sparingen, dat waarschijnlijk groter is dan in andere sectoren.86 Gebouwen uit 
de woon- en tertiaire sector worden, zoals vermeld, verantwoordelijk geacht voor 
40% van het totale energieverbruik in de Europese Unie. Doordat het aantal 
gebouwen groeit, werd in 2002 verwacht dat dit aandeel van energieverbruik 
eveneens zou toenemen.87 Opvallend is in 2010 ditzelfde percentage wordt 
genoemd, met wederom dezelfde verwachting.88 Het totale kosteneffectieve 
besparingspotentieel bij het gebruik van energie in gebouwen werd in 1998 
geraamd op 22%. Het minimumeffect van het herschikkingsvoorstel van 2009 
voor richtlijn 2002/91/EG inzake energieprestaties van gebouwen tegen 2020 
werd geraamd op een 5-6% reductie van het totale eindenergieverbruik in de 
EU en een 4-5% reductie van de totale CO2-emissies in de EU.89 In het richt-
lijnvoorstel van 2001, dat leidde tot richtlijn 2002/91/EG, werd ook de potentie 
van gebouwen genoemd voor duurzame energieopwekking. Door traditionele 
vormen van energiebesparing in de bouwschil te combineren met duurzame 
energieopwekking, als geïntegreerde methode, kon een groot CO2- en energie-
besparingspotentieel worden benut.90 Om dit te realiseren waren volgens het 
2001 richtlijnvoorstel wel ‘meer effectieve maatregelen en prikkels nodig’. Daar-
bij werd gewezen op een verordening van de stad Barcelona. Deze verplicht tot 
het uitrusten van de meeste nieuwe gebouwen met zonnepanelen, tenzij wordt 

85  Richtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen, Pb L 153/13, van 18 juni 2010.
86  ‘De tertiaire sector omvat kantoren, de groot- en kleinhandel, hotels, restaurants, scholen, ziekenhui-

zen, sporthallen, overdekte zwembaden, enzovoort, maar geen industriële gebouwen’ (COM(2001)226 

def, Pb C 213 E, p 226 van 31 juli 2001).
87  Richtlijn 2002/91/EG betreffende de energieprestatie van gebouwen, Pb L 1/65 van 4 januari 2003, .
88  Richtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen, Pb L 153/13, van 18 juni 2010.
89  Voorstel voor een richtlijn betreffende de energieprestaties van gebouwen (COM(2008)780 def).
90  ‘Ex-ante Evaluation on the Impact of the Community Strategy and Action Plan for renewable Energy 

Sources’, ALTENER Contract nr. 4.1030/T/98-020, via richtlijnvoorstel: Een groot deel van de in het 

Witboek van 1997 geraamde totaal geïnstalleerd vermogen van 100 miljoen m2 aan zonnecollecto-

ren tegen 2010 (in verhouding tot 9 miljoen m2 in 1998) zou inzetbaar zijn voor de gebouwensector 

(productie van warm water = 50%; ruimteverwarming = 10% en grote collectieve verwarmingssystemen 

= 19%. Zo verwachtte het Witboek van 1997 dat op het net aangesloten installaties die in de constructie 

van gebouwen (dak/gevel) zijn ingebouwd het merendeel zou leveren van de verwachte bijdrage van 

3000 MWp aan geïnstalleerd vermogen uit fotovoltaische omzetting tegen 2010 (Europese Commissie, 

‘Witboek voor een communautaire strategie en een actieplan – Energie voor de toekomst: duurzame 

energiebronnen’, COM(97)599 def).
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aangetoond dat de warmtebehoefte van een gebouw niet voor ten minste 25% 
kan worden geproduceerd door zonnepanelen.91

 3.3 De specifieke Europese regelgeving inzake gebouwen

Al sinds het eind van de jaren ’80 is de potentie van de 
gebouwde omgeving voor energie-efficiëntie vervat in enkele richtlijnen: richt-
lijn 89/106/EEG inzake voor de bouw bestemde producten,92 richtlijn 92/42/
EEG betreffende verwarmingsketels, en de SAVE-richtlijn, 93/76/EEG,93 aan-
genomen tot beperking van kooldioxide-emissies door verbetering van energie-
efficiëntie, die deels ziet op gebouwen.94 Deze richtlijnen bleken echter, zoals 
vermeld, in de loop der tijd niet te voldoen om de potentie van de gebouwde 
omgeving voor energie-efficiënte en duurzame energie te realiseren. Ook veran-
derde de politieke context. Het Kyoto-protocol werd gesloten en er rezen opnieuw 
zorgen over de toenemende afhankelijkheid van de EU van andere landen voor 
de energievoorziening. Er was concretere Europese actie nodig in aanvulling op 
of ter versterking van het bestaande nationale beleid, tevens gelet op de interne 
markt.95 Het Groenboek van 2000 leidde – mede op verzoek van de Raad -, tot 
de richtlijn 2002/91/EG inzake energieprestatie van gebouwen. Ook richtlijn 
2002/91/EG bleek echter niet in staat de potentie van de gebouwde omgeving te 
realiseren. Uit de impact assessment bij het herschikkingvoorstel van 2008 bleek 
dat de richtlijn moest en kon worden bijgestuurd. Bovendien formuleerde de EU 
in dat jaar de bekende 20-20-20-doelstelling.96 Deze doelstellingen leiden onder 
meer tot een aanscherpen van de bestaande Europese regelgeving relevant voor 
gebouwde omgeving: de hernieuwbare energierichtlijn 2009/28/EG (HE-richt-
lijn), de herziene richtlijn 2009/125/EG inzake Eco-design en de herschik-
kingrichtlijn 2010/31/EU inzake de energieprestatie van gebouwen. Deze drie 
gewijzigde richtlijnen moeten de potentie van de gebouwde omgeving voor 
energiebesparing en duurzame energie gaan verwezenlijken. 

In deze paragraaf komen met name de HE-richtlijn en herschikkingrichtlijn 
aan de orde. Uitgangspunt is de huidige richtlijn 2002/91/EG inzake ener-
gieprestaties van gebouwen. De herschikkingrichtlijn, aangenomen in eerste 
lezing, trad weliswaar op 29 juni 2010 in werking, maar zal eerst per 1 februari 
2012 richtlijn 2002/91/EG vervangen. De herschikkingrichtlijn dient bovendien 

91  Richtlijnvoorstel COM(2001)226 def, p. 14.
92  Richtlijn 89/106/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de 

wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake voor de bouw bestemde producten, Pb 

L 40/12 van 1989, gewijzigd bij richtlijn 93/68/EEG.
93  Richtlijn 92/42/EEG betreffende de rendementseisen voor nieuwe olie- en gasgestookte centrale verwar-

mingsinstallaties, Pb L 167/17 van 22 juni 1992.
94  Richtlijn 93/76/EEG van de Raad van 13 september 1993 tot beperking van kooldioxide-emissies door 

verbetering van energie-efficiënte, Pb L 23/28, van 22 september 1993. 
95  Richtlijnvoorstel COM(2001)226 def, p. 18-19.
96  Zie de bijdrage van Vandenberghe.
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gefaseerd te worden geïmplementeerd, waarbij voor de meeste bepalingen 9 
juni 2012 de uiterste implementatiedatum is en dan eerst 1 ½ jaar later moeten 
worden toegepast.97 

 3.3.1 Richtlijn 2002/91/EG en de Nederlandse implementatie 

Het doel van richtlijn 2002/91/EG is ‘het stimuleren van 
verbeterde energieprestatie van gebouwen in de Gemeenschap – rekening 
houdend met zowel de klimatologische en plaatselijke omstandigheden buiten 
het gebouw als met de eisen voor het binnenklimaat- en de kosteneffectiviteit.’98 
De richtlijn had op 1 januari 2006 in de nationale rechtsorde van de lidstaten 
moeten zijn omgezet. Wel bestond er een mogelijkheid tot uitstel van drie jaar 
voor de integrale toepassing van de richtlijnbepalingen inzake het energiepres-
tatiecertificaat en de keuring van CV-ketels en airconditioningsystemen.99 Deze 
uitstelmogelijkheid kon worden benut, zoals Nederland deed, ‘bij gebrek aan 
gekwalificeerde en/of erkende deskundigen’.

De richtlijn 2002/91/EG kent een ruime reikwijdte doordat in beginsel alle 
gebouwen hieronder vallen. Het begrip ‘gebouw’ is in de richtlijn gedefinieerd 
als ‘een overdekte constructie met muren waarvoor energie gebruikt wordt om 
het binnenklimaat te regelen; de term “gebouw” kan verwijzen naar het gebouw 
in zijn geheel of naar delen ervan die zijn ontworpen of aangepast om afzon-
derlijk te worden gebruikt.’100 De richtlijn reguleert voornamelijk nieuwbouw, 
terwijl in het richtlijnvoorstel juist de rol van de bestaande bouw werd bena-
drukt, op de korte en middenlange termijn, gelet op het lage vernieuwingsper-
centage van gebouwen. 

Aan de Lidstaten wordt bovendien de mogelijkheid geboden om bepaalde 
soorten gebouwen uit te sluiten van de implementatie van bepaalde richtlijnver-
plichtingen. 

Richtlijn 2002/91/EG bevat vier kernelementen:
1)  een algemeen kader voor een gemeenschappelijke berekeningsmethode 

voor de geïntegreerde energieprestatie van gebouwen;
2)  toepassing van – niet geharmoniseerde – minimumnormen op de ener-

gieprestatie van nieuwe gebouwen en bestaande grote gebouwen wanneer 
deze ingrijpend worden gerenoveerd;

3)  energiecertificeringsystemen voor nieuwe en bestaande gebouwen op 
basis van deze minimumnormen; inclusief het aanbrengen op een duide-

97  Behoudens art. 10 richtlijn 2010/31/EU inzake financiële stimulansen en marktbelemmeringen. Inge-

volge art. 28 moeten de bepalingen 19 en 21-26, 28-31 niet te worden geïmplementeerd. Deze bepalin-

gen richten zich tot de EU-instellingen, behoudens art. 21 dat ziet op de raadplegingsverplichting voor 

de lidstaten met de betrokken belanghebbenden, inclusief plaatselijke en regionale overheden, wat met 

name van belang is voor de toepassing van art. 9 (bijna-energieneutrale gebouwen) en 20 (informatie).
98  Art.1 van richtlijn 2002/91/EG.
99  Art.15 lid 2 van richtlijn 2002/91/EG.
100  Art.2 lid 1 van richtlijn 2002/91/EG.



119

hoofdstuk	7 meer	wortels	en	stokken:	duurzame	energie	en	energie-efficiëntie	
in	de	(bestaande)	gebouwde	omgeving

lijke zichtbare plaats van energieprestatiecertificaten op openbare gebou-
wen en gebouwen die open zijn voor het algemene publiek;

4)  regelmatige keuring van verwarmingsketels en airconditioningsystemen. 

Deze vier kernelementen, zijnde richtlijnverplichtingen, en de daarin verwerkte 
instrumenten, zien voornamelijk op energie-efficiëntie.Toch zien enkele 
elementen ook op duurzame energie. Ten eerste kunnen duurzame energie-
installaties deel uitmaken van het kader voor de berekeningmethode. Ten 
tweede zijn zij relevant in aanvulling op de minimumeisen voor nieuwbouw. De 
‘technische, milieutechnische en economische haalbaarheid van alternatieve’ 
duurzame energiesystemen moeten namelijk in aanmerking worden genomen 
voor de start van de nieuwbouw met meer dan 1000 m2 totaal bruikbaar opper-
vlakte.101

Met de vier kernelementen schrijft de richtlijn zowel wortels als stokken 
voor. 

De regelmatige keuring en het energieprestatiecertificaat kunnen als wortels 
worden aangeduid nu zij niet gekoppeld zijn aan verplichtingen om maatrege-
len te treffen op het vlak van duurzame energie en energie-efficiëntie. Hoewel 
zeker het tweede instrument in een verplichting voor particulieren moet worden 
omgezet. Daarentegen is de verplichting voor Lidstaten om minimum ener-
gieprestatie-eisen te stellen toch een stok omdat gebouwen hier eenvoudig aan 
moeten voldoen. Wel wordt ruime beleidsvrijheid gelaten aan de Lidstaat om de 
grootte van de stok te bepalen.

Hieronder worden de vier kernelementen apart behandeld, met daarbij 
aandacht voor de Nederlandse implementatie. Daarbij staat centraal de reactie 
van Nederland in 2005 op vragen van de Europese Commissie over de imple-
mentatie.

Nog voor het verstrijken van de uiterste implementatiedatum (1 januari 
2006) had de Europese Commissie daarover om opheldering gevraagd naar 
aanleiding van klachten.102 Nederland stelde in zijn reactie dat het al aan ‘een 
aanzienlijk deel van’ de richtlijnverplichtingen’ voldeed, doelend op de kernele-
menten, behoudens het energieprestatiecertificaat.103 Nederland stelde zich de 
jaren daarvoor al gericht te hebben op de verbetering van de energieprestatie 
van gebouwen, voor nieuwbouw via energieprestatie-normering en voor de 
bestaande bouw via subsidies en communicatie.104 De nog niet geïmplemen-
teerde elementen (energieprestatiecertificaat en keuringen) van de richtlijn 
zouden in een specifiek besluit, het Besluit energieprestatie gebouwen (Beg), 

101  Niet limitatief werden daarbij opgesomd: ‘gedecentraliseerde systemen voor energievoorziening geba-

seerd op hernieuwbare energiebronnen; wkk, stads/blokverwarming of –koeling, indien beschikbaar; 

warmtepompen, onder bepaalde voorwaarden.’ (Art. 5, tweede alinea van richtlijn 2002/91/EG).
102  Brief Minister van VROM aan de Europese Commissie, de Commissaris voor Energie, van 11 juli 2005, 

kenmerk DBO2005192546, via opmaat.
103  Brief aan de Commissie van 11 juli 2005, p. 2.
104  Brief aan de Commissie van 11 juli 2005, p. 3.
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worden gereguleerd. Tevens onderzocht Nederland of de implementatie van de 
richtlijn, vooral het energieprestatiecertificaat, kon worden gecombineerd met 
andere – flankerende – stimulerende maatregelen, met fiscaal instrumentarium, 
‘witte certificaten’ of het ‘woningwaarderingsstelsel’.105 Zo zou het doel van de 
richtlijn zoveel mogelijk marktconform bereikt worden. De richtlijn zou hier-
door wel deels te laat worden geïmplementeerd.106 

a. Kernelement 1: geïntegreerde energieprestatie van gebouwen
Richtlijn 2002/91/EG gaat uit van een gemeenschappelijke methode voor 

geïntegreerde energieprestatie van gebouwen. In het richtlijnvoorstel werd 
gesteld dat er sprake was ‘van een sterke tendens tot het hanteren van een 
geïntegreerde methode bij het ontwikkelen van nieuwe bouwnormen en -voor-
schriften in en buiten de EU.’ Ook Nederland werd in het rijtje genoemd van 
landen waar in meer of mindere mate een geïntegreerde methode werd benut. 
Richtlijn 2002/91/EG vereist uiteindelijk dat de Lidstaten een methode voor de 
geïntegreerde berekening van de energieprestatie van gebouwen ontwikkelen, 
op nationaal of regionaal niveau en met de mogelijkheid om de gebouwen op 
‘geschikte wijze’ in te delen in categorieën (art. 3). De richtlijn biedt hiervoor 
enkel een kader, waardoor elke Lidstaat zijn eigen methode kan (blijven) benut-
ten. Wel dienen de Lidstaten bij de toepassing van hun methode ten minste 
de in het kader genoemde aspecten in aanmerking te nemen. Deze aspecten 
omvatten behalve de thermische kenmerken van het gebouw ook, onder meer, 
de ‘positie en oriëntatie van de gebouwen, met inbegrip van het buitenklimaat’ 
en ‘passieve zonnesystemen, zonnewerking’. Daarnaast moesten de Lidstaten 
‘indien van toepassing’, rekening houden met de positieve invloed van enkele 
andere aspecten, vooral duurzame energie-installaties.107 

Nederland ging er in 2005 al vanuit te voldoen aan de verplichting inzake 
een geïntegreerde berekeningsmethode. Ten eerste vanwege de sinds 1995 
benutte rekenmethodiek voor het bepalen van de energieprestaties van gebou-
wen, de EPC, die verplicht geldt voor nieuwbouw en bij zeer ingrijpende reno-
vaties van woningen en utiliteitsgebouwen.108 De EPC is de uitkomst van een 
berekening van het gestandaardiseerd energiegebruik van de installaties van 
een gebruiksfunctie (zoals wonen). De EPC ziet op een integratie van gebouw-
eigenschappen, gebouwgebonden installaties, en gestandaardiseerd gebruikers-
gedrag.109 Ten tweede wees Nederland op het vrijwillige EPA ontwikkeld door de 
markt voor de energieprestatie van bestaande woningbouw (2002) en utiliteits-
bouw (2004). Nederland kondigde in 2005 aan de gescheiden systematiek voor 

105  Brief aan de Commissie van 11 juli 2005, p. 2.
106  Brief de Commissie van 11 juli 2005, p. 3.
107  Onderdeel van de geïntegreerde methode vormen volgens het voorstel, naast energiebesparing en duur-

zame energie-installaties, ook het ontwerp en de oriëntatie (plaatsing) van gebouwen: ‘de bioklimatolo-

gische dimensie’, ook indien een gebouw al voldoet aan hoge isolatienormen. 
108  Brief aan de Commissie van 11 juli 2005, p.1.
109  Zie hierover de toelichting bij art. 5.13 van het Bouwbesluit in bouwbesluitonline.
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nieuwbouw en bestaande bouw te blijven hanteren, in afwachting van CEN-
normen. De systematiek is in 2006 aangepast, mede gelet op de richtlijn.110

b. Kernelement 2: minimumeisen voor de energieprestatie van gebouwen
In het richtlijnvoorstel werd gesteld dat een gemeenschappelijke methode 

– vervolgens – de grondslag kan vormen voor geharmoniseerde minimumnor-
men. Maar in het voorstel en de richtlijn ontbreken dergelijke normen. Terwijl 
was gebleken dat er aanzienlijke verschillen zijn in het niveau van energiebe-
sparing die de nationale normen voorschrijven.111 Zo hadden onder meer de 
Nederlandse bouwvoorschriften een hoger verbruik tot gevolg dan de model-
voorschriften (Deense voorschriften klimatologisch gecorrigeerd).112 De richtlijn 
schrijft enkel voor dat de Lidstaten minimumeisen moeten toepassen en bijwer-
ken, volgens hun eigen berekeningsmethode (kernelement 1). Optioneel is dat 
de Lidstaten in de energieprestatie ook een indicator voor de CO2 hanteren.113 De 
eisen moeten bovendien ten minste elke vijf jaar worden getoetst en zo nodig 
worden aangepast aan de technische ontwikkeling in de bouwsector. Maar de 
Lidstaten mogen bij het stellen van minimumeisen wel onderscheid maken 
tussen nieuw- en bestaande bouw, en tussen de verschillende categorieën gebou-
wen. Zij kunnen ook voor bepaalde, in de richtlijn gespecificeerde gebouwen, 
geen minimumnormen hanteren.114 

Voor de bestaande bouw bevat de richtlijn minder eisen en meer flexibiliteit 
dan voor nieuwbouw. De richtlijn vereist namelijk voor de energieprestatie van 
de bestaande bouw enkel dat deze op het niveau van de minimumeisen komt bij 
‘ingrijpende renovatie’ van gebouwen boven de 1000 m2 totaal bruikbaar vloer-
oppervlakte. Onder ‘ingrijpende renovatie’ moeten volgens de – niet bindende 
preambule – worden geschaard ‘gevallen zoals die waarin de totale kosten van 
de renovatie met betrekking tot de buitenschil of energie-installaties zoals 
verwarming, warmwatervoorziening, airconditioning, ventilatie en verlichting 
hoger zijn dan 25% van de waarde van het gebouw, exclusief de waarde van de 

110  Ook zou, mede gelet op de richtlijn de systematiek van de EPA wijzigen ten bate van kostenreductie en 

kwaliteitsborging. (Brief van Minister van VROM aan de Commissie van 11 juli 2005, p.5). Er gelden 

sinds 2006 twee nieuwe NEN-normen 5128 en 2916. De wijzigingen van de normen zag o.a. op CO2-

emissie (http:/www.senternovem.nlepc_in_2006/nieuwgeboren.asp). 
111  Richtlijnvoorstel 2002/91/EG (COM(2001)226 def), p. 18.
112  Richtlijnvoorstel 2002/91/EG (COM(2001)266 def), p. 11.
113  Art.3, laatste zin, van richtlijn 2002/91/EG. In de minimumeisen moeten de lidstaten wel rekening 

houden met ‘de algemene binnenklimaatsituatie’, ‘de plaatselijke omstandigheden, met de gebruiksbe-

stemming en met de ouderdom van het gebouw’.
114  1) beschermde monumenten, ‘indien de toepassing van de eisen hun karakter of aanzicht op onaan-

vaardbare wijze zou veranderen’; 2) religieuze gebouwen,3) tijdelijke gebouwen (in beginsel max. 2 jaar 

lang); industriepanden, werkplaatsen, niet voor bewoning bestemde gebouwen van landbouwbedrijven 

die a) een lage energiebehoefte hebben of b) in gebruik zijn bij een sector waarvoor een nationale sector-

overeenkomst inzake energieprestatie is gesloten; 4) woongebouwen die minder dan 4 maanden per jaar 

gebruikt worden; 5) alleenstaande gebouwen met minder dan 50 m2 totaal bruikbaar vloeroppervlakte.
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grond waarop het gebouw zich bevindt, dan wel die waarbij meer dan 25% van 
de buitenschil van het gebouw gerenoveerd wordt.’115 Daarmee ziet de eis dus 
niet op het vergroten van een bestaand gebouw. Deze eis geldt bovendien alleen 
‘voorzover dit technisch, functioneel en economisch haalbaar is’. De mini-
mumeisen voor de bestaande bouw moeten worden ‘afgeleid’ uit de vastgestelde 
energieprestatie-eisen. Lidstaten hadden de keuze de eisen vast te stellen voor 
het gehele gerenoveerde gebouw of voor de gerenoveerde systemen of bestand-
delen. Dit laatste was echter alleen mogelijk indien de systemen of bestandde-
len ‘deel uitmaken van een renovatie die binnen een bepaald tijdsbestek moet 
worden uitgevoerd, met het doel: ‘de totale energieprestatie van het gebouw te 
verbeteren.’116 Voor nieuwbouw moeten de Lidstaten ervoor zorgen dat zij aan de 
minimumeisen voldoen, behoudens voor uitgesloten categorieën gebouwen.117

Nederland meende in 2005 ook al te voldoen aan de verplichting inzake 
minimumeisen. Volgens VROM waren de normen voor nieuwbouw in het 
Bouwbesluit 2003 anno 2005 ‘zodanig streng dat bij alle gebouwen reeds alter-
natieve energiesystemen dienen te worden overwogen bij het ontwerp om aan de 
norm te kunnen voldoen’.118 Deze EPC-normen gelden zoals vermeld niet alleen 
voor nieuwbouw maar ook voor ingrijpende verbouwingen en worden periodiek 
herzien, waarbij aanscherping plaatsvindt aan de stand der techniek indien dit 
kosteneffectief mogelijk is. De EPC voor woningbouw zou naar verwachting 
per 1 januari 2006 ‘opnieuw worden aangescherpt’ van 1,0 naar 0,8, wat ook 
gebeurde.119 Terwijl het onderzoek naar de eisen voor de utiliteitsbouw eerst in 
2009 leidde tot aanscherping.120 De beide aanscherpingen waren vervat in het 
werkprogramma Schoon en Zuinig van 2007. De EPC is aangepast omdat dit 
toen (pas) kosteneffectief was.121 Daarentegen werd (en wordt) aan de bestaande 
bouw, die niet valt binnen het bereik van de EPC, in het Bouwbesluit enkel mini-
male normen gesteld aan de isolatie en ventilatie. Dat wordt in lijn geacht met 
het uitgangspunt van verworven rechten dat de Nederlandse bouwregelgeving 
benut voor de bestaande bouw (zie par. 4).122 

115  Preambule o.w. 13 van richtlijn 2002/91/EG.
116  Art. 6 van richtlijn 2002/91/EG. De achterliggende reden van de optie is dat de verbetering van de 

totale energieprestatie van een bestaand gebouw niet noodzakelijk betekent een totale renovatie van 

het gebouw. Deze kan beperkt blijken tot de meest relevante gebouwdelen voor de energieprestatie die 

kosteneffectief zijn (o.w. 14). Ook mogen de renovatie-eisen niet onverenigbaar zijn met de beoogde 

functie, de hoedanigheid of het karakter van het gebouw. Het moet mogelijk zijn om de extra kosten 

voor de renovatie door grotere energiebesparingen binnen een redelijke tijd terug te verdienen ‘gezien 

de verwachte technische levensduur van de investering’ (o.w. 15).
117  Art.5, eerste alinea, van richtlijn 2002/91/EG
118  Brief aan de Commissie van 11 juli 2005, p.5.
119  Brief aan de Commissie van 11 juli 2005, p. 2.
120  Stb. 2008, 373.
121  Stb. 2005, 528.
122  Brief aan de Commissie van 11 juli 2005, p. 5.
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Wanneer men kijkt naar de implementatie van dit kernelement, valt op 
dat het Nederlandse begrip ingrijpende verbouwing niet overeenkomt met de 
voornoemde richtlijndefinitie voor ‘ingrijpende renovatie’. Voor de EPC-norm 
wordt onder ingrijpende verbouwing namelijk enkel begrepen het geheel slopen 
van een gebouw behoudens de fundering.123 Ook door Nederland wordt erkend 
dat dit aanpassing behoeft, nu het EU begrip niet past in de systematiek van de 
bouwregelgeving.124

c. Kernelement 3: Het energieprestatiecertificaat
Voor de bestaande gebouwen die niet binnen de reikwijdte van kernelement 

2 vallen, zet richtlijn 2002/91/EG in op een ander instrument: het energiepres-
tatiecertificaat.125 Voor de bestaande bouw achtte het richtlijnvoorstel een certifi-
ceringsysteem de meeste geschikte maatregel voor energiebesparing. Dit instru-
ment wordt echter ook als extra instrument ingezet voor nieuwbouw. Het is een 
indirect instrument, dat dient om het bewustzijn te vergroten en het marktfalen 
door een gebrek aan investeringsprikkels bij verhuurders te ondervangen.126 
Lidstaten moesten volgens richtlijn 2002/91/EG (uiterlijk 2009 bij gebruik 
van uitstel) een energieprestatiecertificaat-verplichting instellen. Bij de bouw, 
verkoop of verhuur van ‘een gebouw’ moet de eigenaar aan de toekomstige 
koper of huurder een energieprestatiecertificaat worden verstrekt, dat maximaal 
tien jaar geldig is. De Lidstaten mochten wederom de genoemde categorieën 
gebouwen van deze verplichting uitsluiten.127 Tevens biedt de richtlijn een keuze 
hoe de certificering van appartementsgebouwen mag plaatsvinden. Maar het 
energieprestatiecertificaat moet referentiewaarden bevatten ‘zoals geldende 
wettelijke normen en benchmarks’, zodat consumenten de energieprestatie van 
gebouwen kunnen vergelijken en beoordelen. Bovendien moet het certificaat ook 
vergezeld gaan met aanbevelingen voor de kosteneffectieve verbetering van de 
energieprestatie. Tevens moet een geldig certificaat in overheidsgebouwen door 
de eigenaar/verhuurder worden aangebracht op ‘een opvallende plaats die duide-
lijk zichtbaar is voor het publiek.’ Deze verplichting geldt enkel voor gebouwen 
‘met een totale bruikbare vloeroppervlakte van meer dan 1000 m2 waarin over-
heidsdiensten en instellingen die aan een groot aantal personen overheidsdien-
sten verstrekken gevestigd zijn, en die derhalve vaak door die personen bezocht 
worden’ (hierna overheidsgebouwen). De certificaten hebben louter informatieve 
waarde, indien een Lidstaat de certificaten niet laat doorwerken. 

De richtlijnverplichting inzake het energieprestatiecertificaat is het enige 
kernelement van de richtlijn dat volgens VROM nog niet was geïmplementeerd 
in 2005. De implementatie heeft, zoals aangekondigd, plaatsgevonden via het 

123  Zie de Nota van toelichting bij het Bouwbesluit, via http://www.vrom.nl.
124  Kamerstukken II, 2008/09, 22112, nr. 776, p. 5.
125  Art. 7 van richtlijn 2002/91/EG.
126  Richtlijnvoorstel 2002/91/EG (COM(2001)366 def), p. 16.
127  Voor verzamelgebouwen (appartementengebouwen) kent de richtlijn alternatieven voor een energiepres-

tatiecertificaat voor een specifiek deelgebouw (art. 7, lid 1, van richtlijn 2002/91/EG).
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Besluit energieprestatie gebouwen (Beg), zoals hiervoor besproken. In het Beg 
is gebruik gemaakt van de toegestane uitzonderingsmogelijkheden in art. 4 van 
de richtlijn.128 Het besluit is enige tijd aangehouden in de ministerraad vanwege 
de administratieve lasten voor de burger door de uitvoering van de richtlijn 
als gevolg van de verplichte certificaten en de CV-installatiekeuringen.129 Dit 
stond haaks op de gestreefde 25% lastenverlichting.130 Ondanks de omzetting 
van de verplichting in het Beg heeft Nederland ten aanzien van de certificaten 
niet voldaan aan de implementatieverplichting.131 Naleving wordt bewust – nog 
– niet gehandhaafd. De certificeringverplichting geldt voor overheidsgebouwen 
ten onrechte pas vanaf 1000 m2.132 Ook wordt de afficheringverplichting niet 
voldoende nageleefd (uitgevoerd).133 In reactie op de naleving door de overheid 
kondigde de minister aan dat de definitie van publiek gebouw (en baliefunctie) 
zou worden bezien bij de implementatie van de herschikkingrichtlijn 2010/31/
EU.134

d. Kernelement 4: De keuring van verwarming/koelinginstallaties
De richtlijn bevat een bepaling inzake de keuring van CV-ketels en verwar-

mingsinstallaties.135 Daarbij biedt de richtlijn de Lidstaten een keuze. Zij moeten 
a) bepaalde keuringsverplichtingen instellen136 of b) de noodzakelijke maatre-
gelen treffen om er voor te zorgen dat de gebruikers ‘geadviseerd worden’ over 
vervanging van CV-ketels, andere wijzigingen van het verwarmingssysteem 
en alternatieve oplossingen. De tweede optie, de alternatieve aanpak moet wel 
hetzelfde resultaat (gelijkwaardigheid) opleveren als de verplichtte keuringen, 
waarover tweejaarlijks gerapporteerd moet worden.

De bepaling inzake de keuring van airconditioningsystemen biedt de lidsta-
ten geen keuze: er moet een regelmatige keuring plaatsvinden van systemen 
met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW en de gebruikers moeten 
nuttig advies krijgen over mogelijke verbetering, vervanging of alternatieve 

128  Kamerstukken II, 2005/06, 28325, nr. 38.
129  Euro 81,5 mln lastenverzwaring.
130  Brief aan de Commissie van 11 juli 2005, p. 2 Zie art. 8b van het Beg.
131  Implementatie omvat naast omzetting ook uitvoering en handhaving (Hof van Justitie, zaak C-62/00,. 

Marks & Spencer, Jur. EG 2002 p., I-6325).
132  Het Besluit energieprestatie gebouwen, Staatsblad 2006, 608. Zie hierover Kamerstukken II, 2009/10, 

30196, nr. 93.
133  ’Zichtbaarheid energielabels in publieke gebouwen’, oktober 2009, VROM-Inspectie, (http://wwwv.

vrominspectie.nl). 
134  Kamerstukken II, 2009/10, 30196, nr. 93.
135  Art.8 van richtlijn 2002/91/EG.
136  Het gaat om a) een regelmatige keuring instellen voor CV-ketels die niet werken op duurzame energie 

en een nominaal vermogen hebben van 20-100 kW alsmede een twee-jaarlijkse keuring van CV-ketels 

boven de 100kw, al mag dit voor gas-ketels om de vier jaar, een eenmalige keuring van verwarmings-

installaties met ketels van meer dan 20kW die ouder zijn dan 15 jaar, op basis waarvan deskundigen de 

gebruikers adviseren over vervanging, wijzigingen of alternatieve oplossingen.
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oplossingen.137 Zowel de keuring van de verwarming als van koelinginstallaties 
moet door onafhankelijke en gekwalificeerde/erkende deskundigen worden 
verricht.138 

Volgens VROM was ook de verplichting inzake de keuring van CV’s en de 
airconditioningsystemen gedeeltelijk al in Nederland geïmplementeerd. De 
Wm kent de verplichting van een periodieke keurings- en onderhoudsregime 
voor CV-ketels met een vermogen van meer dan 100 kW.139 Daarnaast zou de 
periodieke inspectie van kleinere CV-ketels en airco’s worden geïmplementeerd 
via het Beg.140 Uiteindelijk is in de toelichting bij het Beg van 2006 slechts 
opgemerkt dat de implementatie van deze keuringbepalingen ‘via een gericht 
voorlichtingtraject zal plaatsvinden’. Nederland koos hier dus voor optie b., en 
zou voor de airco’s hierbij nauw aansluiten maar dit lijkt anno 2010 nog niet 
het geval.141 De toelichting benadrukt ook dat de eigenaar van een inrichting de 
gebruiksaanwijzingen van de leverancier van de verwarmings- of stookinstalla-
tie goed moet volgen.142 Ook wijst VROM er op dat veel (brand)verzekeraars een 
(twee)jaarlijkse keuring van een verwarming- of stookinstallatie eisen. 

 3.3.2 Knelpunten bij de Nederlandse implementatie 

Al snel werd een knelpunt duidelijk bij de implementatie 
van richtlijn 2002/91/EG. Dit knelpunt betreft het energieprestatiecertificaat. 
Vooral in de particuliere sector werd de certificaatverplichting, zoals vermeld, 
nauwelijks nageleefd. Eerst per 1 januari 2010 is – eindelijk – het energielabel 
verbeterd.143 Er wordt vooralsnog echter wederom afgezien van een sterkere 
verankering van het energielabel in de wetgeving en van de introductie van een 
handhavingmechanisme (boete). Ook de omzetting en de uitvoering van de cer-
tificatenverplichtingen voor overheidsgebouwen is gebrekkig gebleken. Daarmee 
wordt slechts gedeeltelijk aan de implementatieverplichting voldaan nu de richt-
lijnverplichtingen niet alleen omgezet moeten worden maar ook daadwerkelijk 
uitgevoerd en gehandhaafd.144 

Ook wordt gestoeid met de berekeningsmethode in het Bouwbesluit, al is 
onduidelijk of deze niet voldoet aan het kader in de richtlijn, mede omdat er al 
rekening wordt gehouden met CO2-emissie. Nader onderzoek is ook nodig of de 
voorlichting ten aanzien van CV-installaties voldoet aan het gelijkwaardigheid-
beginsel.

137  Art. 9 van richtlijn 2002/91/EG.
138  Art. 10 van richtlijn 2002/91/EG.
139  nu art. 4.18 juncto 2.1 van het Activiteitenbesluit.
140  Brief aan de Commissie van 11 juli 2005, p. 2.
141  Kamerstukken II, 2005/06, 28325, nr. 38. Zie over implementatie van de verplichting voor airco’s de 

toelichting bij richtlijn 2002/91/EG via http://www.vrom.nl.
142  Stb. 2006, 608.
143  Stcrnt. 2009, 20824, zie ook http://www.energielabel.nl/Domeinen/algemeen/Files/HTML/verbeterd-

energielabel.pdf. 
144  Zaak C-62/00, Marks & Spencer, Jur. EG 2002, p. I-6325.
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 3.4  De herziene Europese regelgeving vereist meer en andere 
stokken/wortels

Sinds het voorjaar van 2010 kent de EU drie aangescherpte 
richtlijnen relevant voor de gebouwde omgeving. Nederland zal deze drie 
richtlijnen binnen nu en 2014 moeten implementeren. De vraag rijst of deze 
richtlijnen vereisen dat Nederland meer stokken/wortels moet gaan benutten 
om de potentie van de gebouwde omgeving te realiseren. Nederland heeft bij de 
implementatie van richtlijn 2002/91/EG vooral ingezet op convenanten, met 
flankerend beleid in de vorm van financiële instrumenten. Daardoor bestaat 
de huidige implementatie vooral uit wortels en weinig stokken, zeker voor de 
bestaande bouw. Hieronder wordt aangegeven in hoeverre de herschikkingricht-
lijn en HE-richtlijn inderdaad een hogere mate meer en andere verplichtingen 
voor stokken en wortels bevatten om de potentie van de gebouwde omgeving te 
realiseren. De verplichtingen voor de Lidstaten worden hier als verplichtingen 
voor Nederland aangeduid. Kort gezegd valt inderdaad op dat beide richtlijnen 
Nederland inderdaad lijken te dwingen om meer stokken en wortels in te zetten. 

De Eco-designrichtlijn 2009/125/EG wordt niet nader behandeld.145 De 
– toekomstige – toevoeging van bouwgerelateerde producten, zoals ramen en 
isolatiemateriaal, zal wel moeten leiden tot stokken in de nationale wetgeving 
voor bouwbedrijven om energiebesparende bouwmaterialen te gebruiken.146

 3.4.1 De herschikkingrichtlijn 2010/31/EU

Voordat wordt ingegaan op de wortels en stokken van de her-
schikkingrichtlijn 2010/31/EU, volgt hieronder kort een introductie van deze 
richtlijn. In 2008 heeft de Commissie de herschikking van richtlijn 2002/91/
EG voorgesteld omdat ook deze richtlijn niet krachtig genoeg bleek om de 
ambitie te realiseren (COM(2008)780). Dit werd gewijd aan een onvolledige of 
ambitieloze uitvoering, de complexiteit van de sector, de gebrekkige marktwer-
king alsmede de formulering en reikwijdte van sommige richtlijnbepalingen. 
De herschikking moet bovendien een grote bijdrage leveren aan de Europese 
20-20-20-doelstelling en aan de Europese economie. De herschikking beoogt 
de effectiviteit van de richtlijn te vergroten via de reikwijdte van de richtlijn, en 
via het verduidelijken van de leidende rol van de overheid en van de richtlijnbe-
palingen. De herschikking zou via een juridisch raamwerk de nationale bouw-
regelgeving moeten upgraden, alsmede moeten leidden tot een ambitieus beleid 
voor bijna-energieneutrale gebouwen en een verbeterde informatievoorziening. 
Ook is snellere en efficiëntere toepassing van de Europese regelgeving door de 
Lidstaten nodig. Nederland was kritisch ten aanzien van de herschikking van 
deze richtlijn. De kritiek richtte zich op de hogere mate van dwang en harmo-

145  Richtlijn 2009/125/EG betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen 

inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten, Pb L 285/10, van 31 oktober 2009.
146  Zie de bijdrage van Vandenberghe.
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nisatie die de herschikkingrichtlijn typeert, oftewel de proportionaliteit van het 
voorstel.147 Ook door de Kamer was ingezet op de vorming van een blokkerende 
minderheid. Toen dit in het najaar van 2009 niet mogelijk bleek, is getracht het 
voorstel in compromis af te zwakken, met gebruik van de druk van de nade-
rende klimaattop te Kopenhagen.148 Nadat in november 2009 inderdaad – een 
zwakker – compromis was bereikt, werd de herschikkingrichtlijn in mei 2010 
in eerste lezing aangenomen.149 Hoewel de herschikkingrichtlijn 2010/31/EU 
op enkele punten inderdaad is afgezwakt ten opzichte van het voorstel van 2008 
zijn de vier kernelementen van richtlijn 2002/91/EG wel aangescherpt. Zo 
wordt de overheid sterker aangespoord een voorbeeldrol te spelen, is de formu-
lering van enkele bepalingen verduidelijkt en zijn enkele nieuwe instrumenten 
toegevoegd.150 Bovendien is weliswaar de doelstelling van richtlijn 2002/91/EG 
vrijwel ongewijzigd gebleven in de aangenomen herschikkingrichtlijn,151 maar is 
er – feitelijk – een kwantitatieve doelstelling opgenomen voor ‘bijna-energieneu-
trale gebouwen’.152

Hieronder wordt ingegaan op de wortels en stokken die voor Nederland 
voortvloeien uit de herschikking van de vier kernelementen alsmede de nieuwe 
instrumenten van de richtlijn.

a. Herschikking kernelement 1: geïntegreerde energieprestatie van gebouwen
In de herschikking wordt de verplichting inzake de berekeningsmethodiek 

verder geharmoniseerd. Het gaat om een stok gericht tot de Lidstaten. Nog 
steeds vereist de richtlijn dat Nederland een methodiek toepast overeenkomstig 
een in de richtlijn gegeven kader.153 Er zijn echter nieuwe elementen toege-
voegd aan het kader, zoals een verplichtte numerieke indicator van de CO2-
uitstoot. Belangrijker is echter dat de Commissie uiterlijk op 30 juni 2011 een 
vergelijkende methodologisch kader zal vaststellen voor de (gedifferentieerde) 
berekening van kostenoptimale niveaus van de minimumeisen.154 Nederland 
moet vervolgens deze niveaus berekenen met gebruik van dit Unie-kader en 
de door haar vastgestelde relevante parameters.155 Nederland moet dan de 

147  Zie o.a. Kamerstukken II, 2008/09, 22112, nr. 776, Kamerstukken II, 2008/09, 30196, nr. 76, p. 7, 

Kamerstukken II, 2009/10, 30196 en 21501-33, nr. 90.
148  Kamerstukken II, 2009/10, 30196, nr. 87.
149  Zie voor een samenvatting van de amendementen van het Europees Parlement: ‘ Onderzoek naar de 

gevolgen van de EPBD recast voor Nederland, PRC divisie Strategie en Techniek, juli 2009.
150  COM(2008)780 def., p. 6.
151  Art. 1 lid 1 van richtlijn 2010/31/EU spreekt niet van ‘de Gemeenschap’ maar van ‘de Unie’ en niet van 

‘rekening houdend met’ maar ‘met in achtneming van’.
152  Art. 9 richtlijn 2010/31/EU.
153  Art. 3 richtlijn 2010/31/EU.
154  Art. 5 richtlijn 2010/31/EU, COM(2008)780 def., p. 6. 
155  De parameters omvatten o.a. klimatologische omstandigheden en de praktische toegankelijkheid 

van energie-infrastructuur. Kostenoptimaal niveau is ‘ het energieprestatieniveau dat gedurende de 

geraamde economische levensduur de laatste kosten met zich meebrengt, waarbij a) de laagste kosten 
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minimumeisen vergelijken met deze kostenoptimale niveaus. Hierover moet 
aan de Commissie verslag worden uitgebracht (voor het eerst uiterlijk op 30 
juni 2012).156 Een toevoeging ten opzichte van het voorstel is dat Nederland 
verplicht kan zijn om in het verslag schriftelijke verantwoording af te leggen. 
Deze verplichting geldt indien het resultaat van de vergelijking aantoont dat 
de geldende minimumeisen beduidend minder energie-efficiënt zijn dan de 
kostenoptimale niveaus. In zover het verschil niet kan worden verantwoord, 
moet een stappenplan worden gepresenteerd om het verschil ‘aanzienlijk te 
verminderen.’ De kritiek op de EPC zal kunnen toenemen als gevolg van de 
vergelijkende methodologie en de kostenoptimale niveaus. Onduidelijk is of dit 
tot extra stokken (aanscherping of EPC of een andere berekeningsmethodiek) 
zal leiden. Ook kan de vergelijkingsverplichting vergaande gevolgen hebben, in 
de vorm van een aanscherping van de minimumeisen, zeker door de schrifte-
lijke verantwoordingsplicht.

b. Herschikking kernelement 2: de minimumeisen
Ook het instrument van de minimumeisen is in de herschikking aange-

scherpt en aangevuld gelet op het behalen van de hiervoor genoemde kosten-
optimale niveaus. Al bevat de richtlijn wederom geen geharmoniseerde mini-
mumeisen, wat in lijn is met de impact assessment en het herschikkingvoorstel.
Verduidelijkt is dat Nederland niet verplicht is de minimumeisen vast te stellen 
‘die niet kostenefficiënt zijn over de geraamde economische levensduur’.157 Zij 
beogen ‘het bereiken van de kostenoptimale niveaus’. 

Ten opzichte van het voorstel is voor de bestaande bouw een verplichting 
toegevoegd, die indirect een stok vormt voor particulieren. Nederland moet 
daarvoor, om de niveaus te bereiken, minimumeisen laten gelden voor onder-
delen van de bouwschil ‘die, wanneer zij worden vervangen of vernieuwd, een 
belangrijk effect op de energieprestatie van de bouwschil hebben’, ‘voorzover 
dit technisch, functioneel en economisch haalbaar is’.158 Een verscherping van 
bestaande stokken in de richtlijn is dat Nederland de 1000 m2-ondergrens moet 
loslaten, in lijn met het voorstel.159 De ondergrens sloot 72% van de bestaande 
gebouwen die een enorm besparingspotentieel bevatten, buiten de verplichting. 

worden bepaald aan de hand van de energiegerelateerde investeringskosten, de onderhouds- en bedrijfs-

kosten [...], en verwijderingskosten [...]; en b) de geraamde [resterende] economische levensduur door 

elke lidstaat wordt bepaald. [...].Het kostenoptimale niveau ligt binnen het scala van prestatieniveaus 

waar de berekende kosten-batenanalyse over de geraamde economische levensduur positief is (Art. 12 

onder 14 richtlijn 2010/31/EU).
156  Verslaglegging moet zien op alle inputgegevens en de veronderstellingen die zij voor deze berekeningen 

en de resultaten daarvan hebben gebruikt. Dit moet om de 5 jaar. (Voorstel: om de 3 jaar en uiterlijk 30 

juni 2011).
157  Art. 4, lid 1, van richtlijn 2010/31/EU
158  Art. 4, lid 1, van richtlijn 2010/31/EU.
159  Art. 7 van richtlijn 2010/31/EU. 
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Ook voor nieuwbouw is deze ondergrens losgelaten.160 Wel blijft de verplichting 
voor de bestaande bouw beperkt tot het moment van een ingrijpende verbou-
wing – om de 25/40 jaar -. Dan zijn de extra investeringen niet erg hoog en 
kunnen deze gedurende hun levensduur worden terugverdiend.161 De definitie 
van ‘ingrijpende verbouwing’ bleef gelijk, maar werd juridisch versterkt door 
deze op te nemen in artikel 2 van de richtlijn. Wel werd verduidelijkt dat de 
verplichting voor bestaande bouw moet gelden voor het gehele gebouw of unit 
als geheel of/en daarnaast voor gerenoveerde bestanddelen. Dus kan meer aan 
de verplichting worden voldaan door deze uit te voeren voor gerenoveerde instal-
latieonderdelen.162 

Ook bevat de herschikking van kernelement 2 enkele indirecte wortels 
(stimulansen). Nederland moet stimuleren dat bij bestaande gebouwen die 
ingrijpend worden gerenoveerd alternatieve systemen met een hoog rendement 
worden overwogen en in aanmerking worden genomen, met het voornoemde 
drievoudige voorbehoud.163 Deze verplichting is in de herschikking ook zo gefor-
muleerd voor nieuwbouw.164 Bovendien is (enkel) voor nieuwbouw een nieuw 
artikellid toegevoegd ter garantie dat de analyse transparant wordt uitgevoerd. 
Nederland moet er voor zorgen dat de analyse van de systemen wordt gestaafd 
en beschikbaar is voor controle. Maar dit hoeft niet in de aanvraag van de bouw-
vergunning of van de definitieve goedkeuring voor de bouwwerken, zoals het 
voorstel vereiste.165

Nederland wordt echter niet, in afwijking van het voorstel, verplicht om a) 
vanaf bepaalde data geen stimulansen meer te verstrekken voor de bouw of 
renovatie van (delen van) gebouwen die niet voldoen aan de minimumeisen 
volgens de resultaten van de kostenoptimale berekening en b) bij het herzien 
van de minimumeisen deze eisen te laten voldoen aan deze resultaten.166 Deze 
verplichtingen zijn vervangen door de schriftelijke verantwoordingsplicht.

160  Art. 6 van richtlijn 2010/31/EU.
161  Richtlijnvoorstel 2010/31/EU (COM(2008)780 def), p. 9.
162  Dit was onder richtlijn 2002/91/EG wel het geval. Nederland kent een systeem voor gerenoveerde 

bouwonderdelen qua thermische isolatie en luchtdichtheid (Bouwbesluit) voor installatieonderdelen 

–CV- (Besluit renedementseisen cv-ketels).
163  Art. 7 van richtlijn 2010/31/EU.
164  Ook is de tekst van art. 6 (was 5) aangescherpt: de’ haalbaarheid van alternatieve systemen met een hoog 

rendement ‘ moet ‘worden overwogen, indien zij beschikbaar zijn en in aanmerking worden genomen.’ 

Tevens is in de niet-limitatieve lijst alternatieve systemen bij warmtepompen de zinsnede ‘ onder 

bepaalde voorwaarden’ komen te vervallen.
165  Art. 6 lid 2 richtlijn 2010/31/EU en Richtlijnvoorstel 2010/31/EU (COM(2008)780 def.), p. 9. Tevens 

kan de analyse worden verricht per gebouw of groepen van soortgelijke gebouwen, al dan niet in 

hetzelfde gebied Bij collectieve systemen kan de analyse worden verricht voor alle gebouwen die in 

hetzelfde gebied met dit systeem zijn verbonden (art. 6 lid 3 richtlijn 2010/31/EU).
166  Richtlijnvoorstel 2010/31/EU (COM(2008)780 def, p. 29.



130

duurzame	energie	–	juridische	kansen	en	belemmeringen

c. Herschikking kernelement 3: het energieprestatiecertificaat
Het energieprestatiecertificaat vormt, afhankelijk van de doorwerking in 

de Lidstaten een wortel/stok voor particulieren. Het certificaat is, zo blijkt uit 
de impact assessment, in – bepaalde – Lidstaten niet effectief genoeg toegepast. 
Daarom is in de herschikkingrichtlijn de verplichting inzake de certificaten 
verduidelijkt en verbreed qua reikwijdte. Zo is de rol van de aanbevelingen in het 
certificaat versterkt en verduidelijkt inzake de informatie die deze moeten bevat-
ten.167 Al is wel toegegeven aan de, mede door Nederland geuite, wens om de 
informatie ook digitaal beschikbaar te stellen, met verwijzing in het certificaat. 

Nederland moet in elk geval de energielabelverplichting uitbreiden tot het 
verstrekken aan potentiële kopers/huurders.168 In afwijking van het voorstel 
hoeft de energieprestatie echter niet in advertenties te worden opgenomen.169 
Daarentegen kan Nederland de verplichting voor overheidsgebouwen beperken 
door de nieuwe ondergrens (500 m2 totaal bruikbaar gebruiksoppervlak).170 
Omdat Nederland de verplichting in de huidige richtlijn enkel liet gelden voor 
overheidsgebouwen van 1000 m2, zal de herschikking toch een aanscher-
ping betekenen.171 Ook zal de aanplakverplichting moeten worden uitgebreid 
tot ditzelfde oppervlak, welke verplichting bovendien wettelijk moet worden 
verankerd (‘voorschrijven’).172 Nederland hoeft echter niet de verplichting voor 
overheidsgebouwen te koppelen aan de verplichting om de aanbevelingen in 
het certificaat te treffen.173 Tevens moet Nederland de regelgeving inzake de 
onafhankelijkheid van de adviseurs (label en keuringen) nader bekijken en een 
controlesysteem invoeren.174 Het meest opvallend is echter wel de sanctionering- 
en handhavingverplichting voor overtreders van de richtlijn.175 Nederland heeft 
geen andere keuze meer dan een sanctie en handhavingsysteem te koppelen aan 
de energielabelverplichting. 

167  Art. 11, lid 1-4, van richtlijn 2010/31/EU. Zo is ondermeer weggevallen dat de certificering van apparte-

menten (nu: ‘gebouwunits’) gemeenschappelijk kan ‘wanneer het gaat om een blik met een gemeen-

schappelijk verwarmingssysteem’ (art. 11, lid 6, van richtlijn 2010/31/EG).
168  Art. 12 lid 2 van richtlijn 2010/31/EU.
169  Art. 11 lid 3 van richtlijnvoorstel 2010/31/EU (COM(2008)780 def).
170  De verplichting geldt voor eigenaren van gebouwen die door een overheidsinstantie worden bezet en die 

veelvuldig door het publiek worden bezocht pas indien de overheidsinstantie meer dan 500 m2 totaal 

bruikbaar vloeroppervlak) bezet (v.a. 9 juli 2015 boven de 250 m2 (Art. 12 lid 1b richtlijn 2010/31/EU). 

Ook geldt de verplichting niet indien er voor het gebouw(unit) al een geldig certificaat is afgegeven 

overeenkomstig richtlijn 2002/91/EG of de herschikkingrichtlijn (Art. 12 lid 2 richtlijn 2010/31/EU).
171  Art. 13, lid 1, van richtlijn 2010/31/EU. 
172  Art. 13, lid 2, van richtlijn 2010/31/EU 
173  Art. 13, lid 3, van richtlijn 2010/31/EU.
174  Art. 17 en 18 van richtlijn 2010/31/EU.
175  Art. 27 van richtlijn 2010/31/EU. Tot slot moet de Commissie in 2011 een vrijwillige gemeenschap-

pelijke regeling vaststellen voor Europese Uniecertificering van de energieprestatie van niet voor bewo-

ning bestemde gebouwen. Lidstaten worden aangemoedigd dit te erkennen/gebruiken/aan te passen 

aan de nationale omstandigheden (Art. 11, lid 9, van richtlijn 2010/31/EU).
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Daarnaast schrijft de herschikkingrichtlijn voor dat Nederland bepaalde 
acties stimuleert zoals het opvolgen van de aanbevelingen in het energielabel 
door lagere overheden binnen de geldigheidstermijn van tien jaar, gelet op hun 
verplichte voortrekkersrol.176

d. Herschikking kernelement 4: de keuring 
Het herschikkingvoorstel beoogde ook de bepalingen inzake de keuringen 

van verwarming/koelinginstallaties aan te scherpen, maar de uiteindelijke 
bepalingen lijken in grote mate op de oorspronkelijke richtlijn.177 Zo luidde het 
voorstel dat de alternatieve aanpak voor verplichte keuringen (het adviseren van 
gebruikers) ‘hetzelfde resultaat’ moest opleveren. De herschikking spreekt enkel 
van ‘bij benadering’.178 De keuringsfrequentie mag in verhouding staan tot de 
verwachte besparing van energiekosten.179 Maar als Nederland – weer – kiest 
voor het alternatief moet zij geregeld verslag uitbrengen aan de Commissie over 
de gelijkwaardigheid van de maatregelen.180 Nederland kan ook gebruik maken 
van de versoepeling van verplichtingen inzake de keuringen van airconditio-
ningsystemen. Hier kan eveneens worden geopteerd voor een alternatief voor 
verplichte keuringen, lijkend op die van CV-installaties.181 Wel wordt Nederland 
verplicht om, net als bij de certificaten, a) keuringsverslagen te doen verstrek-
ken aan eigenaren of bewoners, inclusief aanbevelingen, b) het accreditatiepro-
ces van de deskundigen te verbeteren, c) een onafhankelijk controlesysteem te 
hanteren, en d) een sanctie en handhavingsysteem te ontwikkelen.182 Zeker de 
verplichtingen om verslag te doen over de gelijkwaardigheid kan in Nederland 
leiden tot meer stimulansen/stokken richting de particulier.

e. De nieuwe instrumenten in herschikkingrichtlijn 2010/31/EG
De herschikkingrichtlijn bevat ook nieuwe instrumenten, naast de al 

genoemde berekening van de kostenoptimale niveaus en de sanctie- en handha-
vingverplichting.183 Deze instrumenten, die allen relevant zijn voor de bestaande 
bouw zien op 1) bijna-energieneutrale gebouwen, 2) technische bouwsyste-
men, 3) financiële stimulansen en marktbelemmeringen, en 4) de procedurele 
verplichtingen inzake informatie.184 De eerste twee nieuwe instrumenten 

176  Art. 11, lid 5, van richtlijn 2010/31/EU.
177  Richtlijnvoorstel 2010/31/EU (COM(2008)780 def.), p. 6.
178  Nu moet sprake zijn van ‘hetzelfde globale resultaat’ (art. 14, lid 4, van richtlijn 2010/31/EU).
179  De frequentie mag verschillen voor cv-ketels van maximaal 20 Kw (art. 14, lid 1-2, van richtlijn 2010/31/

EU).
180  Voor het eerst op 30 juni 2011. De Commissie kan dan verzoeken om nadere specifieke informatie, 

waarna de Lidstaat de informatie verstrekt ofwel wijzigingen voorstelt (Art. 14, lid 5, van richtlijn 

2010/31/EU).
181  Art. 15 van richtlijn 2010/31/EU.
182  Art. 16, 17, 18 en 27 van richtlijn 2010/31/EU.
183  Art. 5 en 27 van richtlijn 2010/31/EU. De Commissie moet op 9 januari 2013 geïnformeerd zijn. 
184  Art. 9, 10, 8, 20-21 respectievelijk 27 van richtlijn 2010/31/EG.
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kunnen worden aangeduid als indirecte stokken voor particulieren en de laatste 
twee als indirecte wortels. 

Het meest vergaande nieuwe instrument betreft ten eerste de bijna-energie-
neutrale nieuwbouw. Nederland moet er op toe te zien dat: 

a)  uiterlijk 31 december 2020 alle nieuwe gebouwen bijna-energieneutrale 
gebouwen zijn, en

b)  na 31 december 2018 nieuwe gebouwen waarin overheidsinstanties zijn 
gehuisvest die eigenaar zijn van deze gebouwen bijna-energieneutrale 
gebouwen zijn.185 

Dit zijn gebouwen ‘met een zeer hoge energieprestatie, zoals vastgesteld volgens 
bijlage I. De dichtbij nul liggende of zeer lage hoeveelheid energie die is vereist, 
dient in zeer aanzienlijke mate te worden geleverd uit hernieuwbare bronnen, en 
dient energie die ter plaatse of dichtbij uit hernieuwbare bronnen wordt gepro-
duceerd te bevatten.’186 De richtlijn kent één uitzondering op de verplichting 
‘in specifieke te rechtvaardigen gevallen waarin de kosten-batenanalyse over de 
economische levensduur van het betrokken gebouw negatief is’.187 De richtlijn 
bevat in tegenstelling tot het voorstel geen verplichting om nationale streefcij-
fers vast te stellen voor de bestaande, gerenoveerde bouw en gebouwen, ongeacht 
nieuw of bestaand, waarin overheidsdiensten zijn gevestigd. Het wordt geheel 
aan de wens van Nederland overgelaten om ook voor bestaande bouw streefwaar-
des te stellen. Nederland moet echter inzake de voortrekkersrol van de overheid 
wel beleid ontwikkelen en maatregelen vaststellen, zoals streefcijfers, om de 
transformatie te stimuleren van te renoveren bestaande (overheids-)gebouwen tot 
bijna-energieneutrale gebouwen.188. De nationale plannen om de hoeveelheid 
bijna-energieneutrale gebouwen te bevorderen moeten onder meer omvatten de 
‘gedetailleerde’ ‘in de praktijk te hanteren definitie van bijna-energieneutrale 
gebouwen’ en tussentijdse streefcijfers tegen 2015.189 Hoewel de richtlijn een 
definitie omvat van dit begrip, beschikt Nederland dus ook daar over ruimte.190 

185  Art. 9 lid 1 van richtlijn 2010/31/EU. Lidstaten moeten nationale plannen opstellen ten behoeve van 

het bevorderen van de hoeveelheid bijna-energieneutrale gebouwen (Art. 9, lid 1 juncto 3, van richtlijn 

2010/31/EU).
186  Art. 2 lid 2 van richtlijn 2010/31/EU.
187  Art. 9 lid 6 van richtlijn 2010/31/EU. Onduidelijk is de exacte betekenis van de slotzin van deze bepa-

ling: ‘De lidstaten stellen de Commissie in kennis van de beginselen van de desbetreffende wettelijke 

regelingen.’
188  Art. 9 lid 2 van richtlijn 2010/31/EU.
189  Art. 9, lid 1 juncto 3, van richtlijn 2010/31/EU.
190  In de nationale plannen moet namelijk, onder meer, zijn vervat ‘de gedetailleerde door de lidstaten in 

de praktijk te hanteren definitie van bijna-energieneutrale gebouwen, [...]’ (Art. 9, lid 3, van richtlijn 

2010/31/EG). In tegenstelling tot het voorstel stelt de Commissie geen gemeenschappelijke beginselen 

op voor het definiëren van dergelijke gebouwen. Ook moeten de plannen het beleid bevatten, inclusief 

maatregelen en eisen, in verband met het gebruik van duurzame energie in nieuw- en bestaande bouw, 

overeenkomstig de HE-richtlijn.
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De Commissie zal de plannen, mede op adequatie, beoordelen en aanbevelingen 
doen.191 

Het lijkt onafwendbaar dat de nieuwe verplichting inzake bijna-energieneu-
trale gebouwen moeten leiden tot een verdere aanscherping van het Bouwbe-
sluit, zeker gelet op het toeziend oog van de Commissie. 

Ook zal Nederland minimumeisen moeten stellen aan de energiepresta-
tie voor technische bouwsystemen, in elk geval voor de bestaande bouw, onder 
voorbehoud van technische, financiële en economische haalbaarheid. Dit is de 
tweede nieuwe verplichting.192 Het gaat om nieuwe technische bouwsystemen, 
zoals verwarmings- en warm-watersystemen, en het vervangen of verbete-
ren daarvan in bestaande bouw. Nederland is vrij de eisen ook toe te passen 
op nieuwbouw. De eisen houden verband met de totale energieprestatie, het 
adequaat instellen, dimensioneren, afstellen en controleren van de technische 
bouwsystemen. Wel ontbreekt uit het voorstel dat deze eisen, onder meer, 
moeten overeenstemmen met de wetgeving die van toepassing is op de produc-
ten waaruit het systeem is samengesteld.193 

Nederland moet wel, ten derde, in afwijking van het voorstel, bij ingrijpende 
renovatie van bestaande bouw (en nieuwbouw) de invoering van slimme meter-
systemen stimuleren of actieve controlesystemen.194 Het vierde instrument 
betreft de stimulering van financiële stimulansen en marktbelemmeringen.195 
Deze bepaling ontbrak in het voorstel. De richtlijn schrijft hierin weliswaar niet 
voor bepaalde stimuleringsmaatregelen te treffen, maar zij worden daartoe wel 
geadviseerd. Nederland moet zich beraden op de instrumenten (financieel of 
niet) om de energieprestatie en overgang naar bijna-energieneutrale gebouwen 
te stimuleren.196 Al kent Nederland de in de preambule genoemde stimulansen 
al. Nederland moeten bij het ‘verstrekken van prikkels’ aan de bouw/renova-
tie rekening houden met de kostenoptimale niveaus, maar mag deze prikkels 
wel boven deze niveaus stellen.197 Ook worden art. 107 en 108 VWEU onverlet 
gelaten, zodat ‘stimulans’ niet moet worden uitgelegd als ‘steun’.198 Nederland 
moet uiterlijk op 30 juni 2011 een lijst van bestaande en voorgestelde maatre-
gelen en instrumenten opstellen ter bevordering van de doelstellingen van de 

191  Daarbij kan de Commissie, met ‘behoorlijke inachtneming van het subsidiariteitbeginsel’, om nadere 

informatie verzoeken.
192  Art. 8, lid 1, van richtlijn 2010/31/EU.
193  Richtlijnvoorstel 2010/31/EU (COM(2008)780 def), p. 9.
194  De stimulering van slimme meters moet wel in overeenstemming zijn met de Elektriciteitsrichtlijn 

2009/72/EG (art. 8, lid 2, van richtlijn 2010/31/EU).
195  Art. 10 van richtlijn 2010/31/EU.
196  Maatregelen die strekken tot vermindering van de bestaande wettelijke en marktbelemmeringen en 

aanzetten tot investeringen en/of andere energiebesparende activiteiten, zoals gratis/gesubsidieerd 

advies, rechtstreekse subsidies, gesubsidieerde leningen of leningen met lage rente, garantieregelingen 

voor leningen, allen eventueel gekoppeld aan het certificaat (o.w. 20 van richtlijn 2010/31/EU).
197  Art. 10, leden 6-7, van richtlijn 2010/31/EU.
198  O.w. 13 van richtlijn 2010/31/EU.
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richtlijn.199 De Commissie onderzoekt dan of de maatregelen (alsmede Uniale 
instrumenten) doeltreffend bijdragen tot de uitvoering van de richtlijn.200 Deze 
controlerende rol van de Commissie leidt ook in Nederland wellicht tot extra 
maatregelen.201 Tot slot is de informatieverplichting (= indirecte wortel) voor 
Nederland richting eigenaren/huurders versterkt en uitgesplitst. Bovendien 
moet de overheid meer voorlichting/onderwijs geven aan de uitvoerders van de 
richtlijn (bouwbedrijven). Dit moet mede zien op het in beschouwing nemen 
van de optimale combinatie van maatregelen bij onder meer renovaties.202 

 3.4.2 De Hernieuwbare energierichtlijn 2009/28/EG

Uit de nieuwe HE-richtlijn vloeien ook stokken en wortels 
voort. Indirect gericht tot particulieren zijn de volgende stokken in de HE-
richtlijn. Nederland moet lagere overheden ‘bevelen’ om bij de renovatie (en de 
planning en bouw) van industriële of residentiële zones apparatuur en systemen 
te installeren voor duurzame-energie opwekking (voor elektriciteit, verwarming 
en koeling) en voor stadsverwarming en -koeling.203 Bovendien moet Nederland 
passende maatregelen invoeren in de nationale bouwregelgeving: a) om het 
aandeel van duurzame energie a) in de bouwsector en b) in verwarming- en koe-
lingsinstallaties te vergroten.204 Nederland kan bij het twee punt niet kiezen voor 
een ander wettelijk kader: implementatie moet via de bouwregelgeving.205 Het 
gaat hierbij om het ‘bevorderen van duurzame energie in systemen die een aan-
zienlijk lagere energieverbruik mogelijk maken.’206 Aangezien het Bouwbesluit 
toch wordt herzien, kunnen deze daarbij worden meegenomen. Wat het eerste 
punt betreft, moet Nederland voor ingrijpende renovaties (en nieuwbouw) ‘in 
voorkomend geval’ uiterlijk 31 december 2014 in de bouwregelgeving eisen, ‘of 
op andere wijze met gelijkwaardig effect’ bewerkstelligen, dat daarin minimum-

199  Elke drie jaar moet deze lijst worden bijgewerkt en medegedeeld aan de Commissie, bijvoorbeeld in het 

actieplan van richtlijn 2006/32/EG. 
200  Met in achtneming van het subsidiariteitbeginsel kan de Commissie dan adviseren of aanbevelingen 

doen over specifieke nationale maatregelen en de coördinatie van uniale en internationale financiële 

instellingen.
201  Art. 10, leden 3 en 5, van richtlijn 2010/31/EU.
202  Art. 20, leden 1-3, van richtlijn 2010/31/EU.
203  Zij moeten in het bijzonder worden aangemoedigd om duurzame energiebronnen op te nemen in de 

planning van de stedelijke infrastructuur (art. 13, lid 4, van richtlijn 2009/28/EG).
204  Art. 13 leden 4 en 6 van richtlijn 2009/28/EG.
205  Art. 13, lid 5, van richtlijn 2009/28/EG. De lidstaten kunnen daarbij, of in hun regionale steunrege-

lingen, wel rekening houden met de nationale maatregelen inzake de energie-efficiëntie en Wkk en 

passieve, lage, of nul-energiegebouwen.
206  Daarvoor moeten zij gebruik maken van nationale of communautaire certificaten of normen. Dit is 

nader gespecificeerd voor biomassa, warmtepompen, en thermische zonne-energie. 
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niveaus duurzame energie worden gebruikt.207 Daarbij moeten alle lagen van de 
overheid vanaf 1 januari 2012 bovendien een voorbeeldfunctie vervullen.208 Nu 
het gaat om een verplichting lijkt het niet mogelijk dat Nederland hieraan kan 
voldoen via convenanten (klimaatakkoorden). 

De HE-richtlijn bevat ook enkele wortels – indirect – gericht tot particulie-
ren. Het gaat ten eerste om de algemene maatregelen gericht op het stroomlij-
nen van Nederlandse (vergunning)procedures., Deze maatregelen hadden in de 
nationale actieplannen moeten worden opgenomen, die eind juni 2010 bij de 
Commissie ingediend moesten worden. Te denken valt aan de coördinatie van 
vergunningprocedures te bespoedigen en om niet-technologische belemmerin-
gen te verminderen.209 

Belangrijk is ook de verplichting inzake de evenredigheid en noodzaak van 
de nationale administratieve procedures, voorschriften en regels.210 Nederland 
herziet hiervoor de Wm en Wro en wijst op de Wabo (inzake coördinatie) en de 
klimaatakkoorden.211 Net als de herschikkingrichtlijn, vereist de HE-richtlijn dat 
informatie en voorlichting wordt gegeven aan alle belanghebbende actoren, met 
name architecten en planologen.212 

Er zijn ook enkele stokken en wortels opgenomen, gericht tot de Lidstaten, 
in de HE-richtlijn die voor de gebouwde omgeving relevant zijn. Deze stokken 
kunnen door Nederland worden omgezet in stokken of wortels. De HE-richt-
lijn wijst expliciet op de relatie tussen duurzame energie, energiebesparing en 
gebouwen. Om de nieuwe – vanaf eind 2010 bindende – streefwaardes voor 
duurzame energie te halen, is het volgens de richtlijn noodzakelijk dat Neder-
land de energie-efficiëntie in alle sectoren aanzienlijk verbetert. Bovendien 
mag Nederland, om dubbeltellingen te voorkomen, bij de streefwaarden geen 
rekening houden met passieve energie. Dit is een vorm van energiebesparing 
(ingesloten energie) waar het ontwerp van gebouwen voorkomt dat energie kan 
weglekken.213 De HE-richtlijn acht het ook wenselijk dat Nederland een factor 
voor duurzame energie opneemt bij de verplichting in de richtlijn 2002/91/EG 
over de minimum energieprestatie-eisen.214

207  De Lidstaten moeten toestaan dat deze niveaus onder meer worden gehaald door stadsverwarming of 

–koeling, die voor een aanzienlijk deel uit duurzame energie wordt geproduceerd (o.w. 47 van richtlijn 

2009/28/EG).
208  Naleving daarvan moet kunnen door nul-energiehuisvesting of door het gebruik van derden van de 

daken van openbare of private-openbare gebouwen voor duurzame energie-installaties (Art. 13, lid 5, van 

richtlijn 2009/28/EG).
209  Richtlijn 2009/28/EG, bijlage VI.
210  Art. 13 van richtlijn 2009/28/EG.
211  Nationaal actieplan voor energie uit hernieuwbare bronnen, juni 2010, p. 33.
212  Zodat zij bij de optimale combinatie van duurzame energie, hoogrendementtechnologie en stadsverwar-

ming – en koeling kunnen overwegen (art. 14, leden 5-6 en o.w. 51, van richtlijn 2009/28/EG.
213  O.w. 32 van richtlijn 2009/28/EG.
214  O.w. 48 van richtliin 2009/28/EG.
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 3.4.3  Voortgangsrapportage Nederlandse doelstellingen noopt 
tot actie

De voortgangsrapportages over de Nederlandse doelstellingen 
voor energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving in Schoon en Zuinig lijken 
Nederland ook te nopen tot meer actie, indien de doelen intact blijven in een 
nieuw kabinet. 

Bij de toezending van het Nationaal Actieplan Hernieuwbare Energie aan de 
Kamers stelde de minister van EZ dat Nederland verwacht op basis van bestaand 
en aldaar aangekondigd beleid de doelstelling voor duurzame energie in 2020 te 
realiseren. Daarbij wordt wel opgemerkt dat het Actieplan een tentatief karakter 
heeft, gelet op de demissionaire status van het kabinet. Besluitvorming over 
onder meer de inzet van extra middelen wordt expliciet overgelaten aan volgende 
kabinetten.215 Ook in de meest recente Monitor van Schoon en Zuinig 2010 (over 
2009) werd geconcludeerd dat (alleen) het tussendoel voor duurzame energie 
voor 2010 (9% opwekking) al bijna is gehaald. Maar Nederland is daarbij wel 
enigszins geholpen door een – crisisgerelateerde – 5% lagere totale elektriciteits-
productie ten opzichte van 2008.216

Voor de energie-efficiëntie doestelling(en) doemt echter uit het monitoren 
een bleker perspectief op. Uit de Verkenning Schoon en Zuinig Stand van Zaken 
2009 kwam al naar voren dat de energiebesparingdoelstelling naar verwachting 
niet zal worden gehaald. De gemiddelde energiebesparing over de jaren 2011-
2020 zal slechts tussen de 1,4 en 1,8% per jaar bedragen.217 In de Monitor van 
Schoon en Zuinig 2010 ontbraken weliswaar enkele cijfers, waardoor de effecten 
van Schoon en Zuinig nog maar beperkt zichtbaar zijn en de bevindingen 
incompleet.218 Toch concludeert de Monitor dat een aanzienlijke verhoging van 
het tempo nodig is voor het bereiken van het algemene doel van 2% energiebe-
sparing per jaar. 

215  Kamerstukken II, 2009/10, 31209, nr. 119.
216  Monitor Schoon en Zuinig, april 2010, p. 8, Kamerstukken II, 2009/10, 31209, nr. 117. Er zijn ruim 

23.000 bestaande woningen uitgerust met duurzame energieopties in de periode 2008-2009 met 

subsidies. Dit aantal is wel aangemerkt als additioneel. Onbekend is het cijfer van het aantal woningen 

dat is uitgerust met duurzame energieopties zonder subsidies.
217  Kamerstukken II 2008/09, 31 209, nr. 77, brief van 29 april 2009. In deze Verkenning ontbraken echter 

de maatregelen in de gebouwde omgeving uit het aanvullende beleidsakkoord Werken aan de Toekomst 

van 25 maart 2009 voor de periode 2009-2010 (Zijnde de extra budgetten voor EIA, MIA, VAMIL, de 

6% btw voor isolatiemaatregelen, en de dubbelglas-subsidie (Kamerstukken II 2008/09, 31 070, nr. 24, 

brief van 25 maart 2009. Hierin was een gerichte stimulering van de economie gelet op de mondiale 

crisis voorgesteld voor in het bijzonder 2009 en 2010, De verlaging van het BTW-tarief naar 6% voor 

isolatiewerkzaamheden aan bestaande woningen geldt niet voor dubbel glas waarvoor wegens het Euro-

pese recht, een subsidiemaatregel is worden ingevoerd. 
218  Te weten die voor CO2 en energiebesparing.
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Dit geldt ook voor de sector gebouwde omgeving.219 Er zijn in de bestaande 
bouw ongeveer 350.000 woningen energetisch minimaal 20% verbeterd 
in de periode 2008-2009 (is een besparing van 3 PJ, waarvan 1 PJ door de 
150.000 woningen waar twee of meer maatregelen zijn getroffen). Het bleek 
niet mogelijk vast te stellen wat de additionele bijdrage van Schoon en Zuinig 
(Meer met Minder) was bij het resultaat, omdat dit aantal woningen ook de 
autonome ontwikkeling omvat. Dit betekent niet dat het beleid geen effect heeft 
gehad. ‘De eerdere trend is vastgehouden, ondanks de crisis en het vervallen 
van enkele oudere subsidieregelingen.’ Maar ‘een versnelling in de trend heeft 
nog niet plaatsgevonden.’220 Er lijkt meer actie nodig door particulieren om 
de (tussendoelen) te halen.221 Uit de Voortgangsrapportage van januari 2009 
bleek namelijk dat het halen van het tussendoel, om in 2008 10.000 woningen 
30% energetisch te verbeteren (uit Meer met Minder), de verdienste was van 
de woningcorporaties. Slechts 900 particuliere woningen waren toen zodanig 
verbeterd.222 

Wat betreft de nieuwbouw is de EPC voor utiliteitsbouw sinds het begin 
van Schoon en Zuinig met gemiddeld 20% aangescherpt. Het doel is een 25% 
aanscherping per 2011. Voor woningen is de EPC niet aangescherpt sinds de 
start van Schoon en Zuinig. Een beperkt deel van de vergunningen verleend in 
2008-2009 omvat een EPC die 25-50% lager is dan de wettelijke norm.223Over 
de voortgang van de actiepunten in Schoon en Zuinig voor de gebouwde omge-
ving concludeerde de Monitor dat alle acties zijn afgerond inclusief het aanvul-
lend beleidspakket, behoudens de aanpassing van het woningwaarderingsstel-
sel. Hoewel het wetsvoorstel eerst in januari 2010 naar de Tweede Kamer is 
gestuurd, is het streven dat de aanpassing – met terugwerkende kracht – per 1 
juli 2010 in werking treedt. Ook met de uitvoering van het actiepunt voor de 
Rijksgebouwendienst is laat gestart (begin 2010). Daardoor zal het tussentijdse 
doel van een besparing van 8% in 2011 niet worden gehaald. Ook de effecten 
van de Eco-designrichtlijn worden pas na 2010 verwacht.224

Er heeft in 2010 ook een evaluatie plaatsgevonden van de convenanten ener-
giebesparing in de gebouwde omgeving (Signed, Sealed, Delivered?).225 Daarin 
kwam onder meer naar voren dat veel leden van het convenant voor de bestaande 

219  Monitor, april 2010, p. 8.
220  Deze aanpak wijkt af van het beoogde monitoren aan de hand van labelsprongen volgens het energiela-

belregistratiesysteem vanwege het gebrek aan aangemelde labels, en met name labelverbeteringen.
221  Het volgende tussendoel in het Convenant is 500.000 gebouwen (20-30% energiezuiniger) in 2011 en 

vanaf 2012 jaarlijks 300.000 gebouwen. Tevens dienen in 2011 100.000 bestaande woningen te zijn 

voorzien van duurzame energie-installaties (Werkprogramma Schoon en Zuinig, 2007, p. 25).
222  Voortgangsrapportage deelprogramma Gebouwde Omgeving van januari 2009, par. 2.5.
223  Monitor, april 2010, p. 9 en 23-31 en 106-107.
224  Monitor, april 2010, p. 65-70.
225  Builddesk, ‘Signed, Sealed, Delivered? Evaluatie van drie convenanten energiebesparing in de gebouwde 

omgeving: Meer met Minder, Lente-Akkoord, Energiebesparing Corporatiesector’, 2010. Zie ook 

KplusV, Rapportage evaluatie Klimaatakkoorden, 2010.
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bouw, Meer met Minder, weliswaar actief zijn en er veel afzonderlijke maatrege-
len zijn uitgevoerd. Maar er zijn nog geen grote stappen gerealiseerd, wellicht 
door externe ontwikkelingen, inzake de beoogde aanpak van het convenant: 
‘ontzorgen en verleiden’, met een geïntegreerde één-loket-benadering. Naar 
verwachting zullen de doelen van het Lente-akkoord wel worden gehaald. Maar 
dit komt ook omdat er een wettelijke verplichting (‘omdat het moet’) wordt 
gerealiseerd. 

Uit de Monitor kan – voorzichtig – worden geconcludeerd dat de energiebe-
sparingdoelstelling in de bestaande bouw in elk geval niet zonder extra – dwin-
gende? – actie gehaald zal worden.

 4 Suggesties voor extra/andere juridische instrumenten 

Gelet op de herschikking en de Monitor, lijkt de Nederlandse 
overheid voor nieuwbouw en de bestaande bouw intensiever, additionele of 
andere – verplichtende – instrumenten in te moeten zetten.226 De beide nieuwe 
richtlijnen vereisen in elk geval dat Nederland, ook voor de bestaande bouw, 
enkele van de ingezette maatregelen aanscherpt en aanvult, zoals een sanctio-
nering bij niet naleving van de herschikkingrichtlijn. Dit geldt in het bijzonder 
voor de positieve verplichtingen voor burgers, mede volgend uit het verplicht 
opleggen van meer minimumeisen en de verplichte aanpassingen van de bouw-
regelgeving.227 De EU dwingt Nederland echter niet tot het radicaal verlaten 
van de huidige aanpak om via convenanten en flankerend beleid (Bouwbesluit, 
energielabel en financiële instrumenten) de ambitie van de gebouwde omgeving 
te realiseren. Zeker nu de herschikkingrichtlijn ook voorstander lijkt van finan-
ciële instrumenten en marktwerking. Nederland had naar aanleiding van het 
herschikkingsvoorstel echter wel geconstateerd dat diverse wetten en regelingen 
gewijzigd moeten worden vanwege de herschikking (Wet economische delicten, 
Beg, Reg, Bouwbesluit, nieuwe nationale beoordelingsrichtlijnen (BRLen)).228 
Zo zal worden gekeken naar het begrip en de verankering van ‘ingrijpende 
renovatie’ en de reikwijdte van de verplichtingen voor overheidsgebouwen. Dit 
alles lijkt ook onder de herschikkingrichtlijn nodig. Wat betreft de Nederlandse 
doelstellingen is extra inzet afhankelijk van het onderschrijven daarvan door 
een volgend kabinet. Het zal ook afhangen van de kleur van het kabinet of de 
extra inzet bestaat uit stokken of wortels. Hieronder passeren enkele mogelijke 

226  Uit de Nationale denktank van 2009 kwam eveneens naar voren dat verplichtende maatregelen nodig 

zijn om dergelijke maatregelen te realiseren nu de consument inderdaad hiertoe niet uit eigen beweging 

over gaat, zelfs niet met de huidige instrumenten (wortels) (Rapport Energie in Beweging, via. http://

www.nationale-denktank.nl/page.php?page=147).
227  Zie ook ‘Onderzoek naar de gevolgen van de EPBDrecast voor Nederland, PRC divisie Strategie en Tech-

niek, van juli 2009, in opdracht van VROM. De auteur deelt niet alle conclusies hierin qua mogelijkhe-

den om de richtlijn om te zetten, zoals die in art. 7, mede gelet op de definitieve tekst.
228  Kamerstukken II, 2008/09, 22112, nr. 776, p. 5.
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juridische instrumenten (stokken/wortels) de revue, inclusief daaraan klevende 
juridische belemmeringen.229 

 4.1 Positieve verplichtingen?

Nederland kan allereerst de koper/verkoper, eigenaar, of de 
renoverende aannemers van bestaande gebouwen (en nieuwbouw) verplichten 
tot het treffen van energiemaatregelen.230 De aard en vormgeving van Neder-
landse wetgeving ziet echter in beginsel niet op positieve verplichtingen voor 
burgers. Uitzonderingen zijn bepaalde gedoogplichten, zoals in de wet belem-
meringen privaatrecht, en de dwingende bepalingen in het Bouwbesluit of 
bestemmingsplannen of de bijzondere bevoegdheden in de Woningwet.231 De 
Nederlandse wetgever gaat hierin evenwel niet zo ver als andere Lidstaten. Zo 
kent Duitsland de voornoemde Warmtewet, met een positieve verplichting voor 
nieuwbouw om zelf te voorzien in een bepaald percentage van het warmtever-
bruik. Daarmee gaat de Duitse wetgever aanzienlijk verder dan de Nederlandse 
wetgever met het Bouwbesluit, al beperkt ook Duitsland zich tot nieuwbouw. De 
vraag rijst welke wettelijke grondslagen Nederland op dit moment kent om aan 
particulieren positieve verplichtingen op te leggen op het gebied van duurzame 
energie en energie-efficiëntie in de (bestaande) gebouwde omgeving. Kan in het 
omgevingsrecht, zoals de Wabo (Wro, Wm) en in de energiewetgeving een wet-
telijke grondslag worden gevonden? Of bieden bepaalde experimentenwetten, 
zoals de Crisis- en herstelwet en Interimwet Stad- en milieubenadering, hiertoe 
de mogelijkheid? Kunnen de experimentele wetten en bepalingen worden 
verbreed qua reikwijdte? Zo niet, kan dan in de voornoemde wetgeving een 
zodanige wettelijke grondslag worden opgenomen? Is het dan raadzaam dit cen-
traal, bijvoorbeeld in het Bouwbesluit of een bijzondere klimaatwet, te reguleren 
of decentrale regulering via regionale dan wel lokale wetgeving, zoals de door de 
provincie Utrecht verlangde Utrecht-wet (met als voorbeeld de Rotterdam-wet) 
mogelijk te maken?232 Een bijkomende vraag is in hoeverre positieve verplich-
tingen proportioneel – moeten – zijn? Is het bijvoorbeeld proportioneel om bij 
een verbouwing eisen te stellen aan een bestaand gebouw buiten de verbouwde 
onderdelen? In de Woningwet is dit nu uitgesloten (art. 4). Als een eventueel 
(afwijkend, dwingend) uitgangspunt kan worden aangesloten bij de herschik-
kingrichtlijn. De verplichting dat minimumeisen aan de bestaande bouw moeten 
worden gesteld, geldt enkel ‘voorzover dit technisch, functioneel en economisch 

229  Zie voor deze en andere opties ook ‘Aanvullende beleidsopties Schoon en Zuinig’, B.W. Daniels (ECN) 

en H.E. Elzenga (PBL) (coordinatie), Planbureau voor de leefomgeving, april 2010, p. 40-68. Ook inte-

ressant is het rapport ‘Energiegedrag in de woning’, Kamerstukken II, 2009/10, 30196, nr. 98. 
230  Zie voor opties het voornoemde rapport ‘Aanvullende beleidsopties Schoon en Zuinig’, PBL, 2010.
231  Art. 7a en 13 Ww. 
232  Of een ‘Deltawet Nieuwe Energie’, zoals voorgesteld in het ‘Partijoverstijgend voorstel voor een deltaplan 

Nieuwe Energie’, ondertekent door vrijwel alle politieke partijen ( bron: ‘Nederland krijgt nieuwe ener-

gie voor welvaart en welzijn in de 21e eeuw’, 2010, via http://www.energieraad.nl.
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haalbaar is.’ Ook kan worden aangesloten bij de richtlijn en het Activiteitenbe-
sluit zodat de positieve verplichtingen enkel kunnen zien op ‘kostenoptimale’ 
respectievelijk ‘kosteneffectieve’ investeringen.233

Een knelpunt dat in elk geval moet worden opgelost bij het opleggen van 
positieve energieverplichtingen aan de bestaande bouw is het specialiteitsbeginsel 
gekoppeld aan het Bouwbesluit. Dit beginsel maakt het, zoals vermeld, vrijwel 
onmogelijk om via bestemmingsplannen, lokale verordeningen, particuliere 
overeenkomsten de energie-efficiëntie en waarschijnlijk ook duurzame energie 
in gebouwen verdergaand te reguleren dan in de (bouw)technische voorschriften 
van het Bouwbesluit.234 Er is allereerst een doorbreking van het specialiteits-
beginsel nodig, voordat in andere regelgeving eisen kunnen worden gesteld. 
Tenzij de energieverplichtingen zelf worden opgenomen in het Bouwbesluit, 
waarbij mede gebruik kan wordt gemaakt van de al bestaande mogelijkheid 
om bij ministeriële regeling voorschriften te geven voor de implementatie van 
EG-richtlijnen.235 Het verdient de opmerking dat het EU-recht ook kan vereisen 
dat het specialiteitsbeginsel wordt doorbroken. Europees recht kan inderdaad 
de Nederlandse bevoegdhedenkaders, zoals die van art. 2.10 Wabo juncto het 
Bouwbesluit doorbreken.236 De vraag is echter in hoeverre de richtlijnen inzake 
energieprestaties van gebouwen of de HE-richtlijn het Nederlands wettelijk 
kader doorbreekt. Dit zou enkel het geval zijn indien de nakoming van de richt-
lijnverplichtingen, mits rechtstreeks werkend, niet kan worden verzekerd door 
een ander wettelijk stelsel, bijvoorbeeld indien dat wettelijk stelsel niet voldoet 
aan de richtlijn. Doorbreking kan bij limitatieve stelsels, zoals de Woningwet, 
niet via conforme interpretatie omdat dit resulteert in een verboden contra legem 
uitleg. Hoewel de directe werking het specialiteitsbeginsel (en art. 2.10 Wabo) 
kan doorbreken, beperkt vervolgens het verbod op omgekeerde directe werking 
dat de overheid zelf hiervan gebruik maakt. Ondanks het Costanzo-arrest is deze 
optie uitgesloten door de Nederlandse Boxtel-rechtspraak.237 Doorbreking van 
het specialiteitsbeginsel door de rechter of overheid zal daardoor enkel mogelijk 
zijn, via directe werking, indien een derde-belanghebbende zich daarop beroept. 
Cruciaal is dan de vraag in hoeverre de bepalingen van de voornoemde richtlij-

233  Hier is wellicht sprake van een discrepantie tussen beide begrippen.
234  Enkel in bijzondere gevallen, bij toepassing van experimentele technieken op kleine schaal, kan het 

specialiteitbeginsel worden doorbroken, via art. 7 en 7a Woningwet. Een beleidsverruiming is nodig 

willen de in het Lente-akkoord voorziene 10 experimenteergebieden op grote schaal, inzake nieuwbouw 

die ten minste 25% energiezuiniger is dan de ambities in het akkoord, hiervan gebruik kunnen maken. 

(Stcrnt 1999, nr. 26, p. 8, ‘Beleidsregels voor de uitvoering van art. 7a van de Woningwet’). R.M. Fieten, 

‘Duurzaam bouwen en het Bouwbesluit; de (her)ontdekking van art. 7 en 7a van de Woningwet, Bouw-

recht 2008/65, p. 297.
235  Art. 120 Ww.
236  J.H. Jans, ‘European Law and the Inapplicability of the ‘ Speciality Principle’, REALaw, 2008/1, p. 35-49. 

Jans schrijft over art. 44 Ww dat wordt vervangen door art. 2.10 Wabo. 
237  Zaak 103/88, Fratelli Costanzo, Jur. 1989, 1839, en bevestigd in zaak C-198/01, Consorzio, Jur. 2003, 

I-8055; ABRvS 7 december 2005, M en R 2006/2, nr. 19, m.nt. Jans., Zie ook J.H. Jans in REALaw 

2008/1, p. 35-49.
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nen inderdaad directe werking hebben. Kan een rechter een omgevingsvergun-
ning inzake een bouwwerk vernietigen omdat de Lidstaat geen energie-eisen 
heeft geformuleerd ingevolge de herschikking- of HE-richtlijn? Wat daarvan ook 
zij, het is twijfelachtig of derde-belanghebbenden van de overheid zullen eisen 
dat deze via het bouwrecht aan particulieren dergelijke eisen stellen. Daarom 
zullen de richtlijnen waarschijnlijk voor de bestaande bouw niet snel het specia-
liteitsbeginsel doorbreken. 

Voor de bestaande bouw speelt daarnaast ook nog het beginsel van verkregen 
rechten. Dit beginsel houdt in dat de woning niet aan andere of extra energie-
eisen hoeft te voldoen dan de eisen die golden ten tijde van de bouw. Het begin-
sel van verkregen rechten bemoeilijkt de aanscherping van het Bouwbesluit, 
via een uitbreiding van de reikwijdte van de EPC en invulling van de milieutitel 
voor bestaande gebouwen. Gelet op het bewezen resultaat van de introductie en 
EPC voor nieuwbouw voor de CO2-reductie, zou het juist zeer effectief kunnen 
zijn om ook een energieprestatie-eis te introduceren voor de bestaande bouw.238 
Onderzoek toont aan dat de introductie juridisch haalbaar is, al ligt het politiek 
gevoelig omdat alle eigenaren hiermee geconfronteerd zouden worden.239 ‘Een 
dergelijke eis is pas maatschappelijk acceptabel als het ook betaalbaar is voor 
de eigenaar en te rechtvaardigen als het een wezenlijke CO2-reductie oplevert.’ 
De introductie is inpasbaar in de Wabo (Ww) en het Bouwbesluit, mits artikel 2 
lid 2 Woningwet gewijzigd wordt en er eisen worden opgenomen in het Bouw-
besluit. Maar de introductie moet wel voldoen aan twee vereisten. Er moet ten 
eerste worden voorzien in een overgangs- of compensatieregeling om recht te 
doen aan het beginsel van verkregen rechten. Deze regeling kan wellicht ook 
de door VROM gestelde (en gelieerde) schending van het recht op eigendom in 
het EVRM ondervangen. Ten tweede moet de regeling evenredig zijn (geschikt, 
noodzakelijk en evenwichtig) en algemeen gelden gelet op het non-discrimina-
tiebeginsel (EU en Awb). De algemene gelding is ook in lijn met de Woningwet 
en het Bouwbesluit waarvan de eisen te allen tijde gelden.240 

Tot slot levert ook de energieregelgeving een beperking in voor de vrijheid 
voor lagere overheden.241 Zij zijn enkel bevoegd ingevolge de Elektriciteit- en 
Gaswet om uit hoofde van andere belangen dan de energievoorziening regels te 
stellen, bijvoorbeeld op het gebied van milieu.242 De Warmtewet is daarentegen 
uitputtend bedoeld, zodat gemeenten, bijvoorbeeld, niet meer het gebruik van 
zonneboilers kunnen verbieden of voorschrijven.243 De overheden mogen wel 

238  Zie o.a. Energieprestatie-eisen bestaande woningen – Verkenning van economische en juridische haal-

baarheid, door CE Delft, M.I. Groot e.a., augustus 2009, p. 11-12.
239  , M.I. Groot e.a., augustus 2009, p. 11-12.
240  , M.I. Groot e.a., augustus 2009, p. 11-12.
241  Art. 83 Elektriciteitwet en 62 Gaswet, 39 lid 1 Warmtewet.
242  Nota van Toelichting bij het Besluit aanleg energie-infrastructuur, (toelichting op art. 3), Staatsblad 

2001, 161, p. 6, via Tilborg & De Groot, p. 1017.
243  Kamerstukken II 2004/05, 29048, nr. 9, via Tilborg & De Groot, p. 1017. Wel is het lagere overheden 

toegestaan eisen te stellen met betrekking tot de aanleg van een warmtevoorziening (warmtenet), nu 

art. 39 niet ziet op de aanleg van dergelijke netten.
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eisen stellen bij het realiseren van, bijvoorbeeld, de aanleg van een integrale 
duurzame energievoorziening in het kader van gebiedsontwikkeling.244 

De overheid lijkt niet voornemens om positieve verplichtingen voor bestaande 
bouw in het Bouwbesluit op te nemen. In de in ontwikkeling zijnde herziening 
Bouwbesluit derde tranche, wordt de positie van bestaande en nieuwbouw niet 
gelijk getrokken.245 Wel wordt wat betreft nieuwbouw gekeken naar een alter-
natief voor de EPC om de energiebesparing te berekenen en wordt invulling 
gegeven aan het milieuhoofdstuk met een duurzaamheidsnorm.246 Zo wordt in 
het kader van het Lente-akkoord door marktpartijen gewerkt aan de herziening 
van de huidige berekeningsmethode van de energieprestatienorm (EPN).247 Het 
is de bedoeling dat op basis daarvan de Energie Prestatie voor Gebouwen (EPG) 
per januari 2011 wordt aangewezen in het Bouwbesluit.248 Bij deze herziene 
bepalingsmethode wordt onder meer aandacht besteed aan de relatie van de 
berekende energieprestatie met het werkelijk gebruik. Ook wordt bij de bereke-
ning van de energieprestatie rekening gehouden met het veelal hoge rendement 
van een publieke voorziening voor warmtelevering (Energieprestatie Maatrege-
len op Gebiedsniveau (EMG), zoals stadsverwarming). Dit wordt gecombineerd 
met een basiseis aan de energiezuinigheid van het gebouw.249 In de EPG zijn 
warmtepompen en thermische zonne-energie voor verwarming en warmwater 
opgenomen, maar nog niet biomassa-ketels.250 Tevens worden de bestaande 
voorschriften inhoudelijk gewijzigd.251 Zo worden de EPC-eisen voor de nieuw-
bouw van een woonfunctie aangescherpt van 0,8 naar 0,6 en van vakantiewo-
ningen van 1,4 naar 1,0. Er wordt ook een EPC voor woonwagens toegevoegd 
(1,3). Het nieuwe Bouwbesluit zal ook duurzaam bouwen verankeren, door een 
functionele eis voor nieuwbouwwoningen en utiliteitsgebouwen van tenminste 
100 m2. Bij de aanvraag van een bouwvergunning moet dan een berekening 
worden ingeleverd van de materiaalgebonden milieueffecten van het betref-
fende bouwwerk.252 Nederland geeft in het Nationaal Actieplan echter aan geen 

244  Nota van Toelichting bij het Besluit aanleg energie-infrastructuur, (toelichting op art. 3), Staatsblad 

2001, 161, p. 6, zie ook Tilborg & De Groot, p. 1017.
245  Kamerstukken II 2009/10, 28 325, nr. 124, p. 11 (brief over het ontwerpbesluit wijziging Bouwbesluit).
246  In het nieuwe Bouwbesluit, dat in juni zou worden aangeboden aan de Raad van State, worden de 

huidige hoofdstukken energiezuinigheid en –leeg– milieu (hst 5 & 6) samengevoegd.
247  Voortgangsrapportage van 2009, p. 25.
248  In het ontwerp Experimentenbesluit (mede voor Noord-Nederland) zou al vooruitgelopen worden op 

de EPG/nieuwe berekingsmethode waarbij isolerende maatregelen een reëlere waarde zou worden 

toegekend met positieve gevolgen voor de exploitatie, lagere energielasten en geringe meerkosten. Maar 

de methode bleek (nog) niet te werken (software) (http://www.lenteakkoord.nl). 
249  TK 2009-2010, 28 325, nr. 124, p. 11.
250  Nationaal actieplan voor energie uit hernieuwbare bronnen, juni 2010, p. 41.
251  In het nieuwe Bouwbesluit zouden ook de hoofdstukken 5 (Energiezuinigheid) & 6 (Milieu, nu nog leeg) 

worden samengevoegd alsmede de afdelingen van hoofdstuk 5. 
252  Kamerstukken II 2009/10, 28 325, nr. 124, p. 11.
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minimumniveau te eisen voor het gebruik van duurzame energie in de EPN.253 
In een motie is ook verzocht om bij de herwaardering van het Bouwbesluit 
‘zeker te stellen dat nieuwe gebouwen vanaf dat moment zijn voorbereid op het 
toekomstig gebruik van actieve zonne-energie’. De achterliggende reden is dat 
over tien jaar de toepassing van actieve zonne-energie voor elektriciteitsopwek-
king en gebouwverwarming rendabel is en de terugverdientijd afhankelijk is 
van voldoende geschikt dak- en geveloppervlak.254 De Tweede Kamer reageerde 
in mei 2010 kritisch op de toezending van de materiële inhoud van het Bouw-
besluit. Onder meer heerst er vrees voor vertraging van het aanscherpen van de 
eisen inzake energiebesparing en het gebruik van de EPC.255 Ook is verzocht om 
onderzoek naar een alternatief (Duits) systeem, met behoud van het ambitieni-
veau.256

 4.2 Financiële instrumenten

Zolang de voornoemde knelpunten in stand blijven, resteren in 
beginsel voornamelijk financiële instrumenten voor de bestaande bouw, die als 
wortel of als stok kunnen worden vormgegeven. Nederland heeft een subsidie- 
en financieel beleid ten gunste van duurzame energie en energie-efficiëntie, in 
de vorm van wortels. Om de Nederlandse en (bindende) Europese doelstellin-
gen voor duurzame energie en energie-efficiëntie te halen is voor de gebouwde 
omgeving echter meer nodig. Niet alleen de herschikkingsrichtlijn stimuleert 
het gebruik van financiële instrumenten in de gebouwde omgeving, mits niet 
in strijd met het Werkingsverdrag (steun). Ook het Nederlands parlement heeft 
hiervoor aandacht gevraagd.257 In het kader van de fiscale vergroening is ook 
door het ministerie van Financiën in juni 2009 onderzoek verricht naar de 
fiscale inpasbaarheid, de uitvoerbaarheid, de effectiviteit en de budgettaire gevol-
gen van enkele van deze maatregelen. Het ging om: 

a)  teruggave overdrachtsbelasting indien na aankoop een verbetering van 
het energielabel wordt gerealiseerd;

b)  differentiatie van de overdrachtsbelasting naar energielabel;
c)  differentiatie van de WOZ-waarde naar energielabel;
d)  heffingskorting in de inkomstenbelasting voor energiebesparende inves-

teringen; 

253  Nationaal actieplan voor energie uit hernieuwbare bronnen, juni 2010, Kamerstukken II, 2009/10, 

31209, nr. 119.
254  Kamerstukken II, 2007/08, 31 200 XI, nr. 37.
255  Kamerstukken II, 2009/10, 28 325, nr. 125. De toezending aan de TK voorafgaand aan de Raad van State 

was toegezegd in Kamerstukken II, 2009/10, 28 325, nr. 123.
256  Kamerstukken II, 2009/10, 28 325, nr. 126.
257  Zie o.a. Kamerstukken II, 2008/2009, 31 704, nr. 48 en Kamerstukken II, 2008/09, 31 700 XIII en D, 

F. In het Algemeen Overleg over energiebesparing in de Tweede Kamer zijn verschillende voorstellen 

gedaan voor nieuwe fiscale maatregelen die de energiebesparing in de gebouwde omgeving zouden 

kunnen stimuleren. Kamerstukken II, 2008/09, 311492, nr. 19.
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e)  een verlaagd BTW-tarief voor diensten/goederen die samenhangen met 
energiebesparingen; en

f)  een lastenneutrale verhoging van de energiebelasting.258

Niet onderzocht, maar wel een mogelijke optie is dat het treffen van duurzame 
energie en energie-efficiënte maatregelen een voorwaarde is voor of leidt tot 
differentiatie in de hypotheekaftrek.259 Een andere, Belgische, optie is om enkel 
de verkoop van groencertificaten voor zonne-energie aan de netbeheerder toe 
te staan indien deze energie is opgewekt door panelen geplaatst op voldoende 
geïsoleerde daken.260 

Veel van deze maatregelen zijn gekoppeld aan het energielabel, waarmee 
het door de EU vereiste energieprestatiecertificaat centraal zou komen te staan. 
De staatssecretaris heeft echter niet een voorkeur voor dit type maatregelen 
uitgesproken. De redenen hiervoor waren de recente invoering, de kwaliteits-
problemen en het niet handhaven van het energielabel. Bovendien beschikten 
nog lang niet alle woningen over een energielabel. ‘Fiscale maatregelen met 
een koppeling aan het energielabel zijn daarom pas op de lange termijn interes-
sant, als het energielabel voor een groot deel van de woningen is vastgesteld.’ De 
voorkeur ging daarentegen uit naar een lastenneutrale verschuiving van directe 
belastingen naar energiebelasting op aardgas. Mede omdat een energiebelasting 
aan de particulier de keuzevrijheid laat om de meest kosteneffectieve energiebe-
sparingsmaatregel te kiezen. Ook werd een BTW-verlaging in samenhang met 
energiebesparing als goede mogelijkheid gezien, die inmiddels is inmiddels 
gerealiseerd voor isolatiemaatregelen.261

 4.3  Versoepeling en vereenvoudiging van bouw- en 
milieuregelgeving

Buiten het financiële instrumentarium, kan de overheid er 
tevens voor kiezen om de bouw- en milieuregels te versoepelen of vereenvoudi-
gen wanneer het gaat om duurzame energie en energie-efficiënte maatregelen 
in, op, en onder (bestaande) gebouwen. Te denken valt aan een uniform, positief, 
beleid over het vergunningvrij treffen van dergelijke maatregelen, zoals thans al 
geldt voor zonnepanelen.262 Radicaler is de optie om ook de monumentenwetge-

258  Kamerstukken II, 2008/09, 31 492, nr. 11, p. 6 (brief van de staatssecretaris van Financiën van 3 juni 

2009, zie uitgebreid de bijlage). Er is ook in 2006 onderzoek uitgevoerd door CE voor VROM DGW, 

‘Leuker kunnen we het niet maken, wel groener – Fiscale en financiële opties voor energiebesparing.’
259  Ook de Nationale Denktank 2009 kwam met enkele suggesties voor verplichtende financiële maatre-

gelen, zoals het koppelen van de Nationale Hypotheek Garantie aan de verplichting tot het treffen van 

dergelijke maatregelen. Zie ook Aanvullende beleidsopties Schoon en Zuinig, PBL 2010.
260  http://www.dialoog.be.2010/21.
261  Kamerstukken II 2008/09, 31 492, nr. 11, p. 7.
262  In de klimaatakkoorden met de lagere overheden is een versoepeling van/stimulering via de bouwregel-

geving voorzien, zoals het geven van ruimte aan duurzame energie in bestemmingsplannen (Nationaal 
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ving te versoepelen. Zodat bijvoorbeeld ook zonnepanelen, op Rijks- en gemeen-
temonumenten geplaatst kunnen worden zonder vergunningstelsel maar 
eventueel met een meldingsplicht. Bovendien is het wenselijk dat indien ver-
gunningprocedures worden behouden, voor maatregelen met potentiële milieu-
hygiënische gevolgen zoals voor open WKO, worden versneld en uniforme 
beoordelingscriteria kent.263 Indien de overheid serieus is over de doelstellin-
gen, is ook een herbezinning nodig van enkele noties, zoals ‘goede ruimtelijke 
ordening’, ‘redelijke eisen van welstand’, en ‘hinder’ en wel ten voordele van 
duurzame energie en energie-efficiënte-installaties. Bijvoorbeeld door duurzame 
energie-installaties uit te sluiten van de reikwijdte van de welstandsnota. 

Dat een versoepeling een optie is, blijkt ook uit de Crisis- en herstelwet. De 
Crisis- en herstelwet bevat bepalingen omtrent innovatie, die kansen bieden 
voor duurzame energie en energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving.264 
Er kan worden afgeweken van bepaalde wetten, inclusief bouwregelgeving en 
milieuwetten. Indien ‘een experiment bijdraagt aan innovatieve ontwikkelingen 
en indien voldoende aannemelijk is dat de uitvoering bijdraagt aan het bestrij-
den van de economische crisis en aan de duurzaamheid.’ In het ontwerpbesluit 
ter uitvoering van deze wet is bepaald dat op basis van deze bepalingen de bouw 
van miniwindturbines, in vooralsnog vier specifieke gemeentes, in beginsel voor 
de duur van tien jaar omgevingsvergunningvrij is.265 Er kan tevens, in beginsel, 
gedurende deze periode worden afgeweken van het Activiteitenbesluit.266 Wel 
blijven zij onderworpen aan het repressieve welstandstoezicht.267Het doel van 
deze regeling is, onder meer, om vast te stellen of de beoogde belangen van de 
bouw-, ruimtelijk ordening- en milieuwetgeving niet ‘op onaanvaardbare wijze’ 
worden aangetast zonder een door enige overheid ‘vastgesteld toetsingskader 
voor bouw, ruimtelijke ordening en milieu voor de plaatsing’ van de turbines.268 
Dergelijke innovaties kunnen echter niet gebruik maken van de versoepeling 
van de (administratieve en gerechtelijke) procedures in de Crisis- en herstelwet, 
in tegenstelling tot bepaalde andere duurzame energieprojecten genoemd in 
bijlage I en de II van de wet.269 De versoepelingen van de bouwregelgeving en 
de vergunningprocedures gelden door de aard van de Crisis- en herstelwet en de 

actieplan voor energie uit hernieuwbare bronnen, juni 2010, p. 37-38).
263  ‘Groen licht voor Bodemenergie’, Advies Taskforce WKO, maart 2009 http://www.vrom.nl, p. 27.
264  Art. 2.4 van de Crisis- en herstelwet van 31 maart 2010, Staatsblad. 2010, 135 (Chw).
265  Ingevolge art. 43 lid 1c Woningwet (Stcrnt. Nr. 6302, 26 april 2010, Kamerstukken I, 2009/10, 32 127, 

AC. Het Besluit is in juli in werking getreden, Stbld. 2010, 289). Een groot deel van het Bouwbesluit 

is ook niet toepasselijk voor de bouw van een – energieneutrale - eco-iglo in Leeuwarden ingevolge dit 

Besluit.
266  Art. 3.2.3 van het Activiteitenbesluit.
267  Art. 12 lid 1 onder c Ww.
268  Kamerstukken I, 2009/10, 32 127, AC, p. 13.
269  Art. 1.1 juncto afdeling 2 van de Chw. 
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innovatiebepaling enkel voor specifieke projecten.270 Toch is de betekenis van de 
wet potentieel groot nu de daardoor opgedane ervaring (al dan niet) kan leiden 
tot een algemene versoepeling van de bouw, ruimtelijke ordening en milieuwet-
geving voor duurzame energiemaatregelen.271 

Daarnaast bevat de Crisis- en herstelwet ook een potentiële belemmering 
voor WKO. De wet beoogt het interventieprobleem aan te pakken, waarbij het 
aantal gewenste WKO-systemen te groot wordt voor de beschikbare ruimte. In 
de bestaande bouw wordt door particulieren veelal gekozen voor een gesloten 
WKO, die nu nog niet vergunningplicht is. De open WKO-systemen zijn dit al 
wel ingevolge de Waterwet.272 Beide systemen zullen via de Crisis- en herstelwet 
juncto de Wet bodembescherming nader worden gestuurd ten aanzien van hun 
situering en (doelmatig) gebruik, via de geplande AMvB Bodemenergie.273 Dit 
zal wellicht leiden tot een meldingsplicht en een bevoegdheid om bij bevel het 
gebruik van de WKO te staken.274 Dit vormen voor particulieren belemmeringen 
om een WKO te plaatsen. 

 4.4 Voortrekkersrol overheid 

Een andere optie of insteek is dat de overheid zijn – via de EU 
verplichte – voortrekkersrol met verve uitvoert op het vlak van duurzame energie 
en energie-efficiëntie. Dit is een belangrijke rol nu de overheid de eigenaar of 
huurder is van veel gebouwen. De voortrekkersrol van de overheid is al vervat 
in beleid. De overheid heeft zich gecommitteerd tot duurzaam inkopen, enwel 
de Rijksoverheid 100% in 2010; gemeenten 75% in 2010 en 100% in 2015 en 
provincies en waterschappen 100% in 2015.275 Het uitgangspunt daarbij is dat 
de overheid ook duurzame gebouwen huurt/koopt/renoveert. Hoewel het beleid 
geldt voor alle gebouwen, ligt de prioriteit bij kantoren, onderwijs- en zorginstel-
lingen.276 De Rijksgebouwendienst vervult hierbij een bijzondere voorbeeldfunc-
tie, met een Plan van aanpak voor energiebesparing in de rijkshuisvesting.277 
De herschikkingrichtlijn en HE-richtlijn vereisen dat de Lidstaten de voortrek-

270  Art. 1.1 van de Chw. Zie ook G.A. van der Veen, ‘Duurzaamheid bevorderen met onduurzame decreten?, 

redactioneel in TO, 2010/2, p. 30.
271  Zie ook Kamerstukken II 2009/10, 32127, nr. 143 onder 48 voor de motivering.
272  Art. 6.4 Waterwet.
273  Art. 3.17 Chw juncto art. 8, 15 en 17 Wbb.
274  Kamerstukken II 2009/10, 32 127, nr. 3, MvT, p. 88. Zie meer uitgebreid over de kansen en belemmerin-

gen van WKO E. Brans, ‘ De Crisis- en herstelwet. Een stimulans voor het gebruik van bodemenergie’, 

nog te publiceren in T/O.
275  http://www.agentschap.nl.
276  ‘De impact van duurzaam inkopen – verkenning van de effecten op markt en milieu’, DHV en Signifi-

cant, maart 2009, via http://www.vrom.nl, p. 4, 23-26, 30-31. Zie ook Nationaal actieplan voor energie 

uit hernieuwbare bronnen, juni 2010 p. 40 (en klimaatakkoorden), bijv. over klimaatneutrale huisves-

ting gemeenten en aandacht voor energiebesparing bij aanbesteding voor openbare gebouwen.
277  http://www.rgd.nl. Zie ook Kamerstukken II, 2008/09, 30196, nr. 50.



147

hoofdstuk	7 meer	wortels	en	stokken:	duurzame	energie	en	energie-efficiëntie	
in	de	(bestaande)	gebouwde	omgeving

kersrol van de overheid serieus nemen en deels zelfs verplicht stellen. Naast 
het voornoemde positieve beleid, zal Nederland daarom er voor moeten zorgen, 
via een te sanctioneren en te handhaven verplichting, dat de overheid voldoet 
aan zijn afficheringverplichting van het energielabel.278 Tevens moet de over-
heid worden gestimuleerd om de aanbevelingen in dit label binnen tien jaar uit 
te voeren. Bij dit alles gelden wel de EU-eisen voor (groene) aanbesteding en 
steun.279

 5 Conclusies

Het Nederlandse recht bevat zowel kansen als belemmeringen 
voor duurzame energie en energie-efficiënte doelstellingen in de gebouwde 
omgeving. Voor de bestaande bouw bestaan de kansen vooral uit financiële 
instrumenten en het algemene beleid voor zonnepanelen onder de Wabo. 
Belemmeringen zien vooral op de voorwaarden voor de financiële instrumenten 
en toestemmingsprocedures voor andere vormen van duurzame energie binnen 
en buiten het bouw- en milieurecht. Nederland heeft voor de bestaande bouw 
vooral ingezet op wortels (financiële instrumenten), en een enkele stok (posi-
tieve verplichting), in het bijzonder het energielabel. Het energielabel is ver-
plicht gesteld als gevolg van richtlijn 2002/91/EG. Maar deze stok blijkt nog niet 
erg effectief, mede door het gebrek aan handhaving. De Nederlandse wetgeving 
kent voor de bestaande bouw geen minimumnorm voor energiebesparing in het 
Bouwbesluit (EPC). Mede door het specialiteitsbeginsel kan de lagere wetgever, 
in beginsel daarvoor geen dergelijke norm opleggen, via verordeningen of het 
bestemmingsplan. Ook heeft Nederland nog geen financiële instrumenten als 
stok ingezet. De herschikkingrichtlijn 2010/31/EU en de HE-richtlijn van 2009 
verplichten Nederland echter tot meer dwingende actie. Bestaande instrumen-
ten van richtlijn 2002/91/EG worden versterkt en enkele nieuwe instrumenten 
zijn toegevoegd, zoals een bindende streefwaarde voor duurzame energie en 
voor bijna- energieneutrale nieuwbouw. Ook de recente voortgangrapportages 
van het Nederlandse ambitieuze beleid (Schoon en Zuinig) nopen tot meer actie, 
indien de doelstellingen onder het volgende kabinet in tact blijven. De Europese 
verplichtingen gelden echter ongeacht of dit kabinet de nationale doelstel-
lingen onderschrijft. Weliswaar ligt in de EU regelgeving juridisch de nadruk 
op nieuwbouw. Toch zal de nieuwe EU-regelgeving Nederland ook dwingen, 
en deels aanmoedigen met Commissie controle, actiever in te zetten op de 
bestaande bouw. Zo introduceert de herschikkingrichtlijn verplichte nationale 
minimumeisen inzake energieprestaties voor technische bouwsystemen. Ook 
moet Nederland eindelijk de soortgelijke verplichting correct implementeren 
voor ‘ingrijpende renovaties’, zoals al vereist is onder richtlijn 2002/91/EG. Om 

278  ‘Zichtbaarheid energielabels in overheidsgebouwen, VROM inspectie, december 2009, http:www.

vrominspectie.nl.
279  Zie hierover de bijdrage van Jonker en Vedder.
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de nationale en/of EU energiedoelstellingen inzake de potentie van de gebouwde 
omgeving te behalen, kan Nederland kiezen uit meerdere instrumenten, naast 
de verplichte instrumenten uit de richtlijnen. Zo kan Nederland positieve 
verplichtingen, zoals een EPC, introduceren voor de bestaande bouw, mits het 
specialiteitbeginsel en het beginsel van de verkregen rechten worden gepas-
seerd. Weliswaar wordt hierdoor het convenant Meer met minder doorkruist, 
maar zoals bleek bij het Lente-akkoord: een verplichting in het Bouwbesluit 
werkt effectief op de gehele bouwsector door. Ook kan Nederland nieuwe finan-
ciële instrumenten invoeren, waarbij energiebesparingen worden gekoppeld 
aan fiscale consequenties (wortels/stokken). Hierbij kan het energielabel een 
cruciale rol spelen, mits Nederland de energielabelverplichting, zoals EU vereist, 
effectief handhaaft. Een andere optie is het algeheel versoepelen van de bouwre-
gels, door vergunningstelsel te vervangen door algemene – positieve – regels (en 
meldingsplicht). Wellicht leiden positieve ervaringen met de experimenten in de 
Crisis- en herstelwet hiertoe. 
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De potentie om afval om te zetten in energie wordt zowel op 
Europees als Nederlands niveau onderkend. Afval kan een bijdrage leveren aan 
de duurzame energiedoelstellingen. Afval wordt in Nederland al op verschil-
lende manieren omgezet in energie. In 2009 leidde vooral de geplande afvalver-
brandingsinstallatie, met energieterugwinning (AVI) te Harlingen in de media 
tot veel commentaar. Daarbij stonden vooral twee punten centraal:

a) de strijd om afval tussen de verschillende verwerkingsinstallaties, in het 
bijzonder afvalrecycling en AVI’s, en bijbehorend b) de – gevolgen van de – over-
capaciteit van AVI’s in Nederland.1

Dit artikel geeft de bijdrage weer van mevrouw Yildiz-Kargin tijdens de 
studiedag van december 2009 over de relatie tussen afval en duurzame ener-
gie.2 In haar bijdrage ging zij allereerst in op het Nederlands afvalbeleid, met 
aandacht voor het wettelijk kader (LAP), de voorkeursvolgorde in het afvalbeleid, 
de doelstellingen van het afvalbeleid en de afvalcijfers. Vervolgens ging zij in op 
de bijdrage van het afvalbeleid aan de doelstellingen voor duurzame energie. Tot 
slot werd ingegaan op de Europese ontwikkelingen rond bioafval.

Na de studiedag hebben zich enkele relevante ontwikkelingen voorgedaan 
die door de redactie zijn verwerkt in een apart artikel. 

 1 Het Nederlands afvalbeleid

 1.1 Wettelijke kader (LAP)

Een doordachte en efficiënte verwerking van afval is van 
groot belang voor een leefbaar milieu. Om die reden zijn wereldwijd diverse 
maatregelen genomen om bij te dragen aan een milieuhygiënisch verantwoord 
afvalbeheer en om de continuïteit daarvan te bewaken. Zowel nationaal als 
internationaal/Europees is er wet- en regelgeving.

Op Europees niveau is de belangrijkste regelgeving de Kaderrichtlijn afval-
stoffen (KRA). Deze richtlijn, die dateert van 1975, is in 2008 herzien en moet 
eind 2010 geïmplementeerd zijn in de Nederlandse regelgeving.

Nationaal is de belangrijkste regelgeving de Wet milieubeheer (Wm). Daarin 
is hoofdstuk 10 gewijd aan afvalstoffen. De Wm bepaalt dat er periodiek een 
landelijk afvalbeheersplan (LAP) moet worden opgesteld. In het LAP wordt, kort 
gezegd, het beleid voor afvalbeheer weergegeven, en wel voor het beheer van de 
diverse afvalstromen. Op 24 december 2009 is het tweede LAP 2009-2021 in 
werking getreden, die dat van 2003 vervangt en op een aantal punten wijzigt.3 
De reikwijdte van het LAP omvat alle afvalstoffen, behoudens een aantal uitzon-
deringen waarvoor aparte regelgeving bestaat inzake het beheer van dergelijk 

1  Tv programma, Zembla, van 28 juni 2009 respectievelijk Harlinger Courant van 28 augustus 2009 en 

het Noord Hollands Dagblad van 24 september 2009.
2  De voetnoten zijn aangebracht door de redactie.
3  Stcrnt. 25 november 2009, nr. 17866. <http://www.lap2.nl>.
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afval, te weten radioactief afval, baggerspecie, mestoverschotten, destructieafval 
en communaal afvalwater.

 1.2 Voorkeursvolgorde Afvalbeleid

Een van de belangrijkste uitgangspunten binnen het afvalbe-
leid is de voorkeursvolgorde.4 Om de milieudruk zo laag mogelijk te houden, 
wordt het vrijkomen van afval zoveel mogelijk tegengegaan. Het afval dat vrij 
komt, moet nuttig worden toegepast en als dat niet mogelijk is, verbruikt met 
energieterugwinning.

De voorkeursvolgorde voor afvalbeheer luidt:
1)  Preventie: het zo veel mogelijk voorkomen van afval (a).
2)  Nuttige toepassing met product- en materiaalhergebruik en inzet als brand-

stof (c&d).
3)  Nuttige toepassing als brandstof: afvalstoffen worden toegepast met een 

hoofdgebruik als brandstof of voor een andere wijze van energieopwek-
king (e)

4)  Verbranden als vorm van verwijderen (f).5

5)  Storten: als vorm van verwijderen (g).

Storten is het minst gewenst en wordt in Nederland zo weinig mogelijk gedaan. 
Enkel onbrandbaar afval en nog een paar andere afvalstromen worden gestort.6

Tussen Preventie en Nuttige toepassing ontbreekt, tot slot, nog ‘ontwerp voor 
preventie en ontwerp voor nuttige toepassing’ (b); dat betekent dat bij het ontwerp 
van een materiaal of product er meer rekening moet worden gehouden dat er zo 
weinig mogelijk van dit materiaal of product in het afvalstadium terechtkomt.7

 1.3 Doelstellingen van het afvalbeleid

Het Nederlandse afvalbeleid kent naast algemene doelstellin-
gen ook enkele kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen.

4  Art. 10.4 Wm, uitgelegd in LAP 2009-2021, Naar een materiaalketenbeleid, versie 16 februari 2010, 

tekst na eerste wijzing, in werking vanaf 25 maart 2010, p. 53.
5  ‘(f ). afvalstoffen worden verwijderd door deze te verbranden op land (verbranden als vorm van verwij-

deren) (LAP 2009-2021, p. 53). Bij de eerste wijziging van maart 2010 is het begrip ‘verbranding op 

land’ aangepast, met uitgebreid aandacht voor de gewijzigde status van het verbranden van afvalstoffen 

in de R1 status, stedelijk afval, en het onderscheid R1-D10 (par. 4.5.2 LAP 2009-2021, p. 46-50). Zie de 

afronding van deze bijdrage voor meer informatie over deze wijziging.
6  Zie hoofdstuk 21 van LAP 2009-2021 over storten.
7  Ingevolge het LAP 2009-2021, p. 53: ‘bij het vervaardigen van stoffen, preparaten of andere produc-

ten wordt gebruik gemaakt van stoffen en materialen die na gebruik van het product geen of zo min 

mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken’. In het LAP wordt ook de afvalhiërarchie van 

de Kaderrichtlijn weergegeven alsmede de status daarvan.
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De algemene afvaldoelstellingen omvatten het beperken van het ontstaan 
van afvalstoffen; het beperken van de milieudruk; en in het kader van keten-
gericht afvalbeleid het, indien mogelijk, beperken van milieudruk binnen de 
productketens.8 Met de eerste doelstelling wordt beoogd dat het ontstaan van 
afvalstoffen wordt beperkt zodat een ontkoppeling plaatsvindt tussen het afval-
aanbod en de economische groei.

De tweede algemene doelstelling, de beperking van milieudruk, houdt in dat in 
beginsel zoveel mogelijk afval nuttig toegepast moet worden, zoals ook volgt uit 
de voorkeursvolgorde. Afval dat niet nuttig toegepast kan worden, wordt verwij-
derd, ingevolge de voornoemde volgorde bij voorkeur met energieterugwinning, 
en anders desnoods gestort. Met de derde algemene doelstelling inzake keten-
gericht afvalbeleid wordt beoogd dat de milieudruk verminderd wordt door het 
afvalbeheer in de hele keten in beschouwing te nemen, niet alleen afvalstadium 
maar ook in de productiefase en de gebruiksfase. Beoogd wordt, kort gezegd, dat 
er binnen een keten in ieder geval geen afwenteling plaatsvindt op de rest van de 
keten.

Deze algemene doelstellingen zijn in het LAP nader uitgewerkt, in kwantita-
tieve en kwalitatieve doelstellingen.9 Zo is de doelstelling -de beperking van de 
milieudruk- kwantitatief uitgewerkt. In 2015 moet 85% van het totale afvalaan-
bod nuttig worden toegepast. Momenteel wordt 83% nuttig toegepast.10 Een van 
de kwalitatieve doelstellingen luidt dat de energie-inhoud van afval optimaal 
benut moet worden, bijvoorbeeld doordat de restwarmte bij afvalverbranding 
beter benut moet worden.11

8  LAP 2009-2021, p. 90.
9  Hoofdstuk 8 van het LAP 2009-2021, p. 90-93.
10  LAP 2009-2021, p. 91.
11  LAP 2009-2021, p. 92. Er wordt ook een kwalitatieve doelstelling gesteld voor het ‘beter benutten van 

de restwarmte van afvalverbranding.’ (LAP 2009-2021, p. 93).
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Nieuw is het beleid op het punt van integraal ketengericht afvalbeheer, 
waarbij de milieudruk verder moet worden teruggedrongen.12 In het eerste LAP 
werd, sectoraal per afvalstroom, juist naar de eindfase van de materiaalketen 
gekeken, op basis waarvan zoveel mogelijk de milieudruk werd verminderd. In 
het nieuwe LAP wil men zich meer richten op de keten om op basis daarvan 
de milieudruk te verminderen. De basis voor deze beleidswijziging ligt in een 
project van 2007, waarbij ervaring is opgedaan met de werking van ketenaanpak 
in afvalbeleid in de praktijk en getracht is inzicht te verkrijgen in de rand-
voorwaarden voor de ketenaanpak, vooral bij bedrijven.13 Tevens is een studie 
uitgevoerd waarbij, uitgaande van de LAP-afvalstromen, de totale milieudruk 
van ketens in beeld is gebracht voor een aantal afvalstromen.14 Mede op basis 
daarvan zijn zeven afvalstromen geselecteerd en als prioritair bestempeld voor 
de ketenaanpak gedurende de nieuwe LAP-periode. Deze zeven prioritaire afval-
stromen zijn: papier en karton, textiel, bouw- en sloopafval, organisch afval/
voedingsresten, aluminium, PVC en grof huishoudelijk afval.15 Het streven is 
om aan het eind van de LAP-periode voor deze zeven stromen een milieudruk-
reductie van 20% te hebben gerealiseerd.16

 1.4 Afvalcijfers

Jaarlijks komt 61 miljoen ton afval vrij. Dat komt neer op onge-
veer 25 volle Arenastadions. In dit afvalcijfer ontbreken enkele soorten afval, te 
weten mestoverschot, baggerspecie en verontreinigde grond, die samen neerko-
men op 20 extra Arena’s. Van de totale hoeveelheid afval (61 miljoen ton) is 23 
miljoen ton afkomstig van de bouw. De bouwsector wordt als een van de groot-
ste verontreinigers aangemerkt, gevolgd door de industrie en de consument met 
voornamelijk huishoudelijk restafval.

12  Hoofdstuk 6 van het LAP 2009-2021, ‘Ketengericht afvalbeleid’, p. 65-80.
13  Het project ‘Naar een ketenaanpak in het afvalbeleid’, zie hierover LAP 2009-2021, p. 69.
14  LAP 2009-2021, p. 68.
15  LAP 2009-2021, p. 72-75.
16  Er wordt een richtinggevende doelstelling gehanteerd in het LAP van een milieuwinst van 20% in 2015: 

het streven is om met de extra inspanningen voor deze zeven prioritaire afvalstromen in het kader van 

de ketenaanpak voor elk van de stromen een minimale vermindering van milieudruk van 20% te reali-

seren in de planperiode voor dit LAP (LAP 2009-2021, p. 75). 
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Hoewel het om behoorlijk wat afval gaat, neemt het wel wat af. De afvalproduc-
tie stabiliseert zich met 61 miljoen ton in 2007 en ongeveer 60 miljoen ton in 
2009, terwijl er een stijgende lijn te zien was in de afvalproductie tot 2000.

Bovendien wordt een steeds groter deel van het afval nuttig toegepast (83%), 
waarbij het afval wordt hergebruikt in allerlei vormen, en het storten van afval 
bijna minimaal is.

4 Duurzame energie en afval
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 2 Duurzame energie (DE) en bijdrage afvalbeleid:

Het afvalbeleid kan een positieve bijdrage leveren aan de doel-
stellingen voor duurzame energie.17 Duurzame energie is energie uit hernieuw-
bare energiebronnen. Dit betekent dat bij de productie van duurzame energie 
geen gebruik wordt gemaakt van fossiele brandstoffen, zoals aardolie, kolen en 
gas. Zowel op Europees (via de Richtlijn hernieuwbare energie 2009/28/EG) als 
nationaal niveau zijn doelstellingen geformuleerd voor duurzame energie, zoals 
in andere bijdragen al is besproken. Zo streeft de Nederlandse overheid ernaar 
om van Nederland, één van de schoonste en zuinigste landen van de EU te 
maken op het gebied van (duurzame) energie. Hiervoor is het werkprogramma 
‘Nieuwe energie voor het klimaat: schoon en zuinig’ in 2007 opgesteld, waarin 
ondermeer de Nederlandse doelstellingen voor duurzame energie zijn opgeno-
men (20% in 2020).18

Het huidige percentage duurzame energie ligt in Nederland echter nog op 
3,4%.19

Energie uit biomassa maakt onderdeel uit van deze energiebronnen, waarop 
door Nederland zwaar wordt ingezet om de doelstelling voor duurzame energie 
te behalen, en wel voor ongeveer de helft van de doelstelling. Biomassa wordt 
daarmee in Nederland geacht een belangrijke bijdrage te leveren aan deze doel-
stelling, naast windenergie.

17  LAP 2009-2021, p. 54.
18  Werkprogramma Schoon en Zuinig: nieuwe energie voor het klimaat’, onderdeel van het beleidspro-

gramma 2007-2011 van kabinet Balkenende IV, via <http://www.vrom.nl>.
19  Mevrouw Yildiz-Kargin noemde dit percentage in december 2009. In de Monitor Schoon en Zuinig, 

stand van zaken april 2010, ECN, J. Gerdes (coördinator), op p. 20, werd als voorlopig CBS cijfer voor 

2009 genoemd ‘bijna 4%’.
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Wat is nu de bijdrage van het Nederlandse afvalbeleid aan de doelstellingen voor 
duurzame energie? Het afvalbeheer draagt bij aan het behalen van de doelstel-
lingen voor duurzame energie. Deze bijdrage geschiedt via vijf verschillende 
bronnen van duurzame energie, te weten energie (elektriciteit/warmte/gas) 
opgewekt in:

1)  energiecentrales;
2)  biomassa-energiecentrales;20

3)  afvalverbrandingcentrales;
4)  vergistingcentrales;21

5)  stortplaatsen.22

Bij energiecentrales wordt sinds kort ook afval gebruikt als primaire brandstof 
om energie op te wekken. Al in het eerste LAP was het een belangrijk doel 
dat afval als brandstof gebruikt moet worden in het kader van nuttige toepas-
sing.23 Dit doel werd echter nauwelijks in de praktijk geconcretiseerd omdat 
afval als brandstof voor de energiecentrales weinig rendement oplevert.24 Bij 
de biomassa-energiecentrales wordt op dezelfde manier elektriciteit of warmte 
gewonnen, maar daar is het ingangsmateriaal beperkt tot bouw- en sloophout of 
andere biomassastromen.25

Een andere belangrijke bron van energie waarbij afval, volgens Nederland, 
werd26 verwijderd in plaats van nuttig toegepast, zijn de afvalverbrandingsinstal-
laties (AVI’s). In een AVI wordt afval in afvalverbrandingsovens verbrand waarbij 
zowel elektriciteit als warmte vrijkomt.27 Ongeveer de helft (49%) van het afval 

20  ‘Bio-energiecentrales’ (LAP 2009-2021, p. 55).
21  Vergisting ‘van GFT-afval en andere organische afvalstromen’ (LAP 2009-2021, p. 55). Er waren in 

2009 104 vergistinginstallaties in Nederland, waarbij biomassa en niet alleen bio-afval wordt verwerkt, 

met een totaal vermogen van 150 MW (TK 2008-2009, 22 112, nr. 853, p. 7).
22  In TK 2008-2009, 22 112, nr. 853, p. 7, worden de percentages van vermeden CO2 genoemd voor nog 

meer soorten duurzame energieinstallaties die werken met biomassa, zoals houtkachels.
23  Landelijk afvalbeheersplan 2002-2012 (Lap 1), p. 46 en 86 e.v., via <http://www.vrom.nl>.
24  Hoewel bij energiecentrales slechts in zeer beperkte mate brandbaar afval wordt bijgestookt, gelet op de 

aard van de huidige centrales, wordt het nog steeds als een ‘gewenste werkingsroute van afval dan niet 

wordt hergebruikt’ aangemerkt, ‘gelet op het rendement van energiecentrales’ (LAP 2009-2021, p. 54).
25  Ingevolge het LAP 2009-2021, p. 55, leveren de bio-energiecentrales die in 2008 operationeel zijn of 

worden, gezamenlijk 0,3 Mton aan vermeden CO2-emissies op.
26  Toen de bijdrage werd geleverd, was dit nog het geval. Als gevolg van de wijziging van maart 2010, is de 

situatie gewijzigd en zijn veel AVI’s aangemerkt als installaties voor nuttige toepassing. Zie de afslui-

ting van deze bijdrage.
27  Volgens het LAP 2009-2021, p. 55, is de energieprestatie van een AVI gemiddeld netto voor elektriciteit 

13,7% en voor warmte 14,5%. Opvallend is dat in het LAP, versie van maart 2010, na de eerste wijziging, 

vermeldt dat de AVI’s naar verwachting een reductie van 2,6 miljoen ton CO2 zullen opleveren, ‘indien 

het effect van de uitbreiding van de verbrandingscapaciteit de komende jaren wordt meegenomen’. Dit is 

opvallend gelet op het bij de afronding te bespreken Convenant waar juist een capaciteitstop is afgespro-

ken.
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dat verbrand wordt door AVI’s, kwalificeert het LAP als duurzame energie.28 
Onder het eerste LAP werd bij de AVI’s de nadruk vooral gelegd op elektriciteits-
opwekking.29 Nu beoogt men ook de warmte zoveel nodig te benutten, waarvoor 
een speciaal programma is opgezet met de Ministeries van Economische Zaken 
en Landbouw en Visserij: Warmte op stoom.30

Vergisting is een soort rottingsproces waarbij, in een vergistinginstallatie 
biogas vrijkomt. Biogas bestaat uit methaan (een broeikasgas) en wordt in een 
WKK, vervolgens omgezet in elektriciteit en/of warmte. Er zijn diverse soorten 
vergistinginstallaties, waaronder gft-vergisters en mestvergisters. Hoewel mest-
overschotten niet binnen de reikwijdte van het LAP vallen, zijn er veel vergis-
tinginstallaties die aldus duurzame energie opleveren.

Tot slot leveren ook de afvalstortplaatsen een bijdrage aan de duurzame 
energie doelstellingen. Op afvalstortplaatsen komt eveneens biogas vrij, dat kan 
worden gebruikt voor de opwekking van energie. De vrijgekomen biogas wordt 
afgevangen via buizen waarna een deel wordt gebruikt voor energieopwekking 
en ander gedeelte wordt afgefakkeld, als stortgas dat de lucht ingaat. De hoeveel-
heid biogas die via stortplaatsen vrijkomt, is beduidend minder geworden na 
de jaren ’90, doordat het storten van organisch afval flink is afgenomen. Deze 
afname is niet alleen het gevolg van het Nederlandse beleid om GFT-afval 
gescheiden in te zamelen. Het is tevens het gevolg van het Europese afvalbeleid, 
inclusief de richtlijn inzake het storten van afvalstoffen (richtlijn 1999/31/EG), 
ingevolge waarvan het percentage van organisch afval dat mag worden gestort, 
gradueel afneemt. Nederland loopt op dit punt echter ver vooruit op de Europese 
Unie, doordat hierop al eerder is ingezet. Zo luidde de Europese doelstelling 
voor 2006 dat maximaal 75% van het organisch (stedelijk) afval mag worden 
gestort, terwijl in Nederland toen nog maar 12% procent werd gestort.31

28  LAP 2009-2021, p. 55. Zie ook TK 2008-2009, 22 112, nr. 853, p. 5, waar werd verwezen naar een onder-

zoek van SenterNovem en het CBS waaruit bleek dat 48% van het afval dat in AVI’s wordt verbrandt, is 

te kwalificeren als ‘niet-zuivere biomassa’, zodat 48% van de totaal opgewekte elektriciteit en warmte als 

hernieuwbaar wordt aangemerkt.
29  LAP 2, p. 87.
30  Werkprogramma ‘Warmte op stoom’, Min. EZ en Min. LNV, 2008.
31  Ingevolge art. 5 lid 2 van de richtlijn storten moet de hoeveelheid naar stortplaatsen over te brengen 

biologisch afbreekbaar stedelijk afval tegen 16 juli 2006 worden verminderd tot 75% van de totale 

hoeveelheid biologisch afbreekbaar stedelijk afval, geproduceerd in 1995 of in het laatste jaar voor 1995 

waarvoor gestandaardiseerde Eurostat-gegevens beschikbaar zijn. Tegen 16 juli 2009 moet het worden 

verminderd tot 50% en tegen 16 juli 2016 tot 35%.
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 3 Europese ontwikkelingen rondom bioafval

Bioafval vormt slechts een klein gedeelte van de totale orga-
nische afvalstroom.32. De Europese Commissie heeft in december 2008 een 
Groenboek gepubliceerd waarin werd aangekondigd dat zal worden bekeken 
of het beheer van bioafval op Europees niveau kan en moet worden verbeterd.33 
Mede zal worden gekeken of voor bioafval aparte regelgeving nodig is, met 
daarin eventueel een verplichting tot het gescheiden inzamelen van bioafval en 
het voorschrijven van verwerkingsvormen voor bioafval-beheer.

In reactie op dit Groenboek heeft VROM laten weten een aparte Europese 
richtlijn onwenselijk te achten. VROM ziet evenmin een meerwaarde in aparte 
bindende doelstellingen voor bioafval, boven de doelstellingen van andere Euro-
pese regelingen, die eveneens zien op organisch afval.34

Het afwachten is op de zogenaamde effectenbeoordeling die wordt gemaakt 
door de Europese Commissie, waarin diverse scenario’s zullen worden geschetst 
voor de verschillende verwerkingsmogelijkheden voor bioafval. Op basis daar-
van is het aan de Commissie om eventueel over te gaan tot een voorstel voor een 
richtlijn voor bioafval. Dit besluit zal erg relevant zijn voor het vraagstuk energie 
uit bioafval, vooral in het kader de doelstellingen voor duurzame energie.35

32  In de Nederlandse regelgeving wordt het begrip biomassa benut in plaats van bioafval. In het Besluit 

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) wordt deze definitie benut: ‘de biologisch afbreekbare 

fractie van producten, afvalstoffen en residuen van de landbouw – met in begrip van plantaardige 

en dierlijke stoffen- , de bosbouw, de visserij- en aquacultuursector en aanverwante bedrijfstakken, 

alsmede de biologisch afbreekbare fractie van industrieel en huishoudelijk afval.’ Daarentegen wordt 

door richtlijn … bioafval als biologisch afbreekbaar tuin- en plantsoenafval, levensmiddelen- en keuken-

afval van huishoudens, restaurants, cateringfaciliteiten en winkels en vergelijkbare afvalstoffen van de 

levensmiddelenindustrie. De richtlijn beschouwt dus niet als bioafval: reststoffen van land- en bosbouw, 

mest, zuiveringsslib en andere soorten biologisch afbreekbaar afval, zoals natuurlijke weefsels, papier 

of verwerkt hout. Maar deze stoffen vallen wel onder het Nederlandse [en EU] begrip biomassa. Zie ook 

TK 2008-2009, 22112, nr. 853, p. 4.
33  Europese Commissie, Groenboek – Het beheer van bioafval in de Europese Unie, COM(2008)811.
34  Brief van de minister van VROM aan de Tweede Kamer, 23 februari 2009, kenmerk IZ/2009012105, 

betreft ‘Kabinetsreactie EU Groenboek Beheer bioafval in de Europese Unie’, <http://www.vrom.nl/get.

asp?.../IZ2009012105KabinetsreactieGroenboekBeheerbioafval... ->.
35  Op 18 mei 2010 heeft de EC een Mededeling (COM (2010)235) gepubliceerd. waarin de Commissie 

mogelijke toekomstige stappen voor een optimaal bioafvalbeheer in Europa uiteenzet. Een belangrijk 

conclusie daarin is dat een goed bioafvalbeheer in Europa het beste bereikt kan worden door een goede 

tenuitvoerlegging van bestaande EU-wetgeving inzake bioafval, waarvan de KRA en de richtlijn storten 

de belangrijkste zijn. 
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  Inleiding1

De studiedag Duurzame Energie, waarvan deze bundel het ver-
slag is, vond plaats tijdens de klimaatconferentie van Kopenhagen. Van tevoren 
liet Hermann Scheer weten dat hij dit een zinloze conferentie vond.2 Scheer is 
een groot voorstander van lokale duurzame energie en daarom verbaast het niet 
dat hij daarin meer vertrouwen heeft dan in overleg op mondiaal niveau. Ook 
Jan Rotmans, de drijvende kracht achter de Dag van de Duurzaamheid 2009 en 
gefascineerd door de vele burgerinitiatieven op deze dag, gaf aan dat verande-
ring van het klimaat uiteindelijk zal komen van de (eco)burger.3

Nu in Kopenhagen regeringen inderdaad hebben aangetoond dat ze geen 
oplossing kunnen bieden, zoeken velen het in de richting van lokale duur-
zame initiatieven, en dan vooral bij de lokale energiebedrijven.4 Deze bedrijven 
groeien wereldwijd als kool, ook in Nederland. Een studie in opdracht van de 
Provincie Drenthe wijst medio 2009 op bijna 34 gemeentelijke initiatieven.5 
Sindsdien heeft de groei stevig doorgezet en wordt gesproken over 75 of meer 
gemeentelijke initiatieven.6

De basis van dit hoofdstuk is een initiatief tot de oprichting van een lokaal 
duurzaam energiebedrijf: de Energiecentrale Zuidplaspolder. Paragraaf 1 
beschrijft de feiten van dit bedrijf door te kijken naar de korte geschiedenis 
en de stand van zaken begin 2010. De daarop volgende paragrafen gaan in 
op de voornaamste juridische vraagstukken: het ontwerp van het bedrijf, de 
samenwerkingsovereenkomst en de statuten, de aanbesteding en het bestem-
mingsplan. Paragraaf 6 kijkt tot besluit vooruit: wat vraagt in de nabije toekomst 
aandacht van praktijk en rechtswetenschap? De bijlage geeft een overzicht van 
het meest toepasselijke recht.

1  Jurgen van der Heijden is van 2006 tot 2010 betrokken geweest bij de oprichting van de Energiecentrale 

Zuidplaspolder. Daarin heeft hij samengewerkt met Bas de Wit, zie elders in deze bundel. De auteur 

bedankt Bas voor zijn kennis die in dit hoofdstuk een grote rol speelt.
2  Hermann Scheer, de Duitse oud minister van Energie die verantwoordelijk was voor de veel geprezen 

energiewet die Duitsland tot wereldspeler in duurzame energie maakte. Bron: ‘Kopenhagen nutteloze 

exercitie; duurzame energie moet op lokaal niveau’, Katrijn de Ronde in Energeia, <http://www.energeia.

nl>, 4 december 2009.
3  Duurzame samenleving komt van onderop, Interview met Jan Rotmans in Trouw, 8 september 2009.
4  Zie o.a. Peter van Vliet, Terugkijken is vooruitzien, in Duurzaam nieuws 102, <http://www.duurzaam-

nieuws.nl>, 7 januari 2010, en zie Rupert Read, Beyond Copenhagen: what kind of bottom-up climate 

activism do we need? in Open Democracy, <http://www.opendemocracy.net>, 4 January 2010.
5  Studie: handvol van 34 lokale plannen doet term ‘nieuw energiebedrijf’ recht aan, Frank Straver in 

Energeia, <http://www.energeia.nl>, 21 juli 2009.
6  Lokaal Duurzaam Energiebedrijf: van plan tot actie, Driebergen 14 & 15 april 2010, Institute for Interna-

tional Research.
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 1 De Energiecentrale Zuidplaspolder

De Zuidplaspolder ligt in Zuid-Holland en is van oorsprong 
een droogmakerij met een agrarisch karakter. In het noordelijke deel, in Wad-
dinxveen, is een grootschalige investering in een energieweb aanstaande. De 
gebruikers zijn voor het overgrote deel kassen, en voor een klein deel woningen 
en bedrijven. Het web verbindt hen met decentrale energiebronnen die warmte, 
elektriciteit en gas leveren, en daarnaast zuivere CO2 voor de kassen. Alles wat 
via de bijbehorende leidingen loopt, wordt getransporteerd en afgerekend via de 
beheerder van het web, de ECZ. Het web zorgt ook voor het uitbalanceren van 
oneffenheden in de productie van energie en de afname door klanten via uitwis-
seling en buffering van warmte, elektriciteit, CO2 en gas.

Op het energieweb kunnen alle mogelijke leveranciers en afnemers 
aansluiten. Sommige zijn in scope, dat wil zeggen binnen de activiteiten van 
de ECZ (zie afbeelding). Andere leveranciers en afnemers kunnen aansluiten, 
maar zijn geen activiteit van de ECZ; zij vallen buiten de scope, zie afbeelding. 
Leverantie kan komen van Warmte Koude Opslag (WKO), Warmte Kracht 
Koppeling (WKK), geothermie, (bio-)vergassing, zonnepanelen, windmolens 
en restwarmte. Aandrijving van de WKK geschiedt voor een belangrijk deel 
met natuurlijk gas. Dit aandeel in leverantie aan het energieweb is niet duur-
zaam.7 Voor zover een eigen vergasser voor gas zorgt, is het web wel duurzaam. 
Uitgangspunt is dat het energieweb bij aanvang voor 40% duurzaam is, groei-
end naar 100% in 2035. Het web moet de mogelijkheid hebben om nieuwe, 
duurzamere opties moeiteloos in te zetten, waarbij minder duurzame opties 
zelfs uitgesloten moeten kunnen worden.

Opslag van lage-temperatuurwarmte vindt plaats in de WKO en opslag van 
hoge-temperatuurwarmte in de Hoge Temperatuur Unit (HTU). Deze hoge-
temperatuurwarmte komt van WKK, vergasser en geothermie. WKK en vergas-
ser leveren warmte aan het warmtenet en elektriciteit aan het elektriciteitsnet 
van de ECZ. Dat kan een eigen E-net zijn, met een koppeling met het openbare 
E-net, maar mogelijk is een eigen net te duur en vindt directe uitwisseling plaats 
met het openbare net. Overschotten elektriciteit kunnen verhandeld worden op 
de open markt, de APX.

7  Volgens Europese elektriciteitsrichtlijn 2003/54/EG en WKK-richtlijn 2004/8/EG valt ook hoogren-

derende wkk onder duurzaam geproduceerde elektriciteit, maar in de plannen voor de ECZ is de WKK 

meegenomen als niet-duurzaam onderdeel.
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Uitbreiding naar andere delen van de Zuidplaspolder en koppeling aan andere 
energiewebben liggen in de toekomst voor de hand. Daarvoor, en om te begin-
nen voor het gebied in Waddinxveen, is een apart energiebedrijf nodig: de 
Energiecentrale Zuidplaspolder. Deze ECZ zal de bouw van het web verzorgen, 
evenals de exploitatie. De exploitatiefase bestaat uit energie opwekken, opslaan, 
transporteren en verhandelen (inkopen en verkopen). De ontwikkeling van het 
energieweb in de Noordelijke Zuidplaspolder zit in de fase waarin het private 
consortium de laatste stappen neemt in de richting van de fysieke ontwikkeling 
van het web. Belangrijke handelingen hiertoe zijn het ontwerpen van de ECZ en 
het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen de consortium-
partijen over de oprichting van de ECZ. De vraag die de betrokken partijen voor 
zichzelf moeten beantwoorden, is de volgende: ‘hoe realiseren wij in het Noor-
delijke deel van de Zuidplaspolder een systeem waarbij het gebruik van warmte, 
elektriciteit, CO2 en gas op een optimaal duurzame manier plaatsvindt en welke 
organisatie vergt dit?’

Met alle zekerheden en onzekerheden die de ontwikkeling van het ener-
gieweb in dit stadium kent, is er goede hoop dat de betrokken partijen binnen 
afzienbare termijn een samenwerkingsovereenkomst (SOK) sluiten. Dit is de 
opvolger van een convenant dat in 2007 werd ondertekend. Basis van de SOK 
is een schets van de onderneming, de ECZ, die het energieweb gaat beheren en 
exploiteren. Cruciaal om partijen zover te krijgen deze onderneming te willen 
oprichten, is uitrekenen wat deze gaat produceren en tegen welke kosten en 
opbrengsten. Onderdeel van die stap is ook het vastleggen van de doelstelling 
Duurzaamheid voor Winst. De ECZ wil voor alles duurzaam zijn door te streven 
naar een Energieprestatie op Locatie (EPL) van 8. Alleen binnen die randvoor-
waarde kan winst behaald worden, dat is Duurzaamheid voor Winst.
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 2 Het ontwerp van het bedrijf

 2.1 Algemeen

De vorm volgt de inhoud. Het organisatiemodel van een ener-
giebedrijf moet aangepast zijn aan de inhoudelijke werkzaamheden. Dit begint 
met de bouwfase waarin het energiebedrijf de infrastructuur aanlegt. De exploi-
tatiefase bestaat uit het transporteren en verhandelen van energie tussen leve-
ranciers van die energie en de afnemers daarvan. Voor het transport krijgt het 
bedrijf een vergoeding waarmee het in principe de infrastructuur moet kunnen 
betalen en de opslag in de HTU. Het energiebedrijf kan eigenaar zijn van de 
infrastructuur en de HTU. Het verdient echter aanbeveling infrastructuur en 
HTU onder te brengen in een aparte vennootschap. Een variant is handel in de 
ene vennootschap en infrastructuur, transport en opslag in de andere vennoot-
schap.

Een reden tot splitsing is de wet, als splitsing verplicht is, en een andere 
reden is de allocatie van risico’s. Een faillissement van de handelsvennootschap 
kan de infrastructuurvennootschap ongemoeid laten, die vervolgens in zee 
kan met een andere handelsvennootschap. Tegen splitsing pleit dat financiers 
moeten worden gevonden voor de infrastructuur, die genoegen nemen met een 
lager maar stabieler rendement. Voor splitsing pleit dat deelname in de infra-
structuurvennootschap de overheid een passende positie kan verschaffen om te 
kunnen deelnemen en zo invloed te kunnen hebben op tarief en nettoegang.

Er zijn tuinbouwgebieden met een particulier elektriciteitsnet, bijvoorbeeld 
omdat de aanwezige WKK’s veel elektriciteit produceren voor eigen gebruik. Zij 
transporteren binnen het eigen gebied. Doen ze dat over het openbare net, dan 
betalen ze daarvoor transportkosten. Daarop kunnen ze besparen met een eigen 
net, maar dan moeten ze wel eerst fors kosten maken voor de bouw van dit net 
en vooral voor onderstations. De transportkosten moeten met andere woorden 
zo hoog zijn dat deze investering wordt terugverdiend. Idee is dat dit in het geval 
van de ECZ niet het geval zal zijn. Dan is samenwerking nodig met het bedrijf 
dat van de eigenaar van het openbare net de concessie heeft om dat te beheren, 
zoals Liander of Stedin.8 Meest voorkomende model is dat zo’n concessiehouder 
de infrastructuur voor elektriciteit aanlegt en beheert. Daarnaast kan de ECZ 
elektriciteit inkopen van een leveringsbedrijf (Eneco of een ander). Dit bedrijf 
zorgt voor levering aan kleinverbruikers en facturering, maar de ECZ kan er ook 
voor kiezen dit zelf te doen.

 2.2 Privaat geld

Het bedrijf moet de mogelijkheid hebben kapitaal aan te 
trekken van derden, hetzij door middel van een lening, hetzij door uitgifte van 

8  Standaard is samenwerking met de concessiehouder. Wie daarvan wil afwijken moet ontheffing aanvra-

gen op basis van art. 15, lid 1, Elektriciteitswet 1998, Stb. 1998, 427.
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aandelen aan nieuwe aandeelhouders. Hierdoor wordt voorkomen dat het bedrijf 
in een impasse raakt als de aandeelhouders niet meer kunnen of willen bijdra-
gen. Niet ongebruikelijk is dat de aandeelhouders bij een dergelijk project zich 
verplichten tot (a) een zeker bedrag (business case, vermeerderd met veiligheids-
marge) te storten en (b) hun aandeel niet tijdens een bepaalde periode (meestal 
tot het einde van de bouw) te vervreemden (lock-up). Het bedrijf mag investe-
ringen aantrekken van zowel private als publieke partijen. Publieke investeer-
ders hebben wel te maken met bepaalde voorschriften waaronder de Wet Fido, 
risicovolle investeringen9, en het groepsverbod uit de Elektriciteitswet 1998 en 
de Gaswet10, maar deze vormen niet noodzakelijkerwijs een belemmering.

De omzet en de winst van het energieweb zijn niet gemaximeerd op grond 
van een specifieke wettelijke bepaling, tenzij de Warmtewet van toepassing 
is.11 Die regelt onder meer dat warmteleveranciers binnen hun gebied geen 
gebruik kunnen maken van een monopoliepositie. Belangrijk instrument is een 
maximumprijs, vastgesteld door de Minister van Economische Zaken, op basis 
van het Niet Meer Dan Anders (NMDA) principe: de klant van een warmtenet 
betaalt niet meer dan hij ergens anders voor warmte moet betalen. De warm-
tewet betreft enkel de kleinverbruikers in het gebied, de woningen, en niet de 
tuinders.

De hoogte en voorspelbaarheid van het dividend dat de ECZ uitkeert, hangen 
onder meer af van het gekozen model: wordt het bedrijf een profit centre of een 
cost centre? Een profit centre probeert zoveel mogelijk aan energie te verdienen. 
Het zoeken is naar een zo hoog mogelijke prijs die de klanten willen betalen, 
ook als zij aandeelhouders zijn, zoals tuinders. De aandeelhouders krijgen een 
zo hoog mogelijk dividend. Een cost centre probeert de kosten voor energie in de 
hand te houden. De deelnemers zijn minder geïnteresseerd in dividend en meer 
in lage energielasten. Het bedrijf als cost centre past het beste bij het aansluiten 
van zoveel mogelijk tuinders die samen sterker staan om hun kosten te beheer-
sen. Het bedrijf als profit centre past het beste bij een aantal kapitaalkrachtige 
investeerders die een goede return on investment zoeken.

Op grond van de Warmtewet, Elektriciteitswet 1998 en Gaswet is het in 
geval van de ECZ niet nodig om te splitsen tussen een leverings- en distribu-
tiebedrijf.12 Een splitsing mag natuurlijk wel worden gemaakt, bijvoorbeeld 
omdat sommige investeerders willen deelnemen in een leveringsbedrijf, maar 
niet in een distributiebedrijf (of omgekeerd). Dat is onnodig als bijvoorbeeld 

9  Art. 2 t/m 6 Wet financiering decentrale overheden (FIDO), Stb. 2000, nr. 587.
10  Rechtspersonen of vennootschappen die een net beheren mogen niet deel uitmaken van een zelfde 

groep (concern) als rechtspersonen of vennootschappen die energie produceren of daarin handelen, art. 

10b, eerste lid, Elektriciteitswet 1998 en zie ook art. artikel 2c, eerste lid, Gaswet, Stb. 2000, 305.
11  Deze is aangenomen door de Eerste Kamer 10 februari 2009, Kamerstukken I 2009/10, 29 048 nr. 21 

zou juli 2010 worden gepubliceerd.
12  Splitsing van energiebedrijven dient om consumenten te beschermen en meer marktwerking te 

doen ontstaan. Als energieweb tussen tuinders hoeft de ECZ niet gesplitst te worden, vandaar dat dit 

complexe leerstuk hier niet aan de orde is en geen verdere aandacht krijgt.
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het handelsbedrijf wordt georganiseerd als een profit centre en het infrastruc-
tuurbedrijf als een cost centre. Dan zoekt dit laatste bedrijf geen winst en is het 
gewoon een onderdeel binnen het energiebedrijf, bedoeld voor transport. Als dit 
infrastructuurbedrijf winst moet maken, of als de initiatiefnemers het willen 
vervreemden aan een belegger, heeft splitsing wel zin, maar daarvoor is in het 
geval van ECZ niet gekozen.

 2.3 Publiek geld

In de bijlage zijn diverse subsidieregelingen aangegeven. Zo 
geldt de Energie Investering Aftrek (EIA) en de EZC kan daarvan profiteren. 
Verder heeft de ECZ een subsidie toegezegd gekregen vanuit het Nota Ruimte 
Budget. Deze dient om de onrendabele top af te dekken en daarop zijn de Euro-
pese regels voor staatssteun van toepassing. In het kader daarvan is een Memo-
randum of Prenotification geschreven waarin betoogd wordt dat het energieweb 
in aanmerking komt voor staatssteun, zodat de subsidie niet ongerechtvaardigd 
is.

De normen rondom staatssteun geven aan dat een marktconforme bijdrage 
geen staatssteun is en niet-marktconforme steun wel. Marktconform wil zeggen 
dat de onderneming een vergoeding betaalt voor de steun die hij in de markt 
ook zou moeten betalen. Betaalt hij een lagere vergoeding, dan is dat in de regel 
niet toegestaan. De Europese Commissie biedt, op basis van het Verdrag betref-
fende de werking van de Europese Unie (VWEU) , kaders waarbinnen de over-
heid toch staatssteun mag verlenen.13 Deze betreffen doel, vorm, intensiteit en 
duur van de steun, cumulatie met andere steun, rechtvaardiging van de steun. 
Dergelijke staatsteun moet worden gemeld bij de Commissie. Daarnaast mogen 
overheden activiteiten steunen die vallen onder de Algemene Groepsvrijstel-
ling.14 Het energieweb valt daaronder, omdat duurzame energie een activiteit is 
die overheden mogen steunen. Het Memorandum of Prenotification is geschreven 
om dat in overleg met de EU vast te stellen.

 2.4 Risico

Gedurende de bouwfase van het web is het aan te bevelen een 
commanditaire vennootschap (cv), op te richten. Deze zorgt voor fiscale trans-
parantie en een optimalisatie van de verliesverrekening gedurende de bouwfase. 
Dit is een vorm van risicobeheersing in verband met de mogelijke aansprakelijk-
heid naar komend recht van de stille vennoot. Om die reden doen de initiatief-
nemers er goed aan om niet direct deel te nemen in het energiebedrijf, en de 
bouw daarvan, maar om dat over te laten aan een Special Purpose Vehicle (SPV). 

13  <http://europa.eu/legislation_summaries/competition/state-aid/index_nl.htm>.
14  Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën 

steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenig-

baar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening), (Pb 2008, L 214/3). 
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Dit is een beproefde structuur voor bouwprojecten. Na de bouw is de cv niet 
meer nodig voor verrekening van aanloopverliezen. Deze kan verdwijnen uit 
de structuur en tuinders (en anderen) kunnen toetreden tot de ECZ als beleg-
ger, niet individueel, maar via een vehikel. De initiatiefnemers kunnen, indien 
gewenst, (gedeeltelijk) uitstappen na de bouw. Zij kunnen hun aandelenbelang 
in de infrastructuur eventueel verkopen aan een lange-termijnbelegger; desge-
wenst blijven zij het beheer uitvoeren op grond van een exploitatieovereenkomst.

 3 Samenwerkingsovereenkomst en statuten

De Samenwerkingsovereenkomst (SOK) legt de voornaam-
ste keuzes vast die de private partijen maken bij het ontwerp van hun bedrijf. 
Besluiten zij bijvoorbeeld tot een heldere scheiding tussen de bouw- en de 
exploitatiefase en niet tot een splitsing in een handels- en transportbedrijf, dan 
is de SOK de eerste plek om dat in te regelen. Het stadium ná de SOK is de 
eigenlijke oprichting van het bedrijf door middel van het opstellen van statuten. 
De statuten bevatten, naast een nauwkeurige omschrijving van de doelstelling 
van het bedrijf, regelingen voor:

-  benoeming, ontslag en schorsing van bestuurders;
-  vertegenwoordiging van de vennootschap door de bestuurder(s) (alleen, 

gezamenlijk);
-  benoeming, ontslag en schorsing van commissarissen;
-  goedkeuring commissarissen voor bepaalde bestuurshandelingen (inves-

teringen, leningen, inhuur werknemers, uitbesteding werkzaamheden, 
aangaan contracten met afnemers (buiten bepaalde parameters) enzo-
voort);

-  goedkeuring jaarlijks business-plan en budget;
-  stemrecht en dividendrecht verbonden aan de aandelen;
-  uitgifte, c.q. inkoop van aandelen door de vennootschap zelf;
-  overdracht van aandelen (exit-regeling);
-  winstbestemming (reserveren of uitkering als dividend); en
-  oproeping en quorum aandeelhoudersvergadering.
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Daarnaast bevatten de statuten meer technische regelingen (statutaire zetel, 
enzovoort).

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur en ziet toe op 
(a) het stellen van tarieven, (b) aanbesteding, (c) contractvorming, (d) open-
stelling netwerk, (e) dividend. Dit kan specifiek worden gemaakt door voor 
bepaalde handelingen van het bestuur de voorafgaande goedkeuring van de 
Raad van Commissarissen te verlangen. Behalve voor de genoemde punten, is 
de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen ook vaak vereist 
voor besluiten met betrekking tot het aantrekken/verstrekken van leningen, 
aangaan of wijzigen van arbeidsovereenkomsten (al dan niet in combinatie met 
een drempelbedrag) en het aangaan of wijzigen van verplichtingen boven een 
bepaald drempelbedrag. De Raad van Commissarissen kan ook toezien op het 
behalen van de doelstelling Duurzaamheid voor Winst (eerst EPL 8, dan winst). 
Voor vastlegging van deze doelstelling zijn de statuten geschikt, maar deze 
vormen daarvoor geen rechtens afdwingbare verplichting. Als dat het doel is, 
dan komen samenwerkingsovereenkomst, vergunningsvoorwaarden enzovoort, 
in beeld. 

De leverplicht aan de kassen en woningen in de Zuidplaspolder moet in 
ieder geval contractueel worden vastgelegd, waarbij prikkels moeten worden 
ingebouwd op niet-nakoming van de leveringsplicht, en van de af te spreken 
service levels, het kwaliteitsniveau van de dienstverlening. Dit kan in de vorm 
van boetes bij niet-naleving (negatieve prikkel), of incentives (positieve prikkels) 
bij het behalen van bepaalde service levels, zoals de mate van beschikbaarheid. 
Het is mogelijk om een vertegenwoordiger van de gemeente lid te maken van 
de Raad van Commissarissen. Een andere mogelijkheid, onder meer toegepast 
in Delft, is de gemeente voorzien van een prioriteitsaandeel in het bedrijf. Op 
basis daarvan is de gemeente aandeelhouder in het bedrijf met het recht om 
op bijzondere terreinen mee te beslissen, zoals het vaststellen van de jaarlijkse 
inspanning om binnen de EPL-8-eis te blijven. Er kunnen jaren voorbijkomen 
waarin dat moeilijk ligt, of er kan de technologie dichterbij komen om een 
hogere doelstelling Duurzaamheid voor Winst te eisen. Overleg is dan nodig en 
op dat moment kan het aandeelhouderschap van de gemeente belangrijk zijn.

 4  Aanbesteding van de bouw van het energieweb door de 
ECZ

De bouw van het energieweb is mede door Europa gereguleerd. 
De Europese aanbestedingsrichtlijn 2004/17/EG vormt het aanbestedingsrech-
telijke kader voor het verlenen van opdracht in de sectoren water- en energie-
voorziening, vervoer en postdiensten.15 Met het Besluit aanbestedingen speciale 
sectoren (‘Bass’) is deze richtlijn in Nederland geïmplementeerd.16 Op grond van 

15  Richtlijn 2004/17/EG van 31 maart 2004 houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van 

opdrachten in de sectoren water en energie voorziening, vervoer en postdiensten. Pb 2004, L 134/1. 
16  Stb. 2005, 409.
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het Bass dienen aanbestedende diensten opdrachten Europees aan te besteden 
wanneer de waarde een drempelwaarde overschrijdt en wanneer zij worden 
gegund in het kader van de in artikel 2 t/m 7 Bass genoemde activiteiten. Als 
aanbestedende dienst in de zin van het Bass worden aangemerkt overheden17, 
overheidsbedrijven en houders van bijzondere of uitsluitende marktrechten, voor 
zover deze een van de in artikel 2 t/m 7 Bass genoemde activiteiten verrichten 
(artikel 1 sub 1 Bass).

Een private partij kan onder de werking van richtlijn 2004/17/EG en het 
Bass vallen, indien aan deze partij een bijzonder of uitsluitend recht is verleend. 
Een bijzonder recht is – kort gezegd – een recht dat bij wettelijk voorschrift, of 
bij besluit van een bestuursorgaan aan een beperkt aantal ondernemingen wordt 
verleend en waarbij binnen een bepaald geografisch gebied het verrichten van 
diensten of het uitoefenen van activiteiten aan bepaalde ondernemingen (direct 
of indirect) wordt voorbehouden, op basis van andere dan objectieve, evenredige 
en niet-discriminerende criteria18 (artikel 1 sub v Bass).19 Private partijen, die 
kwalificeren als aanbestedende dienst in de zin van het Bass, dienen opdrachten 
die zij in het kader van een ‘speciale sector activiteit’ gunnen en waarvan de 
waarde de betreffende drempelwaarde overschrijdt, Europees aan te besteden.

Als ‘speciale sector activiteit’ wordt in het Bass onder meer aangemerkt 
de beschikbaarstelling of exploitatie van vaste netten bestemd voor openbare 
dienstverlening op het gebied van de productie, het vervoer of de distributie 
van warmte, alsmede de warmtetoevoer naar dergelijke netten (art. 2 Bass). Dit 
geldt ook voor gas en elektriciteit (art. 2 en 3 Bass). Het Bass biedt aanbeste-
dende diensten de mogelijkheid om – na het publiceren van een aankondiging 
– een onderhandelingsprocedure te volgen. In een dergelijke procedure kan 
een aanbestedende dienst, na het voeren van onderhandelingen, gunnen aan 
de meest geschikte private partij. Aangenomen wordt dat de ECZ een privaat 
bedrijf is dat kwalificeert als aanbestedende dienst en door middel van onder-
handeling een opdracht tot bouw zal moeten verstrekken.

 5 Het Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan mag duurzaamheid alleen regelen als 
dit een direct verband houdt met de bestemming die aan het bestemmingsp-
langebied wordt toegekend. De voorschriften moeten rechtstreeks betrekking 
hebben op het ruimtebeslag van deze gronden zelf of effect hebben op het ruim-

17  De Staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een publiekrechtelijke instelling.
18  Volgens de Europese Commissie dient de verlening van bijzondere of uitsluitende rechten op basis van 

objectieve, evenredige en niet-discriminerende criteria gepaard te gaan met een passende vorm van 

bekendmaking. Zie de ‘explanatory note’ van de Europese Commissie over bijzondere en uitsluitende 

rechten van 18 juni 2004 (CC/2004/33).
19  Zie ook de ‘explanatory note’ van de Europese Commissie over bijzondere en uitsluitende rechten van 18 

juni 2004 (CC/2004/33).
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tegebruik van nabijgelegen gronden.20 Hieruit volgt dat eisen met betrekking tot 
duurzame energie in het bestemmingsplan kunnen worden opgenomen voor 
zover deze ruimtelijk relevant zijn. Dit mogen bovendien alleen eisen zijn die 
voortkomen uit het ruimtelijk gebruik. Ten aanzien van, aan de soorten duur-
zame energie gerelateerde, eisen in een bestemmingsplan kan worden gedacht 
aan:

-  warmtelevering door gebruik van restwarmte: een voorbeeld hiervan is 
het gebruik in woningen of bedrijven van restwarmte die vrijkomt bij 
elektriciteitscentrales, industrie en afvalverbranding;

-  warmteopwekking door een kleinschalige warmte-krachtinstallatie;
-  gebruik maken van overige duurzame energiebronnen: dit betreft onder 

meer aardwarmte, lange termijn koude- of warmteopslag in de bodem, 
zonne-energie, biomassacentrales en warmtepompen.

Voorbeelden van de invulling van dergelijke eisen zijn het vastleggen, in de 
voorschriften en op de plankaart van:

-  randvoorwaarden voor passieve en actieve zonne-energie, als zuid-oriënta-
tie van bebouwing, dakhellingen, nokrichtingen en onderlinge oriëntatie 
van bebouwing ter vermijding van beschaduwing;

-  hoge(re) netto dichtheden of een differentiatie in dichtheden in deelgebie-
den van het bestemmingsplan;

-  rooilijnen ;
-  ruimteclaims ten behoeve van collectieve, of decentrale warmtelevering, 

of energie-opwekking (windturbines, bio-energiecentrale).

Naast het invullen van eisen in het bestemmingsplan, zoals hierboven, kan 
worden gedacht aan een globaal bestemmingsplan, instructies via de Beschrij-
ving in Hoofdlijnen, nadere eisen voor het bouwplan, of het in de toelichting 
opnemen dat bijvoorbeeld het plaatsen van warmtevragende ruimten aan de 
zuidzijde van gebouwen aandachtspunt wordt bij het gebouwontwerp in latere 
fases.21

Het criterium ‘goede ruimtelijke ordening’ is in de nieuwe Wro gehandhaafd. 
Hieronder valt ook het opnemen van kwaliteitseisen in het bestemmingsplan. 
Onder een kwaliteitseis wordt volgens de Memorie van toelichting verstaan: ‘een 
wettelijke eis die zich primair richt tot de overheid en waarin met behulp van 
een kwaliteitswaarde wordt voorgeschreven aan welke kwaliteit een onderdeel 

20  ABRvS 9 juni 1998 nr. E01.95.0148 BR 1998, 936. Dubo-maatregelen op gebouwniveau kunnen niet in 

een bestemmingsplan geregeld worden. Dit was bijvoorbeeld gedaan in Amsterdam, IJ-oevers, maar dit 

is door de , afd. Bestuursrechtspraak van de Raad van State, vernietigd in een uitspraak op 9 juni 1998, 

AB 1998, 338, IJ-oevers Amsterdam.
21  Handreiking Ruimtelijke Ordening en Milieu voor ruimtelijke plannen, VROM Inspectie, maart 2005, 

pagina 116 e.v.
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van de omgeving moet voldoen’22. De kwaliteitseisen en gebruiksbepalingen 
moeten altijd op een of andere wijze kunnen worden vertaald in ruimtelijke 
maatregelen en regels die passen binnen het bestemmingsplan.23

Afspraken met betrekking tot energie kunnen slechts in een bestemmings-
plan worden opgenomen voor zover deze aan de eisen van de wetgever voldoen 
zoals deze naar voren komen in de Memorie van toelichting. Het moet gaan om 
effecten van activiteiten binnen het bestemmingsplangebied die beheersbaar 
zijn door de gemeenteraad. De afspraken met betrekking tot energie moeten 
vertaald kunnen worden in ruimtelijke maatregelen. Hierbij kan worden 
gedacht aan het vastleggen van ruimteclaims op de plankaart voor bijvoorbeeld 
collectieve systemen of systemen voor het opwekken van energie.

Naast de instrumenten die het bestemmingsplan biedt, kunnen in het 
exploitatieplan uit de Grondexploitatiewet zogenoemde ‘locatie-eisen’ worden 
opgenomen. Door middel van locatie-eisen kan de gemeente eisen stellen aan 
de kwaliteit van een (nieuwbouw) locatie. Gemeenten kunnen eisen stellen 
aan de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken, de aanleg van 
nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte. Welke eisen aan 
nutsvoorzieningen kunnen worden gesteld, wordt door de Grondexploitatiewet 
niet verder omschreven. De Handreiking Grondexploitatiewet biedt enkele 
aanknopingspunten.24 Voor het plangebied van de ECZ is vooral van belang dat 
de gemeente aangeeft welke nutsvoorzieningen er zullen komen en op welke 
plaatsen leidingen en eventuele bouwwerken en gebouwen gesitueerd moeten 
worden. Volgens de Handreiking kan een gemeente in het exploitatieplan voor-
schrijven dat voor bepaalde kabels gebruik gemaakt moet worden van mantel-
buizen. Zij moet dan de ligging daarvan aangeven, zodat in het ECZ-gebied 
goed en efficiënt gebruik van de ondergrond kan worden gemaakt.

 6 Conclusie en vooruitblik

Duurzaamheid zit verknoopt in onze eigen omgeving. Onze 
woningen, leidingen, bodem, water en landschappen zijn voor veel meer func-
ties geschikt dan waarvoor we ze nu gebruiken. Er is veel capaciteit aanwezig die 
we sinds de invoering van onze centrale productie- en distributievoorzieningen 
uit het oog zijn verloren. Dat geldt zeker voor energie. In de zomer vangt het 
water in een aantal dagen evenveel energie op als Nederland in een heel jaar 
nodig heeft voor verwarming en koeling. Waarom benutten we bijvoorbeeld het 
water, dat we gebruiken om onze huizen te verwarmen, niet meteen om onze 
toiletten mee door te spoelen? Indien het hierbij gaat om overtollig water uit een 
poldergebied, dan doen we ook nog aan waterbeheer.

22  Kamerstukken II 2002/03, 28916, nr.3 pagina 21 noot 47.
23  Kamerstukken II 2002/03, 28916, nr.3 pagina 22.
24  Handreiking Grondexploitatiewet, Joop van den Brand, Ernst van Gelder en Hendrik van Sandick 

(Red.), Sdu Uitgevers bv, Den Haag, 2008.
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Een vergelijkbaar voorbeeld geldt voor bio-energie. Jaarlijks levert een 
kilometer houtwal een kleine 200 m3 snoeihout op. Gebruiken we dit om een 
zorgcentrum mee te verwarmen, dan combineren we landschapsbeheer met 
zorg en energievoorziening.25 Het zorgcentrum krijgt goedkope schone energie 
uit eigen omgeving. Het snoeihout krijgt daarnaast ineens een marktwaarde en 
levert geld op in plaats van dat het geld kost. Dit maakt het aantrekkelijk voor 
loonbedrijven om het te verzamelen en versnipperen. Door de voorzieningen om 
ons heen slim te combineren, verenigen we belangen en wordt het ineens een 
stuk interessanter om de invulling van onze eigen behoeften weer dichter bij 
huis te zoeken.26

Menig lokaal duurzaam energiebedrijf is er om de kosten voor de energie-
voorziening te beheersen en niet om daarop grote winst te maken. Is een bedrijf 
gericht op hoog mogelijke winst, dan probeert het zoveel mogelijk energie te 
produceren. Is een bedrijf gericht op het beheersen van kosten, dan is het een 
aantrekkelijke partner voor partijen die ook hun kosten proberen te beheer-
sen, zoals een zorgcentrum of een landschapsbeheerder. Door te delen wat zij 
hebben, verlagen partners hun kosten. Vaak richten zij daarvoor een coöperatie 
op. Steeds meer partijen maken op deze wijze economie en lokale duurzame 
energiebedrijven passen perfect in dat beeld. Een bedrijf dat puur gericht is op 
maximaliseren van de winst heeft daar meestal geen tijd voor.

Het recht heeft een enkelvoudig karakter en is daarom vaak een onhandig 
instrument als het gaat om het onderling delen en combineren van assets (asset 
sharing). Zo is het voor een zorgcentrum dat valt onder de Algemene Wet Bijzon-
dere Ziektekosten (AWBZ) niet eenvoudig om aan te tonen dat AWBZ-geld voor 
gebouwen is gestoken in duurzame energie. Hetzelfde geldt voor de wettelijke 
basis van financiering aan scholen en woningcorporaties die het deze partijen 
niet onmogelijk, maar ook niet eenvoudig maakt om assets te combineren. De 
gedachte achter de Interimwet Stad- en Milieubenadering is dat een ontheffing 
van een wettelijke verplichting mogelijk moet zijn als iedereen profiteert van een 
mooie duurzame oplossing.27 Helaas geeft deze wet alleen ontheffing van enkele 
wetten uit het omgevingsrecht en geen ontheffing van wetten op terreinen als 
zorg, onderwijs en volkshuisvesting. Misschien zou het daarvan moeten komen?

De huidige energieleverantie gebeurt overwegend door bedrijven die het 
‘ontzorgmodel’ toepassen. Oude en nieuwe leveranciers, zoals Nuon of Oxxio, 
nemen alle zorgen uit handen. Het zijn profit centres die alle zorgen van de 
klant uit handen nemen en daarop winst maken. Met lokale energiebedrijven 
is het ‘zelfzorgmodel’ in opkomst, maar dat staat nog in de kinderschoenen. Zij 

25  Voorbeeld uit Beesterzwaag waar een biomassaverbrander duurzame energie levert aan twee nabij 

gelegen zorginstellingen.
26  Maarten Venselaar, Synenergy,Combinatie van energie en omgeving, in: Combineer wat je hebt, Duur-

zaamheid door de combinatie van maatschappelijke functies, Jurgen van der Heijden (Red.), januari 2010, 

Eburon, Delft.
27  Stb. 2006, 37.
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kunnen streven naar winst, maar zijn er veelal om de kosten voor de energie-
voorziening te beheersen. Het zijn cost centres en daarmee een aantrekkelijke 
partner voor andere partijen die ook hun kosten proberen te beheersen. Door 
de assets te delen, die zij hebben, verlagen partners hun kosten. Steeds meer 
partijen maken op deze wijze economie en lokale energiebedrijven passen vaak 
goed in dat beeld.

Kunnen beginnende bedrijfjes zich door de grote laten ondersteunen, zoals 
Vogelwijk Energie in Den Haag dat wordt ondersteund door Eneco en de Stich-
ting Natuur en Milieu? Ondersteuning is ook de boodschap van Essent Buur-
tenergie, maar wat wordt precies de onderlinge relatie tussen de beginnende 
en grote bestaande (energie)bedrijven? Zeker als een grotere investering voor 
de deur staat, bijvoorbeeld een windmolen, of een biomassacentrale, kan het 
helpen als een sterke partner daar geld in stopt, en meer dan dat. Ook kennis en 
leveringszekerheid kunnen komen van grote bestaande energiebedrijven. Wat 
deze bedrijven weten, maar er vaak niet bij vertellen, is dat andere bedrijven dit 
ook kunnen leveren. Dat maakt het aanbod van ondersteuning door sterke part-
ners niet minder interessant, maar dat aanbod hoeft niet van energiebedrijven te 
komen.

Een ander probleem van de huidige grote energiebedrijven is dat hun duur-
zame afdelingen veelal rendementen moeten halen die vergelijkbaar zijn met 
die van andere afdelingen. Zij kunnen zich dus enkel binden aan een lokaal 
initiatief als de initiatiefnemers daar bereid zijn om een prijs te betalen die een 
winst garandeert van 10%, en het liefst meer. Voor veel lokale initiatiefnemers is 
hun energiebedrijf echter een cost centre. Zij gebruiken het om hun kosten voor 
energie laag te houden, waarbij een marge van 5% kan volstaan om te overle-
ven. En zij huren een dure partner enkel in om iets te doen wat zij zelf niet 
kunnen. Daar zit een markt voor leveranciers van materiaal en diensten, maar 
geen markt voor een, extern, groot bestaand energiebedrijf dat 10% of meer wil 
verdienen aan energie.

Een ander en misschien nog wel zwaarder argument tegen het aanbod van 
ondersteuning door een groot bestaand energiebedrijf is dat het grootste deel 
van diens inkomsten geen herinvestering krijgt in het gebied zelf. ‘Cash in 
het gebied houden’ is een belangrijke kwestie voor elk lokaal bedrijf, omdat 
daardoor de directe omgeving in waarde stijgt, waaronder de waarde van het 
bedrijf zelf. Herinvestering in een kolenmijn in China is een verlies voor een 
lokaal duurzaam energiebedrijf. Herinvestering in eigen dorp of wijk houdt het 
bedrijf sterk. Er zijn sterke partners die dit kunnen garanderen. Essent of Eneco 
moeten dit ook om een geloofwaardige partner te kunnen zijn.

De toekomst van het lokale duurzame energiebedrijf zou wel eens kunnen 
liggen bij sterke autonome bedrijven, die zich laten faciliteren door traditionele 
bedrijven als bijvoorbeeld Nuon of Eneco. Uit deze gedachte volgt een nieuw 
model voor een energiebedrijf dat afwijkt van het model van de ECZ hierboven. 
Dit nieuwe model moet ruimte geven aan enkele uitgangspunten van een lokaal 
duurzaam energiebedrijf:autonomie, functioneren als cost centre, en cash in het 
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gebied houden. Het zal ook ruimte moeten geven aan asset sharing als bedrijven 
daardoor beter hun kosten beheersen. Dit alles verhoudt zich redelijk goed met 
de coöperatie, een model dat de laatste tijd steeds meer in de belangstelling is 
komen te staan.

Indien de ECZ een cost centre is, dan is de coöperatieve vorm het overwegen 
waard. Is het een profit centre, dan ligt een structuur van BV’s meer voor de 
hand. In deze BV’s spelen enkele grote investeerders een prominente rol in hun 
streven om winst te maken op energie. In de coöperatie spelen de tuinders een 
prominente rol in hun streven de kosten voor energie te beheersen. Hun coöpe-
ratie kan samenwerken met een aantal bedrijven die zij inhuren voor diensten, 
mogelijk ook voor financiering. Overheden kunnen toezicht houden, maar ook 
deelnemen als lid van de coöperatie.

Het nieuwe model voor een lokaal duurzaam energiebedrijf roept niet 
alleen een aantal principiële vragen op die interessant zijn voor de wetenschap, 
maar ook praktische vragen. Een principiële vraag betreft de reikwijdte van de 
Interimwet Stad- en Milieubenadering en of die niet ook andere dan wetten uit 
het omgevingsrecht moet betreffen. Een praktische vraag betreft het nut van de 
vorm van de coöperatie voor lokale duurzame energiebedrijven. Juristen kunnen 
zich per direct over de antwoorden buigen en velen doen dat al.

 7 Bijlage: Energiewetgeving

Er is geen integrale energiewet. Een reeks aan wetten en regels 
vormen samen de energiewetgeving. Wat wel en niet tot de energiewetgeving 
behoort, volgt uit leerstukken die van belang zijn voor de inkoop, de opslag, het 
transport en de verkoop van energie. Dat zijn de volgende:

-  Organisatorische eisen (inclusief vergunningeisen) voor productie, inkoop 
en levering; van elektriciteit, biogas en warmte

-  Eisen dienstverlening;
-  Leveringsovereenkomst en algemene voorwaarden;
-  Aansluiting-, transportovereenkomsten en overige afspraken met netbe-

heerder;
-  Transportcapaciteit en programmaverantwoordelijkheid;
-  Tarieven en vastrecht voor levering van energie;
-  Aansluitbijdrage;
-  Toezicht en handhaving Energiekamer Nma.

Uit deze leerstukken volgt welk recht relevant is voor het transporteren en 
verhandelen van energie. Nationaal gelden vooral de Elektriciteitswet 1998, de 
Gaswet en straks de Warmtewet, die hierboven aan de orde zijn geweest. Op 
dit moment staat een wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet op 
stapel. Deze dient tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering 
van de voorzieningszekerheid en houdende regels met betrekking tot de voor-
rang voor duurzame elektriciteit, alsmede enkele andere wijzingen van deze 
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wetten (Kamerstukken II 2009/10, 31 904). Internationaal speelt Europees recht 
een rol. Daar gelden o.a. de volgende Richtlijnen:

-  Richtlijn 2001/77 elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebron-
nen, die per 1 april 2010 deels en per december 2010 geheel wordt vervan-
gen door;

-  Richtlijn 2009/28 bevordering van het gebruik van energie uit hernieuw-
bare bronnen;

-  Richtlijn 2002/91 energieprestatie van gebouwen;
-  Richtlijn 2003/30 biobrandstoffen of andere hernieuwbare brandstoffen 

in het vervoer;
-  Richtlijn 2005/32 ecologisch ontwerp voor energieverbruikende produc-

ten;
-  Richtlijn 2006/32 energie- efficiënte bij het eindgebruik energiediensten 

(Energiedienstenrichtlijn).

De betrokkenheid van de gemeente brengt, deels op Europese regels gefun-
deerde juridische randvoorwaarden met zich mee, die volgen uit:

-  Gemeentewet/Provinciewet;
-  Europese Staatssteun regels;
-  Aanbestedingsregels;
-  Mededingingswetgeving (wetsvoorstel Markt & Overheid);
-  WON (splitsingswet);
-  Wet FIDO;
-  Boek 2 BW (rechtspersonenrecht).

Tenslotte spelen en enkele fiscale aspecten en subsidies een rol:
-  Fiscale wet- en regelgeving (BTW, VPB, OVB, dividend-, loon- en energie-

belasting);
-  EIA, Energie-investeringsaftrek;28

-  VAMIL;29

-  Unieke Kansen Regeling;30

-  Subsidieregeling opwekken duurzame elektriciteit in vergistingsinstalla-
ties (van 29 november 2006 en op 17 mei 2007 gewijzigd);

-  Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie 
SDE (van 28 februari 2008);

-  Subsidieregeling duurzame energieproductie SDE 2010 (Staatscourant 
van 22 januari 2010, de regeling is op 1 maart in werking getreden);

-  Subsidieregeling energie en innovatie (van 10 december 2009).

28  Voor het eerst gepubliceerd in de Stcrnt. van 8 februari 2002 en sindsdien vaak gewijzigd.
29  Beter bekend als de MIA- en Vamil-regeling. De regeling is op 21 december 2007 in de Staatscourant 

gepubliceerd. De regeling bevat een lijst van alle technologieën die in aanmerking komen voor de 

milieu-investeringsaftrek (MIA) of de willekeurige afschrijving milieu-investering (Vamil).
30  Regeling van de Minister van Economische zaken van 26 oktober 2004, nr. WJZ 4067092, tot vaststel-

ling van regels inzake subsidies energietransitie-experimenten (Unieke kansen regeling).





Recente ontwikkelingen op Europees en Nederlands niveau inzake 
de relatie duurzame energie en afval

Mr. L. van Middelkoop

hoofdstuk	10





181

hoofdstuk	10 recente	ontwikkelingen	op	europees	en	nederlands	niveau	inzake	de	
relatie	duurzame	energie	en	afval

Na de studiedag 2009 hebben zich enkele interessante ontwik-
kelingen voorgedaan betreffende de relatie tussen duurzame energie en afval, 
zowel op nationaal als op Europees niveau.1 In deze bijdrage wordt op deze 
ontwikkelingen ingegaan. De nadruk ligt daarbij op drie ontwikkelingen: de 
gewijzigde status van de ’Afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s) (2), de nega-
tieve besluiten van de Europese Commissie inzake specifieke regelgeving voor 
bioafval (3.1) en harmoniserende duurzaamheidcriteria voor vaste biomassa 
(inclusief bioafval) (3.2). Vervolgens wordt kort ingegaan op de aankondiging dat 
afvalpreventie in Nederland meer aandacht zal krijgen (6) en de nog altijd ont-
brekende duidelijkheid over de grootschalige bij- en meestook van biomassa (7). 
De bijdrage begint echter met een schets van het mogelijke dilemma dat speelt 
bij waste-to-energy: de spanning tussen de afvalhiërarchie en de rol van afval 
(inclusief AVI’s en bioafval) bij de duurzame energiedoelstellingen (1).2

 1 Mogelijke dilemma’s

In terugkerende berichtgeving in de media werd in 2009 
gesproken over de gespannen relatie tussen afvalverbranding en afvalrecycling, 
de bijbehorende strijd om afval tussen deze en andere verwerkingsmethoden 
en de overcapaciteit van afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Zo werd 
in het programma Zembla opgemerkt dat hoewel afvalrecycling, met aparte 
inzameling, beter is dan afvalverbranding, Nederland wel 12 AVI’s heeft en er 
4 in aanbouw zijn. De gemeenten en de verschillende soorten afvalverwerkers 
strijden om het afval.3

Een groot deel van de berichtgeving was gerelateerd aan de door Omrin 
geplande AVI te Harlingen. In de Harlinger Courant van 28 augustus 2009 
werd door de president commissaris van Afvalsturing Friesland (Omrin), 
mevrouw De Boer, toegegeven dat de nieuwe AVI in Harlingen er mede voor 
zorgt dat er in 2009 een overcapaciteit aan verbrandingsovens in Nederland 
ontstaat.4 De overcapaciteit stond ook centraal in het Noord Hollands Dagblad 
van 24 september 2009. HVC-directeur, W. Lieshout kwalificeerde het vermin-
derde aanbod van afval een ingrijpende verandering voor de afvalwereld en 
meldde dat in 2010 vanuit Engeland ongeveer 500.000 ton afval zal worden 
geïmporteerd. Het gevolg van het tekort aan afval is dat de prijzen voor verwer-
king dalen. Daardoor wordt de keuze van afvalverwerking niet meer door de 

1  Duurzame energie (energie uit hernieuwbare bronnen) is volgens de nieuwe Hernieuwbare energie-

richtlijn 2009/28/EG: energie uit hernieuwbare bronnen: energie uit hernieuwbare niet-fossiele bron-

nen, namelijk: wind, zon, aerothermische, geothermische, hydrothermische energie en energie uit de 

oceanen, waterkracht, biomassa, stortgas, gas van rioolzuiveringsinstallaties en biogassen (art. 2 onder 

a, Pb 2009, L 140/16).
2  Waste-to-energy staat voor de verwerking van afval tot energie.
3  TV-programma Zembla van 28 juni 2009.
4  Harlinger Courant van 28 augustus 2009.
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afstand bepaald maar door de prijs. Aanbieders van afval konden in 2009 al 
voor 60 Eurocent afval laten verbranden, ten opzichte van 79 Eurocent begin 
2009. De recyclingbedrijven ondervinden dat door de overcapaciteit het verbran-
den van afval veel goedkoper is geworden en hebben de noodklok geluid in Den 
Haag.5

Ook op 19 december 2009 bericht onder meer het Nederlands Dagblad over 
de overcapaciteit.6 Daarin betwist de woordvoerder van Omrin, de heer Terpstra 
het standpunt van hoogleraar L. Reijnders dat 2 AVI’s in Nederland meer dan 
voldoende is, door te stellen dat de AVI in Harlingen beschikt over voldoende 
afval, vooral Fries huisafval.

Ook vanuit VROM werd in april 2010 gewezen op de – alsnog – dreigende 
overcapaciteit van de AVI’s. Demissionair minister van VROM, mevrouw 
Huizinga, berichtte hierover in reactie op vragen aan haar voorganger van de 
Tweede Kamer ten aanzien van de vernietigde Wm-vergunning voor de AVI te 
Harlingen.7 In april 2009 had de minister aangegeven dat door de in aanbouw 
zijnde en geplande uitbreiding de vergunde, technisch maximale capaciteit voor 
afvalverbranding zou toenemen van 6,9 miljoen ton (2009) tot 7,3 miljoen ton 
(2012), met een daadwerkelijk beschikbare capaciteit van 6,4 miljoen ton (2012). 
Indien de AVI te Harlingen alsnog een Wm-vergunning verkrijgt, dan wordt 
de daadwerkelijk beschikbare capaciteit ongeveer 6,6 miljoen ton (2012).8 Voor 
deze capaciteit zou volgens de berekeningen voor het LAP 2009-2021 voldoende 
aanbod van brandbaar restafval zijn voor AVI’s. Het aanbod voor AVI’s was bere-
kend op 7 miljoen ton (2012). Toch dreigt nu alsnog overcapaciteit, doordat het 
aanbod op dit moment kleiner is dan berekend. De oorzaken liggen volgens de 
demissionaire minister in de economische crisis, waardoor minder afval wordt 
aangevoerd.

Uit onderzoek van Eurostat blijkt dat in 2008 binnen de EU 40% van het 
gemeenteafval werd gerecycled (23%) of gecomposteerd (17%). Nederland staat, 
met Oostenrijk, aan top qua recycling en composteerpercentage, met ruim 60% 
(32 om 27%). In Nederland werd in 2008 39% van het gemeenteafval verbrand 
(en 1% gestort).9 Maar door de in de media benoemde prijsdaling voor de 
verwerking van afval, in bijzonder voor verbranding, zullen deze cijfers na 2008 
wellicht anders luiden. Hoewel uit een quickscan van 2009 bleek dat recyclebaar 
afval nog niet werd verbrand, wat in lijn is met de minimumstandaard per afval-
stroom in het LAP. De quickscan was verricht naar aanleiding van een vraag uit 
de Tweede Kamer over de negatieve effecten van de overcapaciteit van AVI’s. Het 

5  http://www.recyclingnetwerk.org/nieuws/2009/11/minister_legt_noodkreet_recycl.php.
6  Nederlands Dagblad van 19 december 2009. Zie ook A. van den Eijk, ‘Structureer overschot van verbran-

dingscapaciteit’, Afvalforum, november 2009, p. 4-5.
7  Kamerstukken II 2009/10, 30892, nr. 53 (Landelijk afvalbeheerplan).
8  Kamerstukken II 2009/10, 30892, nr. 53 (Landelijk afvalbeheerplan), p. 1.
9  Eurostat newsrelease, 43/2010, 19 March 2010, Environment in the EU27, ‘40% of municipal waste 

recycled or composted in 2008’, via http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/8-19032010-

AP/EN/8-19032010-AP-EN.PDF.
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afval dat in de AVI’s wordt verbrand, bleek toen te voldoen aan de minimum-
standaard in het LAP. Maar in dit onderzoek werd wel geadviseerd dat zoveel 
mogelijk moest worden voorkomen dat AVI’s een aanzuigende werking krijgen 
op recyclebaar afval, bijvoorbeeld door duidelijke vergunningvoorschriften en 
toezicht.10

De hiervoor, door de media, geschetste problematiek ziet op de spanning, 
die groeit door (dreigend) tekort aan afval, tussen enerzijds de – toenemende 
– afvalverbranding met energieopwekking, vooral in AVI’s, en anderzijds andere 
verwerkingsmethoden, vooral recycling (composteren). Deze spanning kan 
zich ook voordoen tussen de diverse soorten waste-to-energy (verbranden/vergis-
ten van bioafval). Onderbelicht blijft daarbij de relatie tussen de belangen die 
gemeenten hebben bij bepaalde verwerkingsinstallaties en de keuzes die zij 
maken binnen hun afvalbeheer voor het verwerken van het afval (verbranden, 
vergisten, composteren).

 1.1 Voor- en nadelen bij waste-to-energy

Door de rol die afval kan spelen bij het bereiken van de (duur-
zame) energiedoelstellingen loopt deze spanning wellicht nog meer op. Zowel 
Europa als Nederland erkennen dat het afvalbeleid, en in het bijzonder bioafval, 
een grote rol kan spelen bij de duurzame energiedoelstellingen. Er kleven echter 
aan waste to energy- installaties zowel voordelen als nadelen. Voordelen zijn het 
vergroten van de onafhankelijkheid van fossiele bronnen en daarmee van de 
leveringszekerheid. AVI’s maken, bijvoorbeeld, inderdaad in veel landen deel 
uit van het energiebeleid, met als doel onafhankelijkheid van fossiele bronnen 
(leveringszekerheid).11

Nadelige gevolgen voor het milieu zien vooral op de uitstoot van de AVI’s en 
andere verbrandingsinstallaties. Onderzoek toont aan dat deze nadelige milieu-
effecten de afgelopen 35 jaar drastisch zijn verminderd. Wanneer de afvalver-
branding wordt gecombineerd met energieopwekking dan worden, volgens dit 
onderzoek, de resterende nadelige milieueffecten gedeeltelijk of volledig wegge-
nomen, door het voorkomen van het gebruik van fossiele brandstoffen.12 Onder 
de nieuwe Hernieuwbare energie-richtlijn 2009/28/EG (HE-richtlijn) wordt bio-
energie namelijk als CO2 neutraal aangemerkt.13 Biobrandstof beperkt namelijk 
– in beginsel – de toename van CO2-emissies. Voorwaarde is wel dat de brand-

10  Harlinger Courant van 28 augustus 2009. De quick-scan van 19 juni 2009, getiteld ‘Quick scan kwali-

teit te verbranden afvalstoffen in AVI’s’ van de VROM-Inspectie, via www.vrominspectie.
11  M. Grosso, A. Motta, L. Rigamonti, ‘Efficiency of energy recovery from waste incineration, in the light 

of the new Waste Framework Directive’, Waste Management, Volume 30, Issue, 7, July 2010, p 1238-1243, 

at p. 1238, via http://www.sciencedirect.com.
12  A. Damgaard, Ch. Riber, T. Fruergaard, T. Hulgaard, T.H. Christensen, ‘Life-cycle-assessment of 

the historical development of air pollution control and energie recovery in waste incineration’, Waste 

Management, Volume 30, Issue 7, July 2010, p 1244-1250, via http://www.sciencedirect.com.
13  www.eeb.org/index.cfm/activities/climate-energy/biofuel/what-is-the-eu-doing/.
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stof dan duurzaam wordt geproduceerd, op basis van duurzame grondstoffen. 
Bovendien is organisch afval een goede basis voor de productie van biobrand-
stof die in tegenstelling tot bepaalde andere soorten bewust geproduceerde 
biomassa, zoals suikerbieten, geen aanspraak maakt op landbouwgrond, al dan 
niet tropisch, zodat het niet concurreert met de voedselproductie of natuurbe-
schermingsdoelstellingen.14 Toch blijkt uit de casus van de AVI van Harlingen 
dat er negatieve gevolgen kleven aan afvalverbranding voor het milieu, in de 
vorm van onder meer emissies, geurhinder en verkeershinder.15 De gebrekkige 
aandacht voor deze gevolgen bij de besluitvorming leidde tot vernietiging van 
de Wm-vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een reststof-
fenenergiecentrale. Daarbij kan worden betwijfeld of de bio-energie opgewekt 
in AVI’s als CO2 neutraal kan worden aangemerkt wanneer daarvoor afval over 
een lange afstand, bijvoorbeeld uit Engeland, moet worden aangevoerd.16

 1.2  De duurzame energiedoelstelling versus de 
afvalhiërarchie

Er is mogelijk ook sprake van negatieve spanning tussen de 
afvalhiërarchie en de rol van afval in het energiebeleid, in het bijzonder de duur-
zame energiedoelstellingen. Het stimuleren van afvalverbranding ten behoeve 
van energieopwekking kan negatieve gevolgen hebben voor de recycling van 
afval, zeker gelet op de genoemde (prijs)gevolgen bij een afvaltekort. Sommigen 
stellen dat recycling de voorkeur moet genieten boven verbranding, ook al is het 
met energieopwekking.17 Bioafval is ook goed voor andere (milieu)doeleinden dan 
energieopwekking, zoals bodemverbetering. De stelling wordt ondersteund door 
de afvalhiërarchie in de Kaderrichtlijn afval 2008/98/EG (KRA), die luidt:

1)   preventie;
2)   voorbereiding voor hergebruik;
3)  recycling;
4)  andere nuttige toepassing, bijv. energieterugwinning; en tevens
5)  verwijdering (art. 4 lid 1).

Recycling is, volgens de Kaderrichtlijn ‘elke nuttige toepassing waardoor 
afvalstoffen opnieuw worden bewerkt tot producten, materialen of stoffen, voor 
het oorspronkelijke doel of voor een ander doel. Dit omvat het opnieuw bewer-
ken van organisch afval, maar het omvat niet energieterugwinning, noch het 
opnieuw bewerken tot materialen die bestemd zijn om te worden gebruikt als 

14  http://www.wageningenuniversity.nl/NL/nieuwsagenda/nieuws/B100318.htm.
15  ABRvS 13 januari 2010, nr. 20090542/1.
16  Dit geldt natuurlijk ook voor andere vormen van bio-energieopwekking.
17  M. Grosso, A. Motta, L. Rigamonti, ‘Efficiency of energy recovery from waste incineration, in the light 

of the new Waste Framework Directive’, Waste Management, Volume 30, Issue, 7, July 2010, p 1238-1243, 

at p. 1238, via http://www.sciencedirect.com. (Dit wordt gesteld door vooral de recyclingsbranche en 

milieuorganisaties).
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brandstof […]’. Composteren valt daarmee onder dit begrip ‘recycling’ en staat 
binnen de Europese hiërarchie één tree hoger op de ladder dan energieterug-
winning.

Ook in de voorkeursvolgorde van het LAP 2 komt nuttige toepassing door 
materiaal hergebruik vóór nuttige toepassing als brandstof of voor een andere 
wijze van energieopwekking.18

De Lidstaten zijn gebonden aan de Europese afvalhiërarchie. Zij moeten 
bij het toepassen van deze afvalhiërarchie maatregelen treffen om ‘de opties te 
stimuleren die over het geheel genomen het beste milieuresultaat opleveren.’ Zij 
mogen van de hiërarchie afwijken voor bepaalde specifieke afvalstromen ‘indien 
dit op grond van het levenscyclusdenken […] gerechtvaardigd is’ (art. 4 lid 2 
KRA).

De afvalhiërarchie in de Kaderrichtlijn verschilt niet alleen qua binding 
maar ook qua inhoud met die in diens voorganger, richtlijn 2006/12/EG. 
Ingevolge deze richtlijn dienden de Lidstaten passende maatregelen te nemen 
ter bevordering van ‘in de eerste plaats de preventie’ van afvalstoffen en ‘in 
de tweede plaats (ii) de nuttige toepassing van de afvalstoffen door recycling, 
hergebruik, terugwinning dan wel andere handelingen gericht op het verkrijgen 
van secundaire grondstoffen, of, (i) het gebruik van afvalstoffen als energiebron’ 
(art. 3 lid 1 KRA). Recycling (inclusief composteren) en waste-to-energy werden in 
richtlijn 2006/12/EG dus als gelijkwaardige alternatieven aangeduid.

Door de bindende en verduidelijkte afvalhiërarchie in de nieuwe Kaderricht-
lijn afval (en in het LAP) doet zich een dilemma voor tussen twee milieudoel-
stellingen, te weten: 

a)  de keuze voor inzet van (bio)afval ten behoeve van de duurzame energie-
doelstelling; en

b)  de keuze om vast te houden aan de afvalhiërarchie om (bio)afval te voor-
komen en anders bij voorkeur te recyclen, bijvoorbeeld door composteren, 
boven afvalverbranding, ook ten behoeve van energie.

In elk geval moet vanuit de – per december 2010 bindende – Europese afvalhi-
erarchie bezien, niet afvalverbranding maar afvalpreventie het meest worden 
gestimuleerd. Afvalpreventie is inderdaad, zowel in Nederland als Europa 
formeel de primaire doelstelling binnen afvalbeheer en dient actief te worden 
geïmplementeerd.

Ook binnen de categorie ‘nuttige toepassing’ door energieterugwinning kan 
tussen de verschillende opties een keuzedilemma ontstaan. Moet het (bio)afval 
ongescheiden worden verbrand in AVI’s (of als bijstook in kolencentrales) of 
wordt het, na gescheiden inzameling, via vergisting omgezet in biogas? Waar-
aan moet op basis van welke criteria voorkeur worden gegeven? Daarbij is van 

18  Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021, Naar een materiaalketenbeleid, 16 februari 2010 (LAP 2), p. 53, 

via http://www.lap2.nl.
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belang aan welke opties de overheid steun verleent, bijvoorbeeld via de SDE,19 
dan wel aan bepaalde verwerkingsinstallaties verplichtingen oplegt, bijvoor-
beeld een verplichting voor energieproducenten om een bepaald percentage aan 
biomassa (al dan niet inclusief bioafval) bij te stoken.

 1.3 Een tekort aan (bio)afval: oplossen via import

Als er minder (bio)afval beschikbaar is, neemt de kans op 
concurrentie tussen de verwerkingsopties toe en worden de dilemma’s ernstiger. 
Hierboven is al gewezen op het algemene afvaltekort. Dit geldt in het bijzonder 
voor bioafval. Er wordt al gesproken over een binnenlands tekort aan biomassa 
(inclusief bioafval) voor de duurzame energiedoelstellingen. In het werk-
programma Schoon en Zuinig van 2007 werd gesteld dat voor de duurzame 
energiedoelstellingen van Nederland 500 MW nieuw vermogen voor biomassa 
nodig was. Om dit vermogen te halen, richt men zich in Nederland ook op 
groen gas, en wel vooral op het vergisten van mest en rioolwaterzuiveringsslib.20 
In dit kader is door het platform ‘Nieuw Gas’ een ambitie geformuleerd om 8 
tot 12% van het aardgas te vervangen door ‘groen gas’ in 2020. De realisatie van 
deze ambitie is onder meer afhankelijk van de beschikbaarheid van biomassa, 
inclusief bioafval.21 Volgens schattingen kan Nederland maximaal op 3% groen 
gas komen op basis van nationaal geproduceerde biomassa, waarbij eveneens is 
meeberekend de vergisting van mest (niet zijnde bioafval volgens de EU).22

Er zal dus, naar verwachting, een tekort zijn aan Nederlandse biomassa 
(inclusief bioafval) om de duurzame energie ambities te verwezenlijken. Dit kan 
worden opgelost door de import van biomassa, inclusief (bio)afval, (of groen gas) 
dan wel door – in afwijking van de afvalhiërarchie (preventie) – meer bioafval te 
produceren dan wel meer bioafval gescheiden in te zamelen.

Nederland lijkt niet voor een toename van de gescheiden inzameling van 
bioafval te hebben gekozen. In 2008 hebben de gemeenten juist meer vrijheid 
gekregen ten aanzien van het gescheiden inzamelen van GFT (art. 10.26 Wm), 
naar aanleiding van een LCA-studie (LevensCyclusAnalyse). Uit deze LCA bleek 
dat, in lijn met het Europese Groenboek, geen van de verwerkingsmethodes van 
bioafval een duidelijk milieuvoordeel geniet boven een andere, behoudens boven 
storten.23

Uit de kabinetsreactie op het Europese Groenboek – Beheer bioafval in de 
Europese Unie – van 23 februari 2009 blijkt een toename van Nederlands bioaf-

19  SDE staat voor de subsidieregeling ‘Stimulering Duurzame Energie’, zie hierover http://www.

senternovem.nl/sde/.
20  VNG standpunt – Groenboek over het beheer van bioafval in de Europese Unie, februari 2009, p. 3, via 

www.vng.nl. 
21  Kamerstukken II 2008/09, 22 112, nr. 853, p. 5.
22  VNG standpunt – Groenboek over het beheer van bioafval in de Europese Unie, februari 2009, p. 3, via 

www.vng.nl. 
23  Brief Minister van VROM aan de Tweede Kamer, van 23 februari 2009, p. 5 zie hiervoor.
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val niet te worden beoogd. Het kabinet benadrukte juist dat a) de toepassing van 
bioafval voor de productie van duurzame energie, buiten AVI’s, beperkt is, en 
dat b) in het LAP2 het streven is vervat om ‘de hoeveelheid vermijdbaar bioafval 
(=verspilling) terug te dringen.’ Indien dit lukt, zo redeneert het kabinet, ‘zal 
de hoeveelheid bioafval in de toekomst afnemen en daarmee ook de rol van het 
verwerken van bioafval in de duurzame energievoorziening’. Dit reductiestre-
ven acht het kabinet gerechtvaardigd ‘gezien de zeer hoge milieudruk van de 
productie en transport van voedsel.’ Daarentegen ziet het kabinet wel een grote 
rol weggelegd voor biomassa: in 2030 moet 30% van de Nederlandse energiebe-
hoefte gedekt worden door biomassa.24 

De meeste biomassa wordt door Nederland geïmporteerd.25 Ook neemt de 
import van afval ten behoeve van energieopwekking toe, gevoed door de hieron-
der te bespreken gewijzigde status van afvalverbrandingsinstallaties.26 Neder-
land lijkt daarmee als oplossing van het tekort aan afval (en biomassa), inclusief 
de overcapaciteit van AVI’s, in te zetten op de import.

 2 De gewijzigde status van AVI’s

De eerste ontwikkeling die zich heeft voorgedaan sinds decem-
ber 2009 ziet op de positie van afvalverbranding ten behoeve van energieopwek-
king in de afvalhiërarchie.

In de voormelde reactie van het kabinet van februari 2009 op het Groen-
boek werd opgemerkt dat 50% van het huishoudelijk bioafval (GFT & tuinafval) 
in Nederland niet apart wordt ingezameld maar, samen met het huishoudelijk 
restafval wordt verbrand in afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s). Daar wordt ook 
elektriciteit of warmte opgewekt. Mede vanwege de verwachte afname van bioaf-
val verwachtte het kabinet niet dat voor AVI’s een belangrijke rol was weggelegd 
als duurzame energie producenten.27

In april 2009 leek VROM op dit toekomstperspectief van AVI’s terug te 
komen. De rol van AVI’s bij de productie van duurzame energie was groot 
en zou, zo verwachtte VROM, nog groter worden doordat er nog van uit werd 
gegaan dat de capaciteit van de AVI’s zou toenemen, volgens voorspellingen ook 
nog in 2010/2011. Wel werd de kanttekening geplaatst dat de vraag of het om 
een substantieel grotere rol gaat mede afhankelijk is van de mate waarin het 
energierendement van de AVI’s kan worden geoptimaliseerd. Hoewel AVI’s qua 
productie van elektriciteit hoog scoren in verhouding tot verbrandingsinstalla-
ties van andere Lidstaten, benutten zij weinig restwarmte. Het totaal rendement 

24  Brief Minister van VROM aan de Tweede Kamer, van 23 februari 2009, p. 3 zie hiervoor.
25  Commisie Corbey, advies ‘Biobased Economy: duurzaam en duidelijk – Advies over Duurzaamheidscri-

teria Vaste Biomassa, november 2009, aangeboden aan de minister van VROM, via www.corbey.nl.
26  http://www.senternovem.nl/uitvoeringafvalbeheer/Cijfers/Afvalcijfers/Verwerking_van_afval/In_en_

uitvoer_van_afval/index.asp.
27  Brief Minister van VROM aan de Tweede Kamer, van 23 februari 2009, p. 4 zie hiervoor.
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van de AVI’s kan nog verbeterd worden, maar dit vraagt om maatwerk gelet op 
de lokale omstandigheden. In het kader van het Werkprogramma ‘Warmte op 
stoom’ werd daarom bekeken hoe de potentie van restwarmte lokaal kan worden 
gerealiseerd.28

De rol van de AVI’s in de duurzame energievoorziening werd echter in 
december 2009 weer beperkt, door het Convenant ‘capaciteitsregulering afval-
verbranding’ tussen VROM en de AVI’s, waarin voor de eerstkomende jaren een 
capaciteitsstop (moratorium) is afgesproken, in ruil voor een vervroegde wijzi-
ging van de status van de AVI’s binnen het kader van afvalbeheer.29 Lopende 
projecten, die leiden tot capaciteitsvergroting (zoals de AVI in Harlingen) vinden 
nog wel doorgang, alsmede de modernisering van installaties, zonder uitbrei-
ding van hun capaciteit. Hoewel de capaciteit van de Nederlandse AVI’s voor-
alsnog niet meer zal worden uitgebreid, zullen de AVI’s waarvan hun status is 
gewijzigd van ‘verwijdering’ in ‘nuttige toepassing’ minder snel geconfronteerd 
worden met een afvaltekort. Zij zullen het capaciteitsprobleem van (bio)afval 
eenvoudiger via import kunnen oplossen. Hoewel er mogelijkheden resteren 
voor exporterende Lidstaten om bezwaar te maken tegen de overbrenging van 
afvalstoffen naar Nederland (art. 8-12 EVOA).30

 2.1  Bron van de nieuwe status: Kaderrichtlijn afval  
2008/98/EG

De basis voor de voornoemde statuswijziging van AVI’s ligt in 
de nieuwe Kaderrichtlijn afval 2008/98/EG (KRA), die uiterlijk op 12 decem-
ber moet zijn geïmplementeerd. Het is deze richtlijn die nieuwe kansen biedt 
voor AVI’s die energie opwekken. In tegenstelling tot diens voorganger, maakt 
de Kaderrichtlijn het mogelijk dat efficiënte installaties kunnen vallen onder de 
status ‘nuttige toepassing’ (R1: ‘hoofdgebruik als brandstof of als ander middel 
voor energieopwekking’) in plaats van ‘verwijdering’ (D10: ‘verbranding op 
land’). De wijziging van de status past bij de aandacht die waste-to-energy recen-
telijk geniet in de EU omdat afval kan bijdragen aan de, klimaat gerelateerde, 
Europese 20-20-20 doelstelling.31 

Onder de voorganger, richtlijn 2006/12/EG, was de positie van AVI’s ondui-
delijk. Enerzijds werden AVI’s – impliciet via de daarin opgenomen afvalhiërar-
chie – aangemerkt als verwijderinginstallaties, zelfs indien zij energie (warmte 
en/of elektriciteit) opwekten. Anderzijds bood bijlage IIB (‘nuttige toepassing’) 
van richtlijn 2006/12/EG impliciet al ruimte om AVI’s te scharen onder de 

28  Kamerstukken II 2008/09, 22 112, nr. 853, p. 4. 
29  Convenant Capaciteitsregulering Afvalverbranding van 11 december 2009, via www.vrom.nl en www.

lap2.nl.
30  Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende 

de overbrenging van afvalstoffen, Pb 2006, L 190/1.
31  COM(2008)19 final (voorstel voor de HE-richtlijn). Dit zijn de klimaatdoelstellingen geformuleerd in 

2008. Zie over deze doelstelling de bijdragen van Vandenberghe en Jonker en Vedder.
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categorie R1: ‘hoofdgebruik als brandstof of een andere wijze van energieopwek-
king’. Vooruitlopend op de nieuwe Kaderrichtlijn had de Commissie, gelet op de 
onduidelijkheid en Hof-rechtspraak van 2003,32 al in 2008 richtsnoeren gepubli-
ceerd over het onderscheid tussen de R1 en D10 status van AVI’s.33

In de preambule van de nieuwe Kaderrichtlijn werd de onduidelijkheid ten 
aanzien van de status van afvalverbranding ten behoeve van energieopwekking 
expliciet opgemerkt.34 De wijziging van status houdt in dat afvalverbranding 
(met energieterugwinning) een tree hoger komt binnen de Europese, binnen-
kort bindende, afvalhiërarchie.35 Wel wordt de mogelijkheid van een gewijzigde 
status beperkt tot de volgende AVI’s:

a)  bestemd voor het verbranden van vast stedelijk afval, en
b)  die ook voldoen aan de R1-formule, inhoudende dat de energie-efficiënte 

van de AVI boven een bepaalde grenswaarde moet uitkomen (bijlage II 
KRA).

De niet-limitatieve lijst van bijlage II van de Kaderrichtlijn, met ‘handelin-
gen van nuttige toepassing’, noemt als eerste ‘hoofdgebruik als brandstof of 
als ander middel voor energieopwekking’. Dit is met een * uitgewerkt in een 
voetnoot bij de bijlage. Daaruit blijkt expliciet dat hieronder ook vallen ‘verbran-
dingsinstallaties die specifiek bestemd zijn om vast stedelijk afval te verwerken’, 
mits zij voldoen aan de daar bepaalde – en minimum – energie-efficiëntie.36 

De energie-efficiëntie �an de af�al�erbrandingsinstallaties moet, om te kunnen 
�allen onder de R1-status, inge�olge de bijlage , ‘ten minste’ bedragen:

-  0,60 �oor installaties ‘die �óór 1 januari 2009 in bedrijf zijn en o�er een 
�ergunning beschikken o�ereenkomstig het toepasselijke Gemeenschapsrecht;

-  0,65 �oor installaties ‘waar�oor na 31 december 2008 een �ergunning wordt 
afgege�en.’

Voor het berekenen �an de energie-efficiënte moet bo�endien de �olgende 
formule worden benut: (Ep – (Ef + Ei)) / (0,97 x (Ew + Ef)). Deze formule moet 

32  Zaak C-228/00, Commissie tegen Duitsland, JM 2003/85 en zaak C-458/00, Commissie tegen Luxem-

burg, JM 2003/86.
33  Europese Commissie, Eurostat, ‘Waste incineration: recovery or disposal?’, oktober 2008, via http://epp.

eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/documents/GUIDANCE%20ON%20WASTE%20INCI

NERATION%20STATISTICS_FINAL.PDF. 
34  ‘In deze richtlijn dient te worden verduidelijkt in welke gevallen de verbranding van vast stedelijk afval 

energie-efficiënt is en kan worden beschouwd als een nuttige toepassing’ (preambule 20).
35  M. Grosso, A. Motta, L. Rigamonti, ‘Efficiency of energy recovery from waste incineration, in the light 

of the new Waste Framework Directive’, Waste Management, Volume 30, Issue, 7, July 2010, p 1238-1243, 

at p. 1238, via http://www.sciencedirect.com.
36  In het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie (COM(2005)667) waren de voorwaarden 

en de formule nog opgenomen in de lijst van de Annex zelf; werd niet de term ‘vast stedelijk afval’ maar 

‘vast huishoudelijk afval’ benut; en werd bij de formule opgemerkt dat deze is gebaseerd op informatie 

in de BREF voor afvalverbranding.



190

duurzame	energie	–	juridische	kansen	en	belemmeringen

worden toegepast in o�ereenstemming met het BREF �oor af�al�erbranding (Best 
A�ailable Techniques Reference Document for Waste Incineration, behorende bij 
de IPPC-richtlijn 2008/1/EG).

Uit onderzoek blijkt dat 60% van de onderzochte Europese AVI’s (160 van de 
279) voldoen aan de grenswaarde van 0,6 en daarmee de R1-status kunnen 
krijgen. 

Van de voornoemde Europese AVI’s, vooral gelegen in Noord Europa, komt 
36% via de R1 formule zelfs op een energie-efficiëncy van 0,8. Opvallend is dat 
in het overzicht van Europese landen, de Nederlandse AVI’s gemiddeld uitko-
men op een energie-efficiëntie van 0,55%, terwijl de Scandinavische landen 
uitkomen op percentages van 0,85-1,06%.37

De statuswijziging in de Kaderrichtlijn zelf is bekritiseerd door milieuor-
ganisaties.38 Bovendien is een kritiekpunt dat het begrip ‘stedelijk vast afval’ 
niet nader is gedefinieerd. Daarnaast is door onderzoekers kritiek geuit op de 
R1-formule in de richtlijn, te weten dat de R1-formule geen rekening houdt 
met schaalvoordelen en de klimaateffecten.39 Dit laatste heeft als gevolg dat de 
Zuid Europese installaties een geringere energie-efficiëntie hebben. In Zuid 
Europa is namelijk minder vraag naar warmte, terwijl juist de gecombineerde 
opwekking van warmte en elektriciteit betere energie-efficiëntie oplevert dan 
enkel de opwekking van elektriciteit. Onderzoekers pleiten voor een aanpassing 
van de R1-formule waarbij naast deze twee aspecten ook de waardering van de 
productie van warmte versus elektriciteit anders ligt.40 Het is de verwachting 
dat de Europese Commissie nog met richtsnoeren komt ten aanzien van de 
R1-formule, waarin hopelijk aandacht wordt besteed aan beide inhoudelijke 
kritiekpunten.

 2.2 Een vervroegde R-1 status voor Nederlandse AVI’s

Nederland heeft – beperkt (in tijd en omvang) – een rol toebe-
deeld aan AVI’s voor de opwekking van duurzame energie. Nederland heeft dan 
ook de door de Kaderrichtlijn afval expliciet geboden mogelijkheid om de status 
van de AVI’s te wijzigen, benut, en wel vooruitlopend op de algemene omzetting 
van deze richtlijn. Om de R1 status voor AVI’s ook binnen Nederland mogelijk te 

37  M. Grosso, A. Motta, L. Rigamonti, ‘Efficiency of energy recovery from waste incineration, in the light 

of the new Waste Framework Directive’, Waste Management, Volume 30, Issue, 7, July 2010, p 1238-1243, 

at p. 1240 en 1242, via http://www.sciencedirect.com.
38  Zie bijv. http://www.foeeurope.org/press/2007/FoEE+EEB_Waste_Media_Advisory.pdf.
39  M. Grosso, A. Motta, L. Rigamonti, ‘Efficiency of energy recovery from waste incineration, in the light 

of the new Waste Framework Directive’, Waste Management, Volume 30, Issue, 7, July 2010, p 1238-1243, 

at p. 1241, via http://www.sciencedirect.com.
40  M. Grosso, A. Motta, L. Rigamonti, ‘Efficiency of energy recovery from waste incineration, in the light 

of the new Waste Framework Directive’, Waste Management, Volume 30, Issue, 7, July 2010, p 1238-1243, 

at p. 1243, via http://www.sciencedirect.com.
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maken werd het tweede LAP al drie maanden na inwerkingtreden voor het eerst 
gewijzigd (per 25 maart 2010). In het LAP is de voornoemde Europese formule 
opgenomen voor het onderscheid tussen status ‘verwijdering’ en ‘nuttige toepas-
sing’ (R1 en D10).41

Het gaat om een bevoegdheid om de R1 status toe te wijzen. Het advies van 
Senternovem aan de minister luidt om deze status te weigeren en de AVI de 
status ‘verwijdering’ (D10) te laten behouden indien de energie-efficiëntie van 
de AVI onder de voornoemde grenswaarde van 0,60 ligt.42 

Bepaalde AVI’s hebben hierdoor – op verzoek – de status ‘nuttige toepassing’ 
(R1) verkregen van de minister van VROM in tegenstelling tot de status ‘verwij-
dering’.43 De versnelde wijziging van de status in ‘nuttige toepassing’ in het 
LAP vormt de tegenprestatie van de Minister voor het al genoemde Convenant 
‘capaciteitsregulering afvalverbranding’.44 De Minister had daarbij toegezegd na 
te gaan of AVI’s versneld de R1 status, ingevolge de Kaderrichtlijn afval, konden 
krijgen. Weliswaar loopt Nederland op het punt van de R1 status voor op de alge-
hele implementatie van de nieuwe Kaderrichtlijn, maar ten opzichte van andere 
Lidstaten is geen sprake van een versnelde statuswijziging. Zo werd bijvoorbeeld 
in Duitsland deze status al langer toegekend aan AVI’s.45 

De minister van VROM heeft bij de toekenning van de R1 status gebruik 
gemaakt van het advies op basis van de resultaten van de R1 formule. In de 
toekenning schuilt evenwel een zeker (Europees rechtelijk) risico. Er wordt op 
Europees niveau namelijk nog gewerkt aan een richtsnoer over de toepassing 
van de energie-efficiëncy-formule voor AVI’s zoals opgenomen in de Kaderricht-
lijn afval 2008/98/EG. In deze richtsnoer zal ondermeer worden ingegaan op 
systeemgrenzen en afbakening.46 Omdat nog niet duidelijk is wat het richtsnoer 
zal bepalen, is onzeker of de R1 status ingevolge het LAP ook na het verstrijken 
van de implementatietermijn van de Kaderrichtlijn en de komst van de richt-
snoer gehandhaafd kan blijven.47 De R1 status in het LAP is daarom vooralsnog 
enkel beperkte tijd van toepassing, of anders gezegd verzekerd, en wel tot 12 
december 2010 juncto de datum van publicatie van de Europese richtsnoeren. 

41  Brief van minister van VROM, Kamerstukken II 2009/10, 30 872, nr. 52.
42  Inspraaknotitie van 7 december 2009 – Eerste wijziging van het LAP 2009-2010, Bijlage bij Kamerstuk-

ken II 2009-2010, 30 872, nr.51. zie ook http://www.lap2.nl/uitvoering.asp?i=55.
43  Lap 2, p. 163-164, http://www.lap2.nl.
44  Convenant capaciteitsregulering afvalverbranding, bijlage bij Kamerstukken II 2009-2010, 30 872, nr. 

51, zie ook http://www.lap2.nl.uitvoering.
45  Convenant capaciteitsregulering afvalverbranding, bijlage bij Kamerstukken II 2009-2010, 30 872, nr. 

51.
46  Inspraaknotitie van 7 december 2009 – Eerste wijziging van het LAP 2009-2010, Bijlage bij Kamerstuk-

ken II 2009/10, 30 872, nr.51. zie ook http://www.lap2.nl/uitvoering.asp?i=55.
47  Inspraaknotitie van 7 december 2009 – Eerste wijziging van het LAP 2009-2010, Bijlage bij Kamerstuk-

ken II 2009/10, 30 872, nr.51. zie ook http://www.lap2.nl/uitvoering.asp?i=55.
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Ook is in het LAP bepaald dat een incorrecte toekenning niet aan de minister 
kan worden tegengeworpen.48 

Een wijziging van D10 naar R1 status biedt voor een AVI de mogelijkheid om 
eenvoudiger een, hiervoor besproken, tekort aan afval via import op te lossen.

Uit de brief van VROM aan de Tweede Kamer van april 2010 bleek dat er 
toch overcapaciteit van AVI’s dreigt doordat het afvalaanbod, vanwege de econo-
mische crisis, kleiner is dan berekend.49 Het gevolg is dat AVI’s soms over onvol-
doende afval beschikken om hun installatie volledig te vullen. Zij proberen het 
binnenlandse aanbod aan te vullen met afval uit het buitenland via contracten.

Tot 2007 werden AVI’s in Nederland niet alleen aangemerkt als D-10 
installatie (verwijdering), maar weigerde het Nederlands bevoegd gezag ook 
stelselmatig de in – en uitvoer van – brandbaar restafval voor – het verbranden 
als vorm van – verwijdering op basis van de EVOA.50 Sinds 1 januari 2007 werd 
volgens het LAP door Nederland weliswaar geen bezwaar meer gemaakt tegen 
de voornoemde in- en uitvoer. Maar deze kentering in het beleid had in veel 
andere Lidstaten nog niet plaatsgevonden. Zij maakten (nog) wel bezwaar tegen 
de export van dit afval voor het verbranden als vorm van verwijderen, zodat 
ingevolge de EVOA het afval niet naar Nederland mag worden overgebracht.51 
Doordat de Kaderrichtlijn afval nu formeel de mogelijkheid biedt om AVI’s de 
R-1 status toe te kennen, zullen deze Lidstaten volgens VROM geen bezwaar 
meer kunnen maken tegen de export van hun afval naar dergelijke AVI’s met 
als argument dat het gaat om verwijdering. Het wordt inderdaad eenvoudiger 
om afval te importeren en kan de overcapaciteit (en het afvaltekort) – voorlo-
pig – worden verholpen.52 Maar de Lidstaten kunnen nog wel bezwaar maken. 
Gemengd stedelijk afval valt altijd onder de procedure voor verwijdering (art. 3 
lid 5 juncto 11 EVOA) en ook voor afval bestemd voor nuttige toepassing bevat 
de EVOA enkele bezwaargronden, inclusief strijd met de afvalhiërarchie van de 
Kaderrichtlijn (art. 3 lid 1 juncto 12 EVOA).53 Bovendien wijkt de Kaderrichtlijn 
ook af van de EVOA zodat Lidstaten hun netwerk van afvalverwijderingsinstal-
laties en van installaties voor de nuttige toepassing van gemengd stedelijk afval 
kunnen beschermen. Zij mogen binnenkomende overbrengingen van afval, 
bestemd voor als nuttige toepassing ingedeelde AVI’s beperken indien vaststaat 
dat deze overbrengingen ertoe zouden leiden dat afval ontstaan in de Lidstaat 
zelf moet worden verwijderd of bewerkt in afwijking met hun afvalbeheerplan-
nen (art. 16 lid 1 KRA).

48  LAP2, p. 90 (http://www.lap2.nl). Het is ook opgenomen in het Convenant capaciteitsregulering afval-

verbranding.
49  Kamerstukken II 2009/10, 30892, nr. 53. 
50  LAP2, p. 26 en 59 (http://ww.lap2.nl).
51  Verordening (EG) nr. 1013/2006 van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen, Pb 

2006, L 190/1.
52  Kamerstukken II 2009/10, 30892, nr. 53 p. 2-3.
53  Indien Nederland de AVI’s aanwijst ingevolge art. 14 EVOA kan de exporterende Lidstaat slechts gedu-

rende 7 werkdagen bezwaar maken.
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 3 Europese regelgeving voor bioafval en vaste biomassa?

In 2010 maakte de Europese Commissie bekend dat er geen 
specifieke Europese regelgeving zal komen voor bioafval en dat er tevens geen 
geharmoniseerde duurzaamheidcriteria worden voorgesteld voor vaste bio-
massa.

 3.1 Geen specifieke Europese regelgeving voor bioafval

Zoals mevrouw Yildiz-Kargin in haar bijdrage op deze stu-
diedag aangaf, omvat het begrip biomassa volgens Nederland ook bio-afval. 
Dit lijkt volgens de HE-richtlijn 2009/28/EG ook het geval te zijn al wordt het 
begrip bio-afval enkel benut in de Kaderrichtlijn afval. Biomassa omvat volgens 
de H.E.-richtlijn de ‘biologisch afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen 
en residuen van biologische oorsprong uit de landbouw (…), de bosbouw (…), 
met inbegrip van visserij en de aquacultuur, alsmede de biologisch afbreekbare 
fractie van industrieel en huishoudelijk afval’ (art. 2 onder e HE-richtlijn). Enkel 
de laatste categorie biomassa (biologisch afbreekbare fractie van industrieel en 
huishoudelijk afval’ lijkt te vallen onder het begrip ‘bio-afval’ benut in de zin 
van de Kaderrichtlijn afval. De definitie daarvan luidt: ‘biologisch afbreekbaar 
tuin- en plantsoenafval, levensmiddelen- en keukenafval van huishoudens, 
restaurants, cateringfaciliteiten en winkels en vergelijkbare afvalstoffen van de 
levensmiddelenindustrie’ (art. 3 onder 4 KRA). De Europese Commissie beves-
tigt dit in de impact assessment, waar VROM, volgens mevrouw Yildiz-Kargin, 
al naar uitkeek. De Commissie benadrukte dat onder het begrip bioafval niet 
vallen bos- en landbouwresten en dat het begrip niet moet worden verward met 
het bredere begrip biodegradable waste, waaronder ook andere materialen vallen 
zoals hout, papier en zuiveringsslib.54

In de nieuwe Kaderrichtlijn afval werd aangekondigd dat de Commissie 
na een beoordeling van het beheer van bioafval in voorkomend geval wetge-
vingsmaatregelen [zal] voorstellen.55 De context van deze aankondiging is dat, 
vanwege de afvalhiërarchie en de wens om de broeikasgasemissies te reduceren, 
het van belang is om een gescheiden inzameling en goede verwerking van biolo-
gisch afval te faciliteren, met als doel de productie van milieuveilige compost 
en ander materiaal.56 Half mei 2010 heeft de Europese Commissie de impact 
assessment bekendgemaakt en op basis daarvan geconcludeerd geen nieuw 
richtlijnvoorstel te doen dat specifiek ziet op bioafval.57 In plaats daarvan zal de 
bestaande regelgeving, bestaande uit voornamelijk de Kaderrichtlijn afval en 

54  Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on future steps in 

bio-waste management in the European Union, COM(2010)235, 18 May 2010.
55  Art. 22 Kaderrichtlijn 2008/98/EG.
56  Preambule 35 van Kaderrichtlijn 2008/98/EG.
57  Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on future steps in 

bio-waste management in the European Union, COM(2010)235, 18 May 2010.
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de richtlijn storten 1999/31/EG, worden aangescherpt, waarbij de Lidstaten veel 
ruimte wordt gelaten vanwege hun verschillende omstandigheden. Het doel is 
om het nationale bioafval-beheer, in de afvalbeheersplannen, beter te laten over-
eenstemmen met de bindende- afvalhiërarchie in de Kaderrichtlijn. Dit betekent 
ondermeer dat de preventie van bioafval moet worden verbeterd en dat Lidstaten 
worden aangemoedigd gebruikt te maken van de mogelijkheden in de Kader-
richtlijn voor gescheiden inzameling. Bovendien zal de Commissie richtsnoeren 
formuleren inzake preventie van bioafval (‘indicator’ voor preventiemaatregelen) 
en overwegen om hiervoor, in de toekomst, doelen te formuleren.

De Commissie wijst op de untapped potential van de verwerkingsmethodes 
van bioafval, en noemt daarbij expliciet de potentie voor duurzame energie. 
Indien al het bioafval wordt omgezet in energie kan 2% van de duurzame 
energiedoelstelling worden behaald. Bioafval kan echter ook 3 tot 7% van de 
landbouwgrond verbeteren via composteren. De potenties (mogelijkheden) van 
bioafval zijn echter veelal niet cumulatief. De Commissie benadrukt dat deze 
deels alternatieve oplossingen betreffen, al is er ook enige synergie, bijvoorbeeld 
bij het omzetten van bioafval in biobrandstof en vervolgens het digestaat gebrui-
ken voor compostering.58De Commissie gaat vervolgens in op verschillende 
soorten verwerkingsmethoden van bioafval. Zij ziet echter – vooralsnog- expli-
ciet af van het stellen van geharmoniseerde doelen voor de verwerkingmethodes 
van bioafval, vanwege de verschillende omstandigheden in de Lidstaten. Wel 
zal uiterlijk in 2014 de suitability van dergelijke doelen worden geanalyseerd.59 
Hoewel de Commissie de afvalhiërarchie centraal zet, ook bij toekomstige hand-
having, is daarmee geen duidelijkheid geschapen over de verhouding tussen de 
verwerkingsopties.

Wat betreft composteren meldt de Commissie bovendien dat zij zal kijken 
naar de mogelijkheid van kwalitatieve minimumvoorwaarden voor het gebruik 
van bioafval als compost, via de zuiveringsslib-richtlijn 86/278/EEG en de ‘eind-
afvalfase’ procedure in de Kaderrichtlijn. De productie van energie wordt enkel 
benadrukt als een mogelijkheid voor de Lidstaten om hun bindende duurzame 
energiedoelstellingen in de HE-richtlijn te halen, zeker nu deze richtlijn waste 
to energy voor biobrandstoffen dubbel laat tellen voor de desbetreffende doelstel-
ling.

Het besluit van de Commissie om geen specifieke bioafvalrichtlijn voor 
te stellen, wijkt af van het standpunt van het Europees Parlement in reactie 
op het Groenboek. Op 2 juni heeft het milieu-comité van het Europees Parle-
ment (ENVI) een resolutie aangenomen waarin bij de Commissie erop wordt 
aangedrongen terug te komen op dit besluit en toch voor 2011 met een richtlijn 

58  Europese Commissie, ‘Communication on the future steps in bio-waste management in the European 

Union’, COM(2010)235 final, 18 mei 2010, p. 5. Digestaat is drijfmest die overblijft na vergisting van 

mest. Zie over digestaat bijv. http://www.digestaat.nl.
59  Europese Commissie, ‘Communication on the future steps in bio-waste management in the European 

Union’, COM(2010)235 final, 18 mei 2010, p. 5. Digestaat is drijfmest die overblijft na vergisting van 

mest. Zie over digestaat bijv. http://www.digestaat.nl.
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te komen.60 Deze afwijkende positie is enkel politiek van aard nu de resolutie 
juridisch niet bindend is en het initiatief tot regelgeving enkel bij de Commis-
sie ligt. Ook door milieuorganisaties is kritisch gereageerd op het besluit van de 
Commissie.61 Het Commissiestandpunt is tevens niet in lijn met dat van –een 
deel van- het middenkader. Tijdens een bioafvalconferentie over recycling van 
bioafval erkenden de deelnemers de noodzaak van extra maatregelen voor bioaf-
valbeheer in de EU en van een EU-kader voor bioafval, waarbij een geïntegreerde 
benadering zou moeten worden gehanteerd evenals een gescheiden inzameling- 
en behandelingssysteem van bioafval.62

Het besluit van de Commissie om geen voorkeursvolgorde voor de verwer-
king van bioafval voor te schrijven, is wel in lijn met het Groenboek alsmede 
met het standpunt van de VNG en VROM. De VNG had in reactie op het 
Groenboek al gewezen op een levenscyclusanalyse (LCA) voor bioafval, waar-
bij de milieubelasting (voor en nadelen) van de verwerkingsopties in kaart 
wordt gebracht. Daaruit bleek dat geen van de verwerkingsopties een duidelijk 
milieuvoordeel heeft boven de andere, behoudens storten dat juist nadelig is 
voor het milieu. De LCA was uitgevoerd ten behoeve van het vaststellen van een 
minimumstandaard voor de verwerking van gft-afval. Mede op basis van de LCA 
is in Nederland de verplichting versoepeld voor gemeenten om bioafval (GFT) 
gescheiden in te zamelen (art. 10.21 lid 2 juncto 10.26 Wm).63 De versoepeling 
werd gerechtvaardigd geacht omdat, gelet op hun milieueffecten, de verschillen 
tussen ‘gescheiden inzamelen en composteren versus integraal inzamelen en 
verbranden’ ‘minder significant’ zijn ‘geworden’.64 Gelet op de LCA kan volgens 
VROM en de VNG vanuit milieuhygiënisch oogpunt dus geen voorkeur worden 
aangetoond voor composteren of vergisten boven verbranden (met energie-
effect).65

De versoepeling van de Wm betekent dat de bevoegde instanties vrij zijn 
om binnen de verwerkingsopties van bioafval een eigen voorkeur en doelen te 
hanteren, mits daarmee wel wordt voldaan aan de afvalhiërarchie van de Kader-
richtlijn, waarin, zoals vermeld, wel bepaalde verwerkingsopties (recycling, 
inclusief composteren) voorrang moeten hebben boven afvalverbranding .

Belangrijk in dit kader is ook de Hof-uitspraak van 21 januari 2010 waarin 
duidelijk werd dat gemeenten de verwerking van hun afval Europees moeten 
aanbesteden.66 Exclusieve leveringscontracten tussen gemeenten en bijvoorbeeld 

60  http://www.endseurope.com/docs/100602b.doc.
61  http://www.eeb.org/index.cfm/news-events/news/hopes-for-better-biowaste-management-dumped/.
62  Verslag Milieuraad 15 maart 2010 van demissionair Minister Huizinga van VROM, via www.vrom.nl.
63  Kamerstukken II 2008/09, 22 112, nr. 853, p. 5, zie ook TK 2007/08, 31337, nr. 3 (MvT) inzake de wijzi-

ging van art. 10.26 Wm.
64  Kamerstukken II 2007/08, 31337, nr. 3 (MvT).
65  Kamerstukken II 2008/09, 22 112, nr. 853, p. 6. Wel wijst de Minister erop dat sommige milieuvoordelen 

zoals bodemverbeterende eigenschappen van compost in de LCA-systematiek niet worden meegewogen 

omdat zij moeilijk te kwantificeren zijn. De LCA-systematiek kent, zo erkent zij, haar beperkingen.
66  Zaak C-17/09, Commissie tegen Duitsland, via http://curia.europa.eu.
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AVI’s kunnen niet meer onderhands worden gesloten. In deze uitspraak ging 
het om de Duitse stad Bonn, waar de verwerking van gft- en organisch afval 
niet was aanbesteed, maar waar de stad een langdurig en exclusief contract had 
gesloten met een afvalverwerker. Dit betekent dat de keuze voor afvalverwerking 
ook beperkt en ingekleurd wordt door de Europese aanbestedingsregels en in elk 
geval de relatie tussen gemeenten en bepaalde verwerkingsinstallaties worden 
geobjectiveerd.

 3.2 Duurzaamheidcriteria voor vaste biomassa?

De Europese Commissie maakte in het voorjaar van 2010 
bekend dat er geen harmoniserende duurzaamheidcriteria worden opgesteld 
voor vaste biomassa. Onder vaste biomassa valt ook, gelet op de definitie van 
biomassa, bioafval.

Er wordt verschillend gedacht over de duurzaamheid van het verbranden van 
biomassa (inclusief bioafval). De Nederlandse overheid acht bio-energie duur-
zaam, omdat het vrijwel onuitputtelijk is, er weinig verontreinigende emissies 
bij vrijkomen en het een CO2-saldo oplevert van nul. Vooral door milieuorga-
nisaties wordt deze mening niet gedeeld, in het bijzonder op het punt van de 
verbranding van slib en mest.67

Het belang van duurzaamheidcriteria voor biomassa wordt op Europees en 
nationaal niveau in bepaalde mate onderkend. In de HE-richtlijn zijn duurzaam-
heidcriteria opgenomen, maar deze gelden enkel voor biobrandstoffen en voor 
vloeibare biomassa. Deze criteria gelden ook voor vloeibare biomassa die in de 
sectoren warmte en elektriciteit worden gebruikt, maar zij gelden niet voor vaste 
biomassa.68 Nederland was voorstander van de opname van deze criteria in de 
richtlijn.69 De criteria zien, kort gezegd, op de broeikasgasbalans, de biodiver-
siteit, de bodemkwaliteit en -soorten (land met hoge koolstofvoorraden, veen-
gronden) en milieunormen in een landbouwverordening.70 De HE-richtlijn kent 
voor vloeibare biomassa een soepeler regime van duurzaamheidcriteria als deze 
vervaardigd zijn ‘uit niet van landbouw, aquacultuur, visserij of bosbouw afkom-
stige afvalstoffen en residuen’. Dergelijke vloeibare biomassa moet enkel voldoen 
aan het broeikasgasbalans-criterium. Bovendien geldt hier een overgangster-
mijn voor bestaande installaties waar deze biomassa wordt geproduceerd.71

Enkel vloeibare biomassa die voldoet aan de duurzaamheidcriteria in de 
HE-richtlijn mag meetellen voor de nationale doelstellingen voor duurzame 

67  http://www.vrom.nl/pagina.html?id=7561.
68  Preambule 67 van HE-richtlijn 2009/28/EG: daarom gelden de criteria voor vloeibare biomassa in het 

algemeen.
69  Werkprogamma Schoon en Zuinig, Nieuwe energie voor het klimaat, van VROM, EZ, WWI, LNV, 

Financiën en Europese Zaken, september 2007, p. 31, via www.vrom.nl.
70  Art.17 van de H.E.-richtlijn 2009/28/EG, leden 2-6 . Zie ook preambule 65-87 van de H.E.-richtlijn 

2009/28/EG.
71  Art. 17 lid 1 juncto lid 2 HE-richtlijn 2009/28/EG. Dit geldt ook voor biobrandstof.
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energie en kan in aanmerking komen voor steun (zoals subsidies).72 Nederland 
zal hiervoor moeten eisen dat marktpartijen de duurzaamheid aantonen.73 
Wanneer vloeibare biomassa voldoet aan de criteria mag een Lidstaat geen extra 
duurzaamheidcriteria stellen, bijvoorbeeld bij steunmaatregelen.74 De Lidstaten 
doen er daarbij goed aan de Commissie richtsnoeren van juni 2010 richtsnoe-
ren over de duurzaamheidcriteria in de HE-richtlijn, mede ten aanzien van de 
broeikasgasbalans, in acht te nemen.75 Er is vanuit de milieuorganisaties kritisch 
gereageerd op de Commissie richtsnoeren, waarbij werd opgemerkt dat niet is 
uitgewerkt wat ‘afval’-materiaal is in de context van biomassa.76 

Nederland moet ingevolge de HE-richtlijn de duurzaamheidcriteria voor 
vloeibare biomassa implementeren in het nationale (stimulering-)beleid. Er 
wordt gewerkt aan de implementatie in de SDE, die moeten gaan gelden met 
ingang van de SDE 2011. VROM wijst er daarbij op dat het mogelijk zal blijven 
om, net zoals in de huidige SDE, bepaalde biomassastromen uit sluiten van de 
SDE.77 Ook AVI’s die gebruik maken van vloeibare biomassa en voor steun in 
aanmerking willen komen zullen dan – naar verwachting vanaf 2011- moeten 
voldoen aan de HE-criteria. In 2012 moet Nederland in ieder geval aan de 
Commissie verslag uitbrengen over de implementatie van de specifieke duur-
zaamheidcriteria alsmede van de maatregelen die zijn genomen ‘ter bescher-
ming van de bodem, het water en de lucht’.78

Ingevolge de HE-richtlijn heeft de Commissie onderzocht of ook voor vaste 
biomassa geharmoniseerde duurzaamheidcriteria moeten worden vastgesteld.79 

De Commissie is in februari 2010 tot de conclusie gekomen voor vaste 
biomassa geen bindende geharmoniseerde duurzaamheidcriteria voor te schrij-
ven.80 De redenen hiervoor zijn de grote verscheidenheid aan biomassastromen 
en de geringe duurzaamheidrisico’s.

De huidige duurzaamheidrisico’s worden door de Commissie als gering 
aangeduid omdat 90% van de biomassa afkomstig is uit Europese bossen en 

72  Art. 17 lid 1 HE-richtlijn 2009/28/EG.
73  Art. 18 van de HE-richtlijn 2009/28/EG.
74  Art. 17 lid 8 van de HE-richtlijn 2009/28/EG.
75  Dit volgt uit art. 17 lid 9 HE-richtlijn. Het gaat om: ‘Communication on the practical implementation of 

the EU biofuels and bioliquids sustainability scheme and on counting rules for biofuels OJ 2010 C160, 

page 8; ‘Communication on voluntary schemes and default values in the EU biofuels and bioliquids 

sustainability scheme’. OJ 2010 C160, page 1; ‘Commission decision on guidelines for the calculation of 

land carbon stocks for the purpose of Annex V of Directive 2009/28/EC’ , OJ 2010 L 151, page 19.
76  http://www.eeb.org/EEB/index.cfm/news-events/news/new-eu-biofuel-sustainability-rules-missing-the-

point/; en voor meer reacties: www.euractiv.com/.../commission-sets-rules-green-biofuel-label-news-

495063.
77  Kamerstukken II 2009/10, 32340, nr. 3.
78  Art. 17 lid 7 van de HE-richtlijn 2009/28/EG.
79  Art. 17 lid 9 van de HE-richtlijn 2009/28/EG.
80  Verslag van de Commissie betreffende de duurzaamheidseisen voor het gebruik van vaste en gasvor-

mige biomassa bij elektriciteitsproductie, verwarming en koeling (COM(2001)11). 
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bijproducten uit andere industrieën. Wel doet de Commissie enkele aanbeve-
lingen expliciet gericht op het gebruik van vaste en gasvormige biomassa ten 
behoeve van de productie van elektriciteit en warmte/koude. Deze luiden dat 
zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de duurzaamheidcriteria in de HE-richt-
lijn;

-  dat kleinschalige installaties (max. 1 Mw elektrisch/thermisch) worden 
uitgezonderd van de duurzaamheidcriteria;

-  en dat de berekening van CO2-reductie wordt aangepast voor afvalstro-
men, waarbij de berekening niet wordt gericht op de afvalstromen maar 
op de daarvan gemaakte producten.

De voornoemde conclusie van Europese Commissie wijkt af ten opzichte van het 
standpunt de Nederlandse Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa 
(Commissie Corbey). De Commissie Corbey pleit in haar advies aan de minister 
van VROM van november 2009 juist nog voor het oprekken van de reikwijdte 
van de Europese duurzaamheidcriteria tot en met de vaste biomassa voor ener-
gietoepassingen (elektriciteit, gas en warmte), die worden bijgestookt of elders in 
de bio-based economy wordt ingezet.81 Dit werd door de Commissie Corbey aange-
duid als een voorwaarde voor eerlijke concurrentie. Bij de toepassing van de 
criteria op vaste biomassa wees de Commissie Corbey op vier aandachtspunten:

1)  de zorg voor de bodem;
2)  de differentiatie van de CO2-reductienorm naar aard van de toepassing;
3)  het ontbreken in de richtlijn van minimumeisen voor alle aspecten van 

duurzaamheid (milieu en sociaal); en
4)  de erkenning van bestaande, toereikende certificeringsystemen.82

Maar de Commissie Corbey was heel stellig: ‘géén duurzaamheidscriteria is 
geen optie’.

Nederland is een van de landen die het meest gebruik maakt van vaste 
biomassa. Volgens het advies van april 2010 van de Commissie Corbey moet, 
nu Europa dit de komende jaren zal nalaten, Nederland het initiatief nemen in 
duurzaamheidcriteria voor vaste biomassa.83 Nu de Commissie afziet van Euro-
pese bindende regels en gelet op de beperkte reikwijdte van de HE-richtlijn ten 
aanzien van de duurzaamheidcriteria, laat het Europese recht toe dat Nederland 
zelf dergelijke criteria voor vaste biomassa – bindend – hanteert, mits daarbij 
vooral de interne markt en mededingingsbepalingen van het Werkingsverdrag 

81  Zie over de biobased economy de ‘Overheidsvisie op de biobased economy in de energietransitie – de 

keten sluiten, oktober 2007 (Bijlage bij Kamerstukken II 29575, nr. 16). 
82  Commisie Corbey, advies ‘Biobased Economy: duurzaam en duidelijk – Advies over Duurzaamheidscri-

teria Vaste Biomassa, november 2009, aangeboden aan de minister van VROM, via www.corbey.nl.
83  Commissie Corbey, advies ‘Nederland duurzaam aan kop: advies voor duurzaamheidscriteria vaste 

biomassa’, van 29 april 2010, aangeboden aan de demissionaire ministers van VROM en EZ, via www.

corbey.nl.
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niet worden overschreden. Op internationaal niveau moet Nederland vooral de 
WTO-bepalingen in acht houden.

Om de biobased economy tot een succes te maken zijn dergelijke duurzaam-
heidcriteria noodzakelijk, volgens de Commissie Corbey. Door deze criteria op 
te stellen kan Nederland binnen een dergelijke economie aan kop lopen. Wel 
adviseert de Commissie Corbey dat wordt gekozen de Europese duurzaamheid-
criteria uit de nieuwe HE-richtlijn voor biobrandstoffen in Nederland ook voor 
vaste biomassa toe te passen in plaats van de bestaande strengere Nederlandse 
criteria.84 De duurzaamheidcriteria moeten bovendien worden geïmplementeerd 
in het Nederlands beleid, te weten in de SDE (met een ondergrens van 5 MWe) 
en voor bestaande subsidie-contracten via vrijwillige afspraken, in het nieuwe 
– toekomstige – instrumentarium voor grootschalige bij- en meestook, met een 
overgangsperiode gecombineerd met een oplopend percentage biomassa dat 
voldoet aan de duurzaamheidcriteria; en via de introductie van een rapporta-
geverplichting, zoals toegepast voor biotransportbrandstoffen. Er worden vier 
actiepunten genoemd richting de overheid:

1)  de criteria moeten worden aangepast opdat zij geschikt zijn voor vaste 
biomassa;

2)  de strengere Nederlandse criteria moeten door de overheid worden gesti-
muleerd, via het aankoopbeleid van de overheid of subsidies;

3)  ten behoeve van de internationale handel en eerlijke concurrentieverhou-
dingen, dient Nederland zich proactief op te stellen richting de omrin-
gende landen om een gezamenlijk duurzaamheidbeleid op te stellen met 
als startpunt de H.E.-richtlijn en -op termijn- het verder ontwikkelen van 
sociale, milieu- en ecologische criteria, inclusief het indirecte landge-
bruik; en

4)  in 2014 moet het duurzaamheidkader geëvalueerd worden.

Wat betreft de aanpassing van de HE-criteria voor vaste biomassa, wijst de 
Commissie Corbey onder meer op de toevoeging van een criterium om de 
bodemkwaliteit te waarborgen en de noodzaak van een heldere definitie voor 
reststromen. Een dergelijke definitie ontbreekt in de HE-richtlijn en sluit expli-
ciet reststromen uit de landbouw en bosbouw uit. Het advies luidt aan te sluiten 
bij de definitie uit de NTA 8080, de vrijwillige Nederlandse standaard (een 
Nederlandse Technische Afspraak op basis van de Cramer-criteria).85 Ingevolge 

84  Toetsingskader voor duurzame biomassa, dat beperkt van toepassing wordt via verankering in de 

regelgeving, zoals bij een bepaalde subsidieverlening ( Subsidie voor het verduurzamen van ketens 

voor biomassa (duurzame biomassa-import), op basis van de Subsidieregeling energie en innovatie (art. 

3.2.2) en Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2010). In het Commissie Corbey advies van 

april 2010 is een vergelijking opgenomen van de duurzaamheidscriteria in Nederland (NTA 8080) en in 

de HE-richtlijn.
85  De NTA 8080 is een uitwerking van de duurzaamheidcriteria zoals vastgesteld door de projectgroep 

‘Duurzame productie van biomassa’, voorgezeten door J. Cramer , die zijn opgenomen in het eindrap-

port van deze projectgroep ‘Toetsingskader voor duurzame biomassa’.
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de NTA 8080 is een reststroom een biomassastroom die vrijkomt bij de produc-
tie van andere (hoofd)producten, met een economische waarde van minder dan 
10% van de waarde van het hoofdproduct.86 De Commissie Corbey adviseert 
tevens de stimulering van toepassing van de NTA 8080/8081 of een gelijkwaar-
dig certificeringsysteem.

Er is vanuit het kabinet nog niet gereageerd op dit advies richting de Tweede 
Kamer. Wel blijkt uit het werkprogramma Schoon en Zuinig dat de ontwikke-
ling van het biomassabeleid zal worden gekoppeld aan duurzaamheidcriteria. 
Er zou ondermeer rekening worden gehouden met effecten op de biodiversiteit 
en de netto broeikasgasbalans, en worden voortgebouwd op de criteria uit het 
Toetsingskader voor duurzame biomassa. Het is waarschijnlijk aan het volgende 
kabinet om al dan niet het advies van de Commissie Corbey op te volgen inzake 
de duurzaamheidcriteria voor vaste biomassa, inclusief het advies om de Neder-
landse criteria in te ruilen voor de Europese.87 Er worden op dit moment in elk 
geval al pilots uitgevoerd om te bestuderen of de binnenlandse biomassa kan 
worden gecertificeerd tegen de NTA 8080 en ook kan met behulp van subsidies, 
via Biomassa Import Ketens, worden onderzocht of dit mogelijk is voor geïm-
porteerde biomassa.88 Ook wordt op internationaal niveau overleg gevoerd over 
duurzaamheidcriteria. Mochten de duurzaamheidcriteria inderdaad in navol-
ging van het advies van de Commissie Corbey worden vormgegeven, inclusief 
bindende implementatie via bijvoorbeeld de SDE, dan zullen ook AVI’s hieraan 
moeten voldoen.

 4  De algehele implementatie van de nieuwe Kaderrichtlijn 
afval 

Tot slot kan worden opgemerkt dat, met het oog op de imple-
mentatietermijn van 31 december 2010 van de Kaderrichtlijn afval, demissionair 
minister van VROM, mevrouw Huizinga, half mei 2010 heeft aangekondigd de 
Wm alvast te wijzigen zodat de Nederlandse en Europese afvalregels ‘moeite-
loos in elkaar vloeien’.89 Hier worden enkele elementen van de implementatie 
van de nieuwe Kaderrichtlijn aangestipt. Eén van de nieuwe accenten in de 
Wm zal zijn dat, net zoals in de Kaderrichtlijn de preventie van afval ‘extra 
aandacht’ moet krijgen.90 Het uitgangspunt zal zijn dat afval zo goed mogelijk 
wordt hergebruikt, bijvoorbeeld als secundaire grondstof of voor andere nuttige 

86  Definitie overgenomen uit Commissie Corbey, advies van 29 april 2010, p. 12.
87  Werkprogramma Schoon en Zuinig, p. 29.
88  Monitor Schoon en Zuinig 2010, p. 72-73.
89  Http://vromtotaal/nl/nieuws/2010/mei/nieuwe-afvalwet.5490.lynkx?tid=375&stid=0, http://www.vrom.

nl/pagina.html?id=47706 . In de persberichten staat foutief als uiterste implementiedatum ‘eind 2011’ 

genoemd i.p.v. 12 december 2010 (art. 40 Kaderrichtlijn 2008/98/EG. Het gaat om wetsvoorstel van 2 

juni 2010, Kamerstukken II, 2009/10, nr. 32392, nr. 2, ter implementatie van de nieuwe Kaderrichtlijn.
90  Http://vromtotaal/nl/nieuws/2010/mei/nieuwe-afvalwet.5490.lynkx?tid=375&stid=0.
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toepassingen zoals voor energieopwekking. Er zullen doelen worden gesteld 
aan het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval en bouw- en sloopafval, 
om de recyclinggraad te verhogen. Ook zal de nieuwe Nederlandse regeling 
ruimte bieden om bepaalde afvalstromen niet meer als afval te kwalificeren, 
waarvoor de Europese Commissie nog specifieke criteria zal publiceren.91 In het 
wetsvoorstel van juni 2010 is opgemerkt dat de huidige ladder van Lansink in 
art. 10.4 Wm zal worden vervangen door ‘zo letterlijk mogelijk de tekst [art. 4] 
van de richtlijn’. ‘Om te voorkomen dat er toch enig licht kan zitten’ tussen art. 
10.4 Wm en deze richtlijnbepaling. Hoewel volgens de memorie van toelichting 
de richtlijnbepaling ‘in andere bewoordingen een […] vergaand vergelijkbare 
afvalhiërarchie’ bevat als de ladder van Lansink.92 Bij de wijziging van de Wm 
wordt daarentegen geen extra aandacht besteed aan een voorkeursvolgorde 
voor de behandeling van bioafval. Dit was ook niet te verwachten gelet op het 
voornoemde negatieve besluit van de Europese Commissie alsmede de Neder-
landse LCA. Toch kan het nodig zijn dat ook de afvalhiërarchie toegepast in 
de minimumstandaarden in het LAP2 tegen het licht van art. 4 Kaderrichtlijn 
worden gehouden, inclusief die voor gft-afval. De minimumstandaard luidt voor 
gft-afval ‘composteren met het oog op materiaal hergebruik of vergisten met 
gebruik van het gevormde biogas als brandstof.’ Daarmee stelt de minimum-
standaard ‘recycling’ en ‘andere nuttige toepassing, bijvoorbeeld energieterug-
winning’ ten onrechte op dezelfde trede. Dit is een afwijking van de Europese 
afvalhiërarchie die ook voor bioafval recentelijk door de Commissie werd 
benadrukt.93

 5  Geen duidelijkheid over grootschalige bij- en meestook 
van biomassa

Biomassa (mogelijk in de toekomst inclusief bioafval) wordt ook 
in bestaande elektriciteitscentrales bij- (en mee)gestookt.94 Onder de voorganger 
van de SDE (de MEP) genieten de elektriciteitscentrales ook nog van overheids-
steun en wordt hun elektriciteit deels als duurzaam aangemerkt.95 Het gaat om 
oude – in 2016 aflopende – MEP beschikkingen voor bijstook bij kolen.96 In 
afwijking van de planning heeft de Minister van Economische Zaken in 2009 

91  http://www.vrom.nl/pagina.html?id=47706.
92  Kamerstukken II, 2009/10, nr. 32392, nr. 3, p. 19.
93  COM(2010)235 final, 18 mei 2010, p. 5.
94  G. Caron, M. Tijmensen, R. van den Broek (Ecofys B.V.), in samenwerking met het Afval Overleg 

Orgaan, ‘Energetische verwerking van GFT-afval‘ 2003 p. 13.
95  Onderzoekers schatten in dat in de volgende kabinetsperiode de subsidies voor de productie van duur-

zame energie met behulp van biomassa (inclusief bio-afval) zullen worden omgezet in verplichtingen 

(Ppt Geert Bergsma van 31 maart 2010, ‘Beleid voor biomassa’’, CE Delft).
96  Ook andere verwerkingsvormen van biomassa ontvangen de zogenaamde SDE, inclusief afvalverbran-

ding. Zie over de voorspelde effecten van het niet opnemen in de SDE het rapport van D-cision B.V. van 
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geen plan gepresenteerd over deze grootschalige bijstook van biomassa.97 Wel 
werd overwogen om dergelijke bij- en meestook – tijdelijk – ook toe te voegen 
aan de SDE; nu het niet gelukt is om een convenant te sluiten met de elektri-
citeitssector. Een ander idee is deze sector een verplichting op te leggen voor 
bijstook van duurzame biomassa.98 De minister koos er eind 2009 voor om het 
besluit over de toevoeging aan de SDE voor vloeibare biomassa uit te stellen tot 
de Commissie haar mededeling over de duurzaamheidcriteria voor vloeibare 
biomassa bekend had gemaakt. In de Tweede Kamer werd kritiek geuit op het 
voorstel inzake de SDE en werd via een motie van oktober 2009 als alternatief 
voorgesteld om de energieproducenten een verplicht quotum voor bijstook op 
te leggen.99 Ook milieuorganisaties pleiten tegen de toevoeging aan de SDE 
voor grootschalige bijstook: het zou niet bijdragen aan een CO2-reductie en het 
voldoet niet aan het doel van de SDE, nu het geen blijvende innovatie bewerk-
stelligd.100 

Vendrik c.s. pleitte in dit kader ook voor een nationale CO2-norm op ener-
giecentrales van 350 gram CO2/kWh, waaraan zij eveneens onder meer kunnen 
voldoen door biomassa bij te stoken.101 Tevens hangt op dit moment ook nog de 
initiatiefwet van het lid Vendrik van 2008 tot wijziging van de Wet belastingen 
op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikas-
gassen door kolengestookte elektriciteitscentrales. Op grond daarvan zouden 
de centrales een CO2-belasting opgelegd krijgen.102 Dit voorstel voorziet in een 
beperking van de vrijstelling van de kolenbelasting in de Wbm voor het gebruik 
van kolen voor de elektriciteitsproductie door de introductie van een emissie-
drempel van 550 gram CO2/kWh per jaar.103 Er kan volgens de Memorie van 
Toelichting onder meer aan deze drempel worden voldaan door de bijstook van 
biomassa.104 Met het voorstel loopt volgens Vendrik in pas met amendementen 

april 2010, ‘Ontwikkeling van de brandstofmix van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening’, bijlage bij 

Kamerstukken II 2009/10, 31209, nr. 116.
97  Zie voor kritiek op uitstel van voorjaar 2009 tot eind 2009: http://www.energiegids.nl/nieuws/details.

tiles?doc=/content/energie/nieuws/2009/05/19/DE---Biomassa-verplichten.xml.
98  ECN, Monitor Schoon en Zuinig van 2010, p. 73, via www.ecn.nl.
99  Kamerstukken II 2009/10, 32123 XIII, nr. 30, motie van het lid Vendrik c.s. Zie ook D. Samson, ‘Kamer 

valt over uitstel beleid voor biomassa’, 19 mei 2009, http://www.diederiksamson.nl/
100  Brief Stichting Natuur en Milieu aan de leden van de vaste Commissie voor Economische Zaken uit de 

Tweede Kamer, van 24 november 2009, inzake SDE-regeling 2010 in AO 2 december 2009.
101  Kamerstukken II 2009/10, 32123 XIII, nr. 31, motie van het lid Vendrik c.s.
102  Kamerstukken II 2007/08, 31362, nr. 2, Voorstel van wet, ingediend door het lid Duyvendak en per 

september 2008 verdedigd door het lid Vendrik (Kamerstukken II 2008-2009, 31362, nr. 8). Ongere-

lateerd aan de initiatiefwet had lid Vendrik ook een motie ingediend, voor een Europese inzet op een 

CO2- norm op energiecentrales van 350 gram CO2/kWh, waaraan onder meer eveneens kon worden 

voldaan door biomassa bij te stoken (Motie van november 2009, TK 2009-2010, 32123-XIII, nr. 38, en 

aangenomen op 14 februari 2010, Handelingen TK 2009-2010, 19_1).
103  Kamerstukken II 2007/08, 31362, nr. 3, MvT.
104  Kamerstukken II 2007/08, 31362, nr. 3, MvT, p 12-13.
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van het Europees parlement, maar deze zijn niet bij herziening van de Europese 
IPPC-richtlijn 2008/1/EG meegenomen.105 Het demissionair kabinet heeft het 
voorstel ontraden.106 In mei 2010 heeft het lid Van Gent c.s. een amendement 
ingediend waarbij dit wetsvoorstel wordt aangevuld met een CO2-norm voor 
elektriciteitcentrales via een bepaling in hun omgevingsvergunning met een 
emissiegrenswaarde voor de directe emissie van broeikasgassen. Dit amen-
dement ziet ook op bestaande elektriciteitscentrales. Het kabinet werd in dit 
kader verzocht om via AMvB de duurzaamheid van de inzet van biomassa voor 
de productie van elektriciteit te reguleren (biodiversiteit, voedselvoorziening, 
waterkwantiteit, per saldo CO2-reductie), bijvoorbeeld via art. 9.2.2.1 Wm.107 Het 
amendement zou naar de Raad van State worden gestuurd ter advisering, mede 
vanwege de eventuele strijdigheid met het Europese recht (IPPC-richtlijn).108 De 
besluitvorming zal onder een nieuw kabinet worden voortgezet.109

 6 Slotbeschouwing

De mogelijke dilemma’s die spelen bij de relatie tussen duur-
zame energie en (bio)afvalbeheer worden op het eerste gezicht in de recente ont-
wikkelingen niet onderschreven door de Nederlandse en Europese wetgever. Dit 
kan worden afgeleid uit de nieuwe R1-status voor Nederlandse AVI’s, op basis 
van de Kaderrichtlijn afval en het LAP 2; de negatieve besluiten van de Commis-
sie inzake een bioafvalrichtlijn, inclusief het afzien van een voorkeursvolgorde 
voor de verwerking van bioafval, en inzake harmoniserende duurzaamheidcri-
teria voor vaste biomassa. Het kan ook worden afgeleid uit de gedachten over de 
toevoeging van de grootschalige bij- en meestook van biomassa aan de SDE. Aan 
de verwerking van (bio)afval ten behoeve van duurzame energie lijkt daarmee 
voorrang te worden verleend. Toch ligt dit genuanceerder. De Europese regelge-
ving en de Commissie blijven hameren op de -vanaf december 2010 – bindende 

105  Handelingen 2009/10, nr. 86, Tweede Kamer, 31362, van 20 mei 2010. In het advies van het 

Europees Parlement in 1e lezing lijkt dit niet het geval. Daarin is enkel, ingevolge het Commis-

sie-voorstel, in bijlage V blijven staan de mogelijkheid voor de bevoegde autoriteit om voor gecom-

bineerde-cyclus gasturbines met aanvullende verbranding ‘het gestandaardiseerde CO2-gehalte 

te definiëren met inachtneming van de bijzondere kenmerken van de betrokken installatie’ (mei 

2009, P6_TA(2009)0093). Een amendement om CO2 reductie geharmoniseerd voor te schrijven 

had het bij stemming binnen het Parlement niet gehaald (CRE 10/03/2009 - 6 en de stemverklarin-

gen, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2009-

0046+0+NOT+XML+V0//NL. Zie ook pre-lex onder com(2007)844 en . Onduidelijk is in hoeverre de 

amendementen alsnog deel uit maken van het politiek akkoord dat in juni 2010 over dit richtlijnvoorstel 

is bereikt tussen Europees Parlement en de Raad. 
106  Kamerstukken II 2009/10, 31362, nr. 12.
107  Kamerstukken II 2009/10, 31362, nr. 11.
108  Handelingen II 2009/10, 31362, nr. 86, van 20 mei 2010.
109  ECN, Monitor Schoon en Zuinig van 2010, p. 73, via www.ecn.nl.
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afvalhiërarchie, met de nadruk op afvalpreventie. Ook Nederland lijkt extra in te 
zetten op preventie. 

Ook de recente capaciteitsstop voor AVI’s, als tegenprestatie voor de 
vervroegde R1 status nuanceert de voorkeur voor ‘ waste-to-energy’ boven de 
afvalhiërarchie. 

Wel lijken de dalende afvalverwerkingkosten – mede door de financiële crisis 
– vanwege een tekort aan afval tot gevolg te hebben dat de recyclingbedrijven 
minder afval krijgen te verwerken en er meer richting AVI’s gaat.110 Al was 
volgens de VNG was in 2009 het composteren nog steeds de belangrijkste route 
van bioafvalbeheer, vooral voor gft, door de lagere kosten voor composteren dan 
voor de andere verwerkingsmethoden.111 Het lijkt daarom voorbarig te conclu-
deren dat afvalverbranding de strijd om afval, als gevolg van de kostendaling, 
wint ten nadele van recycling (inclusief composteren), wat in strijd zou zijn met 
de Europese afvalhiërarchie. Bovendien wordt de import van stedelijk vast afval 
voor AVI’s door hun nieuwe R1 status wel makkelijker maar ook dan kunnen 
exporterende landen de overbrenging van hun afval bestemd voor afvalverbran-
ding met energieterugwinning verhinderen. Daarbij moet men niet vergeten 
dat ook andere Lidstaten dit afval zullen willen importeren en hun eigen afval 
willen behouden voor hun AVI’s.

De bindende afvalhiërarchie zal dan ook bij de keuzes voor afvalverwerking 
een prominente rol spelen. Afvalverwerking ten behoeve van energieopwek-
king zal als gevolg van de bindende hiërarchie aanvullend –moeten- blijven 
ten opzichte van de andere verwerkingsopties. Nederland zal, zo volgt uit het 
recente wetsvoorstel ter implementatie van de Kaderrichtlijn, de huidige ladder 
van Lansink –vrijwel letterlijk- vervangen door de Europese hiërarchie. Het 
is daarnaast ook nodig om de minimumstandaarden in het LAP hiermee in 
overeenstemming te brengen, zeker ook voor bioafval (gft-afval). Daaraan doet 
het besluit van de Commissie om af te zien van specifieke bioafvalregelgeving 
niet af. 

Ook wanneer preventie inderdaad actief wordt nagestreefd door Nederland 
(en de EU), zal er (bio)afval worden geproduceerd.112 ‘De nul-afval optie is een 

110  Quick scan van 2009, zie voetnoot 7.
111  VNG standpunt – Groenboek over het beheer van bioafval in de Europese Unie, februari 2009, p. 3, via 

www.vng.nl. Zie ook J. Spijker, W. Elberson, A. de Jong (Alterra), ‘Biomassa voor energie: kansen voor 

landschapsbeheer’, Vakblad natuur, bos, landschap, 27 maart 2008, p. […]. Uit onderzoek van Alterra 

van 2007 bleek dat de jaarlijkse geschatte hoeveelheid vrijgekomen biomassa uit natuur en landschap in 

2020 zou komen op 3674 kiloton, waarvan 2828 kiloton nuttig toegepast kan worden in de houtverwer-

kende industrie en als veevoer, waarna dan 1400 kiloton resteert voor de energiewinning.
112  M. Nelles, U. Arena, B. Bilitewski, ‘Thermal waste treatment – An essential component of a sustainable 

waste treatment system’, Waste Management, Volume 30, Issue 7, July 201, pages 1159-1160, at p. 1159, 

via http://www.sciencedirect.com.
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mere chimera.’113 Gelet op de duurzame energiedoelstelling is het een nuttige 
keuze om het deel van dit afval dat resteert na toepassing van de Europese afval-
hiërarchie om te zetten in energie. Het is echter twijfelachtig of de resterende 
hoeveelheid bioafval voldoende zal zijn om blijvend als efficiënte duurzame 
energiebron te kwalificeren. Bij een afname van afval zal een verbranding-/
vergistinginstallatie in toenemende mate het benodigde afval moeten toevoeren 
over een langere afstand. Deze externe milieukosten moeten bij de duurzaam-
heid van afval als energiebron worden meegewogen. Daarbij zal de wereldwijde 
vraag naar biomassa toenemen. Hoewel als gevolg van de Kaderrichtlijn afval 
AVI’s ook de R1 status kunnen krijgen en deze installaties als gevolg daarvan 
onder het EVOA regime in principe eenvoudiger biomassa van buiten kunnen 
importeren, geldt dit natuurlijk ook voor de andere Lidstaten. Bioafval is 
daarmee nog meer een product met marktwaarde geworden dat aan de hoog-
ste – internationale – bieder kan worden afgezet, wat enkel nog versterkt zal 
worden naarmate de fossiele brandstoffen schaarser worden. De stelling van de 
Commissie Corbey lijkt dan ook juist dat Nederland in sterke mate afhankelijk 
zal zijn van buitenlandse biomassa (inclusief bioafval) om de rol van biomassa 
voor de duurzame energiedoelstelling te verwezenlijken. De Commissie Corbey 
verwacht dat in elk geval tot 2020 voldoende duurzame biomassa in de wereld 
beschikbaar zal zijn.114 Het is van belang dat Nederland, nu de EU dit nalaat, ook 
voor vaste biomassa, in lijn met de Commissie Corbey, duurzaamheidcriteria 
vaststelt en deze ruimschoots verankert in de wetgeving. 

Tot slot moet worden opgemerkt dat nog onduidelijk is welke waste-to-energy 
methode optimaal is. Daarbij rijst de subvraag hoe dit moet worden bepaald. 
Moet men kijken naar het milieu- of het energiesysteem optimum?115 Vanuit 
milieuoogpunt bekeken is er onderzoek, naast dat van VROM, dat concludeert 
dat er geen duidelijke conclusies kunnen worden getrokken bij de vergelijking 
van afvalverbranding met biogasproductie. Onder bepaalde omstandigheden 
zijn de milieugevolgen vergelijkbaar, maar soms is biogas minder schadelijk.116 
Vanuit energiesystemen gedacht komen andere onderzoekers, tot de afwij-
kende conclusie dat vergassing van biomassa, mits met inbegrip van mest, de 
voorkeur heeft boven verbranding, mede omdat hiermee ook een CO2 reductie 

113  M. Nelles, U. Arena, B. Bilitewski, ‘Thermal waste treatment – An essential component of a sustainable 

waste treatment system’, Waste Management, Volume 30, Issue 7, July 201, pages 1159-1160, at p. 1159, 

via http://www.sciencedirect.com.
114  Commissie Corbey, advies ‘Eerst kwaliteit dan kwantiteit – advies over de bijdrage van biomassa aan de 

duurzame energiedoelstellingen’, 3 februari 2010, aangeboden aan de minister van VROM, via www.

corbey.nl.
115  Een overzicht van methoden met verwijzingen is vervat in M. Münster, H. Lund, ‘Comparing Waste-to-

Energy Technologies by applying energy system analyses, Waste Management, Volume 30, Issue 7, July 

2010, p. 1251-1263.
116  M. Münster, H. Lund, ‘Comparing Waste-to-Energy Technologies by applying energy system analyses, 

Waste Management, Volume 30, Issue 7, July 2010, p. 1253, met verwijzingen naar onderzoeken.
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kan worden behaald.117 In het kader van deze vragen is de aanbeveling van de 
Commissie relevant om bij de duurzaamheidcriteria de CO2-reductie aan te 
passen voor afvalstromen, waarbij de berekening zich niet richt op de afval-
stromen maar op de gemaakte producten.118 Daarnaast is het nodig in dit kader 
de meest recente technische inzichten bij te houden over het verwerken van 
(bio)afval ten behoeve van duurzame energie. Recent onderzoek toont bijvoor-
beeld aan dat organisch afval (stedelijk bioafval, zoals gft, en de grote reststro-
men organisch afval van agrarische bedrijven en de resten uit de voedingsmid-
delenindustrie) veel hoogwaardiger (en lonender) kan worden ingezet voor de 
productie van biobrandstoffen (of chemicaliën) dan ‘het verbranden ervan, zoals 
nu veel gebeurt, of het gebruiken van de productie van methaangas.’119 Het 
zal nog 8 tot 10 jaar duren voordat deze methode commercieel toepasbaar is. 
Dergelijke tijdspannes kunnen door de wetgevers/beleidsmakers nuttig worden 
gebruikt, om de meest hoogwaardige waste-to-energy methodes te faciliteren en 
duurzaamheid te garanderen.

117  Een overzicht van methoden met verwijzingen is vervat in M. Münster, H. Lund, ‘Comparing Waste-to-

Energy Technologies by applying energy system analyses, Waste Management, Volume 30, Issue 7, July 

2010, p. 1262.
118  Zie ook Commissie Corbey, advies ‘Eerst kwaliteit dan kwantiteit – advies over de bijdrage van biomassa 

aan de duurzame energiedoelstellingen’, 3 februari 2010.
119  Promotieonderzoek van mevrouw Steinbusch dat op 19 maart 2010 te Wageningen werd verdedigd, 

http://www.wageningenuniversity.nl/NL/nieuwsagenda/nieuws/B100318.htm. Anderen adviseren de 

vergisting (vergassing) van biomassa (mest en organisch afval) en afval als twee alternatieven voor een 

derde van het afval dat nu nog wordt verbrandt, al dan niet met energieopwekking (M. Münster, H. 

Lund, ‘Comparing Waste-to-Energy Technologies by applying energy system analyses, Waste Manage-

ment, Volume 30, Issue 7, July 2010, p. 1251-1263).
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  Verslag ochtenddiscussie 

Voorzitter: prof. mr. R. Uylenburg. Panelleden: prof. dr. L. Reijn-
ders, mr. W. Vandenberghe, dr. H.H.B. Vedder en mr. B. de Wit.

Aan de paneldiscussie namen twee referenten uit de praktijk deel: mw. mr. 
M. Robesin (Stichting Natuur en Milieu) en mr. R.J.J. Aerts (advocaat bij Pels 
Rijcken & Droogleever Fortuijn)

De voorzitter geeft eerst de referenten, Aerts en Robesin, het woord.
Naar aanleiding van de inleiding van Reijnders wil Aerts een zekere nuance-

ring plaatsen bij de stelling dat er de afgelopen jaren heel veel beleidswijzigin-
gen hebben plaatsgevonden op het punt van de duurzame energie die hebben 
geleid tot een minder stabiel investeringsklimaat. Dat zou één van de redenen 
zijn, of misschien wel de reden, dat duurzame energie ook in Nederland zo 
lastig van de grond komt. Deze stelling werd enigszins onderschreven door 
mevrouw Post die namens Economische Zaken1 een mea culpa uitsprak,, maar 
toch wil Aerts deze nuancering plaatsten omdat er wel degelijk op een aantal 
beleidsterreinen (zeker waar het gaat om wind op zee) in het recente verleden 
wijzigingen hebben plaatsgevonden, waarvan de investeerders wisten dat die 
binnen een aantal jaren zouden worden uitgevoerd. Verder is in de wijziging van 
die beleidsregeling en in het moratorium dat is opgenomen in het gewijzigde 
beleid, ook een hele ruime overgangsregeling opgenomen om juist aan de belan-
gen van investeerders en producenten tegemoet te komen. 

Verder heeft Aerts een vraag voor De Wit met betrekking tot het wetsvoor-
stel dat thans aanhangig is, inzake de voorrang voor duurzame elektriciteit: 
‘Gezien de parlementaire stukken rijst de vraag wat de definitie van duurzame 
energie is. Daar komt bij dat er ook vaak een verschil is tussen definities in het 
Europese recht en definities in het Nederlandse recht. Hoe zit het bijvoorbeeld 
bij een cliënt met een elektriciteitscentrale waar op twee manieren elektrici-
teit wordt opgewekt? In de eerste plaats gebeurt dat op een duurzame manier, 
namelijk door middel van het opstoken van biomassa. Dat betreft vijftig procent 
van de energie. De andere vijftig procent wordt gegenereerd door het opstoken 
van steenkolen. Ik kan me voorstellen dat beide stromen, de duurzame ener-
giestroom en de confessionele energiestroom, samenlopen in één aanbod naar 
het net. Stel nu dat er zich congestie voordoet op het net, krijgt mijn cliënt dan 
voorrang omdat zijn aanbod duurzame energie is? Of moet mijn cliënt op grond 
van het wetsvoorstel wachten omdat de helft of meer dan de helft van de totale 
energie afkomstig is van niet-duurzame energie?’

De Wit: ‘De heer Aerts en ik zijn beide advocaat en wat er dan wel vaker 
gebeurt, is dat ik slecht nieuws heb voor de cliënt van de andere advocaat. Dat 
is nu ook zo. De voorrangsregeling betekent dat volledig duurzame elektriciteit 
voorgaat. Binnen duurzaam opgewekte elektriciteit wordt er nu gesproken over 
een onderscheid tussen een bron die je kunt regelen zoals biomassa en moeilijk 

1  Mw. drs. I.K. Post (Ministerie Economische Zaken) was niet bij de discussie aanwezig.
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regelbare bronnen, zoals zon en wind. Regelbare bronnen zouden dan meer 
voorrang krijgen boven bronnen die moeilijk regelbaar zijn. Het hele systeem is 
drie weken geleden overhoop gehaald in de wetsgeschiedenis bij de tweede nota 
van wijziging. Dus of het hierbij blijft, weet ik nog niet, maar de vooruitzich-
ten zijn niet buitengewoon gunstig voor de gemengde categorieën. Daar staat 
tegenover, dat als we binnen de grenzen die het Europese recht ons geeft, nog 
goed gaan kijken wat we echt willen bereiken, het misschien weer beter nieuws 
wordt voor de cliënt van Aerts. Congestiemanagement gaat namelijk over een 
probleemsituatie. We proberen op dat moment te voorkomen dat het licht uitgaat 
of dat de stoppen doorslaan waarna het licht alsnog uitgaat. Het moet niet zo 
zijn dat we teveel willen regelen op een dergelijk moment. Dan zouden we de 
stimulering van duurzame energie beter kunnen aanpakken door dat geld te 
besteden aan zinvolle subsidies dan aan een heel moeizaam mechanisme voor 
het regelen van iets wat gewoon een crisissituatie is.’

Robesin merkt op dat ze duurzame energie het leukste deel vindt van de 
Trias energetica: dat zijn: energie besparen, duurzame energie opwekken en, als 
het echt niet anders kan, zo schoon mogelijk fossiele brandstof toepassen. Ze 
vond Reijnders erg positief, maar merkt op dat tussen droom en daad, congestie, 
staatssteunregels en ook gevestigde economische belangen in de weg staan. Het 
recht is daarbij gelukkig niet alleen maar belemmerend. Robesin refereert hierbij 
aan De Wit die vertelde dat het recht heeft gezegevierd met betrekking tot de 
aansluiting in Zeeuws-Vlaanderen. Het recht kan ook nog een andere rol spelen 
dan stimuleren, bevorderen en eventueel afdwingen van duurzame energie en 
beperken of voorkomen van niet of minder duurzame energie. Het recht kan 
ook garanderen dat duurzame energie – althans waar dat predicaat wordt opge-
plakt – ook echt duurzaam is. Dan loop je natuurlijk meteen tegen het probleem 
aan wat al meerdere keren is gesignaleerd: wat is dan duurzaam? Robesin 
haalt de woorden van Vandenberge aan: ‘De heer Vandenberghe zei net “je hebt 
hernieuwbare energie en een breder begrip is duurzame energie” en noemde 
daar ook nucleaire energie bij. Zonder die discussie te voeren, geeft het wel aan 
dat het een probleem is en dan kom je op onderwerpen als: Hoe zet je de criteria 
op? Hoe zorg je ervoor dat het voor de burger duidelijk is dat de benzine die hij 
tankt of de elektriciteit die hij afneemt ook echt duurzaam is? Misschien is het 
toch goed om een duidelijke definitie van duurzaam te definiëren al is het maar 
om die garantie ook werkelijk gestalte te kunnen geven.’

Arentz (Provincie Drenthe) heeft een vraag voor Vandenberghe over ener-
giebesparing. ‘Bij het pakket van 20-20-20 hoort ook energiebesparing. In het 
Nederlands recht is er een systeem waarbij voor vergunningplichtige bedrijven 
de verplichting geldt om een energiebesparende maatregel die kan worden 
terugverdiend in vijf jaar ook daadwerkelijk te implementeren in hun fabriek. 
Voor andere bedrijven die onder algemene regels vallen, is dat hele stelsel in 
grote lijnen uitgesloten dus daar kan de overheid de energiebesparende maat-
regelen niet afdwingen. De vraag is of het Europees recht dat doorbreekt. Zou 
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die 20 %-doelstelling moeten liggen bij de industrie of mag een lidstaat dat 
helemaal zelf regelen?’

Uylenburg vult aan dat we in Nederland een systeem hebben waarbij de aller-
grootste bedrijven en de IPPC-bedrijven aan een vergunning moeten voldoen en 
dat voor andere bedrijven in wetgeving, in algemene regels, is vastgesteld aan 
wat voor eisen ze moeten voldoen. In die algemene regels staan geen of nauwe-
lijks eisen met betrekking tot energie-efficiëntie. Nu is de vraag: is dat niet in 
strijd met het Europees recht? Moet een dergelijke eis tot reductie niet voor 
alle bedrijven gelden of mag Nederland zelf weten hoe en waar ze die twintig 
procent behaalt?

Vandenberghe meent dat het Europees recht niet onmiddellijk soelaas zou 
bieden omdat het een historie heeft van verschillende maten en gewichten. 
Emissiehandel is een treffend voorbeeld van hoe bepaalde sectoren onderhevig 
zijn aan het systeem. Tevens creëert het systeem subcategorieën voor de elektri-
citeitssector die allerlei emissierechten zullen moeten opkopen; andere sectoren 
zullen dat pas over een tijd moeten doen. Het discrimineren tussen situaties die 
hierin verschillend zijn, is geen discriminatie. Arentz vraagt of het niet zo is dat 
in die 20-20-20 richtlijn een uitspraak is gedaan over waar je de reductie moet 
behalen. Vandenberghe antwoordt dat dat de discretie is van de lidstaten. 

Arentz heeft een vraag naar aanleiding van zijn noot in Milieu & Recht 
over de aankoop van zijn auto. Hij heeft uitgerekend dat hij duizend jaar CO2 
had kunnen besparen door CO2-emissierechten aan te kopen en op de annu-
leringsrekening te zetten. Dan had het onder het ETS (Emission Trading 
System)vallende bedrijfsleven die besparing moeten behalen. Zijn vraag is: ‘Wat 
raadt u mij aan als ik als particulier mijn carbon footprint wil reduceren. Stap ik 
in of doe ik het niet?’

Robesin verwoordt de vraag van Arentz als volgt: ‘wanneer je als individu je 
CO2-emmissie wilt compenseren, hoe kan je dat het beste doen? Moet je dat bij 
een organisatie doen die elders in de wereld bomen aanplant of stap je in het 
ETS? Ik heb collega’s die daar veel meer van afweten en die voelen volgens mij 
het meest voor de tweede optie.’

Molenkamp ( KPMG) heeft een informatieve vraag over de inleiding van 
Vedder. Daarin werd aangegeven dat de Europese toetsing van staatssteunregels 
een fuik is waar alles in valt, maar dat er aan het eind van de fuik toch licht is. 
Bij Molenkamp ging bij hem het licht even uit bij de tip altijd te toetsen of de 
regels door Europa worden goedgekeurd. Hij kan zich voorstellen dat investeer-
ders in een bedrijf, of ondernemers – zeker op MKB niveau – daar niet heel lang 
op kunnen wachten. Hij vraagt zich af hoe lang zo’n toetsingsprocedure kan 
duren, vooral als anderen het niet met de toekenning eens zijn.

Vedder legt uit dat tegenwoordig via de website van de Commissie binnen 
vijf minuten kan worden uitgevonden of een steunmaatregel is aangemeld en 
goedgekeurd. De eerste beoordeling van de Commissie is maanden werk. Als 
de Commissie serieuze twijfels heeft, gaat de tweede fase in en dan kan het een 
jaar duren voordat het hele proces is doorlopen.
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Vandenberghe meent dat de duur van het proces ook afhangt van hoe goed de 
overheid haar werk doet. Als de overheid een mooi dossier klaar heeft en goed 
getoetst heeft aan het milieusteunkader en aan de commissie kan laten zien dat 
aan al die voorwaarden zijn voldaan, geeft de Commissie vaak via een vereen-
voudigde procedure haar fiat. Dat kan op vrij korte termijn gebeuren. Wel is er 
het standstill principe. De overheid kan het geld niet al uitbesteden, maar moet 
echt wachten. 

Van de Ven (advocaat), werkt veel aan duurzame energieprojecten en volgt 
met belangstelling wat er in de nieuwe richtlijn hernieuwbare energie staat. 
Ze kan zich voorstellen dat het Ministerie heel hard werkt aan de nationale 
actieplannen, maar vraagt zich af hoe die actieplannen in de praktijk zullen 
doorwerken. In het energierapport 2008 staat dat de minister en de regering 
geen blauwdruk geven voor duurzame energie zodat de praktijk weet wat voor 
concrete maatregelen er moeten komen. Maar het model dat de Europese 
Commissie voor het nationaal actieplan heeft gemaakt, lijkt wel op een blauw-
druk en op concrete maatregelen die voorgesteld gaan worden om te komen tot 
de doelstellingen die de lidstaten op zich nemen. Van de Ven vindt het gebrek 
aan doorwerking in de praktijk heel vervelend, omdat je bij de rechter geen 
beleid kunt afdwingen. Ze vraagt zich daarom af welke status dat actieplan 
onder het nationale recht zal krijgen.

Vandenberghe antwoordt dat dit onder de richtlijn enkel en alleen gegeven 
is voor monitoring en verslaggevingdoeleinden. ‘Vroeger had je een nationaal 
actieplan en elke overheid deed daarmee wat ze wilden. Dat was onderling 
moeilijk vergelijkbaar. Maar ook de Commissie heeft een rapporteringsplicht 
aan het parlement. Ze moet ook laten zien dat haar regels worden geïmplemen-
teerd, want de commissie is nog altijd de enforcement van de regelgeving. Op 
basis van dat punt is er niet veel mogelijkheid om naar de rechter te stappen. 
Als ik de parallel maak met afvalbeleidsplannen: in België hebben wij hebben 
veel zaken waar de OVAM (Openbare Afvalstoffenmaatschappij) afval blokkeert 
naar Nederland. Ik heb daarover een zaak hangende voor Van Gansewinkel. De 
OVAM doet dat klassiek op basis van een verwijzing naar haar afvalbeleidsplan 
dat een beetje dezelfde status heeft als een actieplan. Het is ook een beleidsin-
tentie. In dat afvalbeleidsplan staat zelfvoorziening, dus wordt het afval in het 
Vlaamse Gewest gehouden. Het Nederlandse Ministerie van VROM zegt: “Laat 
maar binnen”, maar de OVAM zegt: “Het mag niet het land uit”. De Raad van 
State in België zegt dat die plannen niet juridisch afdwingbaar zijn ten aanzien 
van de burger. Dus de overheid zelf moet die lijn volgen, maar ten aanzien van 
de burger kan ze die niet afdwingen. Via een omweg, via rechtszekerheid en het 
vertrouwensbeginsel, zou je eventueel nog kunnen argumenteren dat de over-
heid gehouden is aan hetgeen in het actieplan staat.’

Robesin: ‘Toen we het over een lokaal of een regionaal initiatief hadden, zei 
Vedder dat het bij staatssteun helpt als je een goed verhaal hebt. Maar ik kan me 
voorstellen dat je ook als rijksoverheid een goed verhaal moet hebben als je een 
plan hebt waarin subsidiëring zit voor bepaalde vormen van duurzame energie. 



213

hoofdstuk	11 verslag	van	de	paneldiscussies

In hoeverre speelt dat actieplan, wat dan blijkbaar een soort beleidsintentiever-
klaring is, daar ook een rol in?’ 

Vedder: ‘Het maakt voor de Europese toezichthouder niet zoveel uit waar het 
opgeschreven is. Als het maar netjes opgeschreven is, zodat je inderdaad kunt 
onderbouwen wat het milieuprobleem is, wat de extra kosten zijn en wat de 
subsidie is die er tegenover staat. Het is niet meer dan wat strikt noodzakelijk 
is en dan maakt de exacte juridische status niet uit. De Nederlandse overheid 
beroept zich ook regelmatig op allerlei plannen om maar te onderbouwen dat 
iets een goed doel is of niet. Een antwoord wellicht op de vraag die eerder werd 
gesteld, namelijk waarom er zo’n gebrekkige, of non-definitie van duurzame of 
hernieuwbare energie is? Dan wil ik met een ontluisterende conclusie komen: 
volgens mij gaat die er op Europees niveau niet komen. Het probleem is het 
Europese milieu- en energiebeleid dat we gaan krijgen naar aanleiding van 
het Verdrag van Lissabon. In het Verdrag staat dat het Europees recht niet van 
invloed mag zijn op de keuze van de energiebronnen van de lidstaten. Zodra 
Europa gaat bepalen wat duurzaam is en wat voorrang gaat krijgen, is dat in feite 
het bepalen van de keuze van energiebronnen. Wil Europa het daarover eens 
worden, dan zullen de Lidstaten het er alle zevenentwintig over eens moeten 
worden. Dan krijgen we discussies tussen bijvoorbeeld bepaalde landen ten 
zuiden van Nederland die vinden dat kernenergie heel duurzaam is en andere 
landen die daar wat genuanceerder over denken. Ik denk niet dat we ooit een 
mooie Europese definitie zullen krijgen.’

Robesin is het daarmee eens: ‘Het kan wel problematisch zijn omdat de 
overheid bijvoorbeeld voor subsidiering, maar ook de consument, wil weten of 
iets duurzaam is. In ieder geval moet je een soort criterium hebben. Zoals er nu 
duurzaamheidscriteria zijn vastgesteld voor biobrandstoffen, zul je toch een of 
andere maatstaf moeten hebben. Anders moet je die discussie steeds opnieuw 
voeren. Het is belangrijk dat burgers én bedrijven de garantie hebben dat 
datgene wat ze doen, of wat ze kopen, zoden aan de dijk zet.’

Uylenburg beëindigt de discussie met de ietwat treurige conclusie dat een 
definitie van duurzame energie heel hard nodig is om te kunnen zien of we aan 
onze doelstellingen voldoen, maar dat die er Europees rechterlijk voorlopig niet 
komt. 

  Verslag middagdiscussie

Voorzitter: dr. M.V.C. Aalders. Panelleden: dr. S. Pront-van 
Bommel, mr. L. van Middelkoop, drs. mr. S. Yildiz-Kargin, en dr. G.M.A. van der 
Heijden. 

Molenkamp stelt een vraag naar aanleiding van het verhaal van Yildiz-Kargin 
over energie uit afval. Molenkamp was jarenlang lid van de Advisory Board van 
een Engels afvalbedrijf, dat alle stortactiviteiten heeft afgestoten en in projecten 
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is gestapt waarbij huishoudelijk afval via een gecontroleerd proces wordt opge-
werkt tot een brandbare fractie. Zijn vraag betreft de definitie van het begrip 
afval: ‘Wanneer houdt afval op afval te zijn? Wanneer wordt afval grondstof voor 
de energievoorziening? Deze vraag lijkt, zeker bij de laatste herziening van de 
kaderwet in Europees verband, nog steeds niet goed beantwoord. Eén van de 
problemen waar het bedrijf waar ik destijds in de Advisory Board zat, op stuitte, 
is dat er heel weinig goede normen zijn om dat afval in te zetten in de energie-
voorziening. De zogenaamde specs (specificaties) zijn nog steeds internationaal 
niet erg duidelijk. 

Het tweede probleem is dat overheden, ook in Europees verband, dat afval 
als afval blijven zien met alle procedures en beleid die daarbij horen. Stelt u zich 
voor dat schroot, wat ook een afvalstof is, dat nadat het opgewerkt is tot staal en 
in uw auto zit ook nog steeds als afval wordt beschouwd. Dan heb je een enorm 
probleem met regelingen die u vast veel beter kent dan ik. Is dit probleem, ook 
in het kader van de nieuwe regelgeving in Nederland, wat adequater aangepakt? 
Want ik denk dat dit een cruciaal onderdeel is van het probleem dat u signa-
leerde, namelijk dat er zo weinig afval naar die energiestroom toegaat.’

Yildiz-Kargin: ‘Afval waar de energie-inhoud uit wordt gehaald, komt steeds 
meer voor. Maar de problematiek van afval en wanneer het geen afval meer is 
is helaas nog aan de orde. Er wordt per geval gekeken of iets afval is of niet. Het 
afvalstoffenbegrip zit ingewikkeld in elkaar. Iets is een afvalstof wanneer men 
zich daarvan ontdoet en er wordt per situatie gekeken of iets onder het afvalstof-
fenbegrip valt. Maar in relatie tot de afvalverbranding begrijp ik niet zo goed wat 
het probleem daarbij is.’

Molenkamp: ‘U heeft het nu over biomassa, maar ik bedoelde de opwerking 
van echte afvalstoffen, zoals het opwerken van huishoudelijk afval tot brandbare 
stromen. Het bedrijf Icova in Amsterdam produceert bijvoorbeeld pallets uit 
afval die naar Zweden worden geëxporteerd waar ze worden ingezet in energie-
centrales. Er is meer dan tien jaar geprocedeerd om überhaupt dit soort zaken 
mogelijk te maken. Dit soort vraagstukken en de beoordeling van het wel of niet 
een afvalstof zijn, bemoeilijken ook bijzonder een actieve inzet van afvalstoffen 
in de energiesector. Ik zeg niet dat het onmogelijk is, maar ik denk dat het heel 
moeilijk wordt en u bevestigt dat het nog steeds lastig is.’

Yildiz-Kargin: ‘ In de nieuwe kaderrichtlijn afvalstoffen en de herziene versie 
is wel geprobeerd om het begrip afvalstof te verduidelijken, maar het blijft zo dat 
de kwestie of iets een afvalstof is of niet en in die zin in aanmerking komt om 
als brandstof ingezet te worden, per geval bepaald wordt en afhankelijk is van de 
omstandigheden.’

Molenkamp laat weten dat in Europees verband indertijd door de rapporteur 
Cameron Jackson wel geprobeerd is dat te verbeteren, maar dat de lidstaten daar 
niet erg voor waren waardoor dat probleem nog wel even blijft bestaan.

Arentz stelt Yildiz-Kargin een vraag betreffende de restwarmte van de AVI in 
Wijster. ‘Heel recent is de warmtewet aangenomen met het amendement dat het 
mogelijk wordt om een verbod of een belasting op het lozen van restwarmte in 
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te stellen. Zijn jullie van plan om daar iets mee te gaan doen? Die bepaling is in 
de wet gekomen bij amendement. Het is aan het Ministerie van VROM en van 
EZ overgelaten om dat bij amvb te regelen. Zijn daar al ideeën over?’

Yildiz-Kargin en haar collega zijn niet op de hoogte van de warmtewet, maar 
zijn gespecialiseerd in de organische biomassastroom en kunnen deze vraag 
niet beantwoorden. 

Uit de zaal komt een opmerking over een debat in de Tweede Kamer over 
de nieuwe SDE regeling. Tijdens het debat werd er door Kamerleden gevraagd 
wat er precies gaat gebeuren met de verplichting om restwarmte te benutten. 
Daarop liet de minister weten dat hij een inspanningsverplichting wil overwe-
gen, waarbij producenten van restwarmte alles in het werk moeten stellen om de 
restwarmte zo goed mogelijk te gebruiken. Wanneer een producent een nieuwe 
fabriek gaat bouwen en bij het proces in de fabriek komt restwarmte vrij, zou er 
een inspanningsverplichting moeten worden ingesteld om zoveel mogelijk te 
inventariseren hoe de omliggende omgeving daar gebruik van kan maken. De 
minister van Economische Zaken gaat daarnaar kijken en komt daar in 2010 op 
terug. 

Het valt Fuchs (ABT Velp) op dat aan de Duitse kant van de grens overal 
windturbines staan terwijl in Nederland de mening heerst dat windturbines 
vervuiling van het landschap zijn. Fuchs vraagt Pront waarom er geen samen-
werking is op Nederlands-Duits niveau over de discussie of wind vervuilend 
is voor het landschap. ‘Je zou je kunnen voorstellen dat windenergie zich 
bij uitstek leent voor een Nederlands-Duits, en daardoor een meer Europees 
gericht, initiatief. Zijn die initiatieven er, wordt erover nagedacht om veel meer 
gebruik te maken van duurzame, grensoverschrijdende netwerken?’

Pront is daar niet mee bekend. Wanneer dat zou gebeuren, zou dat in de 
vorm van bepaalde afspraken binnen de verschillende bevoegdheden van de 
betrokken overheidsorganen moeten gebeuren. Wat betreft de norm horizonver-
vuiling of inpassing in landschappelijke waarde meent Pront dat die met name 
nationaal wordt ingevuld en niet communautair wordt opgelegd.

De Wit wil hierover twee opmerkingen maken: de Duurzame energiericht-
lijn heeft flexibele mechanismen waardoor het mogelijk is om een joint project 
op te zetten waarbij twee Lidstaten een overeenkomst met elkaar aangaan met 
belastinggeld en zodat de Lidstaten dat in een bepaalde verhouding kunnen 
laten meetellen voor hun eigen doelstelling. 

Zijn tweede opmerking betreft het Strategic Energy Review II2 van eind 2008 
waarin wordt gezegd dat in een gebied op de Noordzee dat daarvoor is aange-
wezen, grootschalige windprojecten moeten worden neergezet in een bepaalde 
ring. Dat moet vervolgens gekoppeld worden aan een internationale infrastruc-
tuur tussen Engeland, Denemarken, Noorwegen, Nederland en België. Volgens 
De Wit zijn dat twee zaken die op Europees niveau spelen om bijvoorbeeld wind 
echt grootschalig van de grond te krijgen op een communautaire basis. 

2  Mededeling van de Commissie, tweede strategische toetsing van het energiebeleid: een EU-actieplan 

inzake energiezekerheid en –solidariteit (COM(2008) 781). 
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Pront vraagt of De Wit ook bekend is met bepaalde projecten op land waar 
dergelijke samenwerking tot stand komt. Op communautair niveau is er inder-
daad een ontwikkeling gaande richting bepaalde regelgeving betreffende wind 
op zee. Maar is dat er ook op land? 

De Wit verwijst naar het Deserter-project, het grootschalige concentrated solar 
project in de Sahara. De energie komt in Europa aan in Italië en wordt vervolgens 
gedistribueerd naar Duitsland. Daar spelen nog veel problemen.

Geothermie Zuidoost Drenthe is een grensoverschrijdend project en ook de 
regio Venlo staat op het punt om met de Duitsers een deal aan te gaan. 

Jonker (Gemeente Venlo) merkt op dat de gemeente Venray een subsidie 
heeft ingediend bij de Europese Unie voor een interregionaal en duurzaam 
energieproject waarbij het gaat om een complete mix van biomassa, wind, en 
dergelijke. Hij is zelf echter niet inhoudelijk betrokken bij dit project, waarvan 
de gemeente Venray penvoerder is.

Van der Heijden merkt op dat hij niet tegen windenergie is, maar als inves-
teerder zou hij er niet op inzetten. Ook zou hij niet op het Sahara-project 
inzetten en zeker niet op de windring in de Noordzee. Onder andere door de 
redenen die al door Hallo werden genoemd, namelijk dat hoe de kosten ook 
worden gespreid, wel of niet collectief, men aan de infrastructuur ontzettend 
veel kwijt is. Van der Heijden denkt dat uiteindelijk de lokaal opgewekte energie 
met zo weinig mogelijk transportkosten dit soort grote projecten onrendabel 
gaat maken. Zo heeft hij zich onlangs laten overtuigen door een leverancier van 
zonnepanelen, die zei dat het gaat zo hard met de terugverdientijden en met de 
capaciteit ervan. Zonne-energie wordt overpowering. 

Verder wijst Van der Heijden nog op het Europees beleid en ook op het recht 
waar er een grote bias is in de richting van de grote projecten. Hij vond het 
interessant dat Pront daar de nadruk op legde. Europa en bepaalde investeerders 
kunnen alleen maar groot denken. Uiteindelijk zullen ze worden weggecon-
curreerd, volgens, wat hij eerder al duidelijk probeerde te maken, het ontzorg-
zelfzorg model. Dat zelfzorg model gaat het volgens Van der Heijden helemaal 
worden. 

De Mul (Milieudienst IJmond) is benieuwd naar de financiëringsconstruc-
tie bij het verhaal van Van der Heijden over de investeringen die de partijen die 
gekozen hebben voor investeringen in duurzame energie in de Zuidplaspolder. 
Ze wil ook graag weten welke duurzame energieopties interessant zijn om lokaal 
op te pakken. Van der Heijden bracht een interessante mix naar voren, maar De 
Mul kan zich voorstellen dat geothermie niet altijd een optie is.

Van der Heijden verwijst eerst kort naar de tekst in de reader waarin tien 
principes op een rijtje zijn gezet, want iedere plek is weer anders. 

‘Ik heb een project gedaan in Roosendaal waar ze bovenop een afvalver-
brander zitten die al het andere wegconcurreert, dus je moet echt met een soort 
infrarode bril door het gebied lopen en kijken waar de warmte en waar de kou 
zit. Die infrarode bril is in die tien principes beschreven en daaruit komt naar 
voren wat je financieringsstromen en je bedrijfsvormen gaan worden. In het 
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geval van de Zuidplaspolder komt het erop neer dat twee grondbezitters daar 
gewoon een kassengebied ontwikkelen omdat ze zien dat ook in het kader van 
verplaatsing van kassen ze niet zoveel risico hebben, de kassen moeten daar 
toch heen, daar investeren ze in. Ze denken terug te kunnen gaan verdienen 
door grondverkoop aan tuinders en samen met die tuinders in de energieleve-
rantie te gaan zitten. Dan reken je dat uit. Daar bleek een onrendabele top van 
tien procent op te zitten en daar wilde het Ministerie aan meedoen. Het Ministe-
rie vond ook die CO2-leiding vanuit de Botlek zo interessant, die hebben ze ook 
gesubsidieerd omdat het nog niet volledig rendabel is te krijgen.’

De Mul vult aan dat het heel erg lokaal bepaald is hoe de financieringscon-
structie kan worden vormgegeven. Recent voorbeeld is Beverwijk waar het plan 
is opgevat om samen met twee corporaties, de gemeente en de milieudienst, een 
energiebedrijf op te richten.

‘Wij zitten nog erg in onze maag met de financiering van de onrendabele 
top. We denken aan te kunnen kloppen bij de Provincie Noord-Holland, maar 
dat blijkt op dit moment heel lastig te zijn omdat de Provincie geld voor duur-
zame energie geoormerkt heeft op een bepaalde manier. Dat kan niet worden 
besteed aan dit soort initiatieven. Het zou natuurlijk erg mooi zijn als dit soort 
goede voorbeelden ook zouden worden overgenomen door provincies, want 
landelijk is er blijkbaar wel een subsidieregeling maar provincies hebben daar 
een eigen interpretatie bij.’

Hiermee sluit de voorzitter de middagdiscussie en tevens de studiedag af en 
bedankt de sprekers voor hun bijdrage en alle aanwezigen voor hun belangstel-
ling. 
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