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Inleiding 
De redenen om als gemeente beleid voor hernieuwbare energie te voeren zijn dezelfde als 
voor het nationale beleid: het beperken van klimaatverandering door broeikasgasemissies, 
zorgen voor leveringszekerheid, het beperken van de gevolgen van stijgende energieprijzen 
en het beperken van vervuilende emissies. De laatste twee redenen zijn extra relevant op 
gemeentelijk niveau, omdat beleid meteen lokaal effect heeft voor de luchtkwaliteit. Een 
ander aspect dat speelt bij het bijvoorbeeld gezamenlijk installeren van zonnepanelen is 
meer sociale samenhang doordat een gemeenschapsgevoel ontstaat.  
 
Het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen kan worden bereikt door het toepassen 
van de "trias energetica", bestaande uit drie opeenvolgende stappen: 

1) Energievragende activiteiten zoveel mogelijk beperken 

2) Zoveel mogelijk van de vraag invullen met hernieuwbare energie 

3) Zo efficiënt mogelijk omgaan met zowel hernieuwbare als fossiele energiebronnen.  
De meest opvallende ontwikkeling bij het opwekken van hernieuwbare energie is dat het zelf 
opwekken van elektriciteit met zonnepanelen in 2012 voor huishoudens goedkoper is 
geworden dan het afnemen van stroom van energiebedrijven. 
 
Afwegingen 
Een eerste afweging die gemaakt zou moeten worden is of er gekozen wordt voor een 
voorbeeldrol van de lokale overheid, met een beperkte hernieuwbare opwekking tot gevolg, 
of voor het mikken op een zo groot mogelijke hernieuwbare opwekking, wat betekent dat er 
bij zoveel mogelijk afnemers in de gemeente hernieuwbare opties worden toegepast. Bepaal 
of er een doel moet worden gesteld: een aandeel hernieuwbare energie, een emissiedoel, 
klimaatneutraliteit (van een wijk). 
 
Er is een grote variëteit aan typen hernieuwbare energie, zoals zonnecollectoren voor warm 
water, zonnepanelen voor elektriciteit, wind, biogas (mest, afvalwater) en vaste biomassa 
(snoeiafval). Wees selectief en kijk naar de cijfers voor wat een bepaalde techniek aan 
energie oplevert en wat het kost. Het opwekken van hernieuwbare elektriciteit zorgde in 2010 
voor het vermijden van 0,46 kg CO2 per kWh (zie publicatie energie en emissies 
elektriciteitsopwekking in de bronnenlijst). Bij de productie van zonnecellen en windturbines 
wordt ook CO2 uitgestoten, maar dat wordt ruim binnen de levensduur gecompenseerd door 
de vermeden uitstoot bij centrales. Voor de stimuleringsregeling duurzame energie SDE+ 
worden de kosten van verschillende opwekmethoden gepubliceerd. Deze kosten kunnen 
afhankelijk van de lokale omstandigheden verschillen. Zo is voor zonne-energie het lokale 
aantal zon-uren van belang, voor wind de windkracht en voor biogas en biomassa de 
techniek en het type grondstof. Een aantal voorbeelden: wind op land uiterst windrijk: 7 
ct/kWh, wind op land weinig windrijk: 9,5 ct/kWh, zonnestroom (voor installaties met een 
groter vermogen dan voor een huishouden) 14,8 ct/kWh en zon thermisch 33,3 euro/GJ. Zie 
voor gedetailleerde informatie de basisbedragen van de SDE en de klimaatatlas van het 
KNMI.  
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Dat zonnepanelen voor particulieren op dit moment financieel gunstig zijn komt doordat zij de 
zelf geproduceerde elektriciteit mogen aftrekken van de van het net afgenomen elektriciteit 
(salderen) en daardoor hun energiekosten inclusief energiebelasting terug krijgen. Om te 
zorgen dat het installeren van zonnepanelen rendabel blijft moet de regeling voor 
terugleveren aantrekkelijk blijven. Voorlopig zal dit het betekenen dat het salderen mogelijk 
moet blijven. Het is wel redelijk om van gebruikers die stroom aan het netwerkbedrijf 
terugleveren op termijn een bijdrage te vragen voor onderhoud en uitbreiding van het 
netwerk, zeker nu “smart grids” worden opgezet die beter met de wisselende vraag en 
aanbod van stroom kunnen omgaan. Voor gas is er in huishoudens en kantoren geen eigen 
opwek mogelijk, waardoor besparing door isolatie hier de belangrijkste optie is. In een regio 
waar veel veeteelt plaatsvindt kan investeren in biogasproductie en het aanleggen van de 
infrastructuur voor transport en inpassing van biogas interessant zijn. Windenergie is een 
mogelijkheid in landbouw- en industriegebieden.  
 
Voor verschillende onderwerpen is beleid op verschillende niveaus bepalend: voor het 
salderen van zelf opgewekte stroom en het recht op salderen door VVE's en lokale 
samenwerkingsverbanden is nationaal beleid bepalend; voor windparken nationaal en 
provinciaal beleid. Wat op gemeentelijk niveau kan is bijvoorbeeld het faciliteren en 
ontzorgen van een grootschalige installatie van zonnepanelen, het aanleggen van smart 
grids, laadpalen voor elektrische auto’s, aanleggen van een biogas-hub, het vergroenen van 
gemeentelijke belastingen en het vergroenen van de gemeentelijke diensten.  
 
Voorstellen concept-paragrafen 
Het op grote schaal installeren van zonnepanelen voor elektriciteit en zonnecollectoren voor 
warm water kan worden gestimuleerd door “ontzorging”, het gemakkelijk maken van het 
proces door betrouwbaar en compleet technisch advies en het afhandelen van alle 
administratieve aspecten. Wat ook kan helpen is het wegnemen van financiële obstakels 
door het inzetten van groene investeringsfondsen: de investering kan worden betaald met 
een lening uit het fonds, die wordt terugbetaald door de besparing die het oplevert. Om het 
aanschaffen van zonnepanelen aantrekkelijk te houden moeten regelingen blijven bestaan 
die daarvoor zorgen, zoals op dit moment het salderen. Ook verenigingen van eigenaren en 
lokale energiecooperaties moeten kunnen profiteren van deze regeling.   
 
Veel mensen vinden dat de nationale overheid te langzaam is met energie- en klimaatbeleid, 
waardoor steeds meer lokale initiatieven van de grond komen. Wij willen inspelen op lokale 
initiatieven en met deze organisaties samenwerken om obstakels voor het snel installeren 
van zonnepanelen en -collectoren en het isoleren van gebouwen weg te nemen. Het 
draagvlak kan verder vergroot worden door bewoners invloed te geven op de locatie van 
bijvoorbeeld windparken en mede-eigenaarschap te bevorderen. De gemeente moet pleiten 
voor het in stand houden van salderen van zelf opgewekte stroom. Daarnaast kan  er gepleit 
worden voor een uitbreiding naar virtueel salderen, zodat ook verenigingen van eigenaren en 
lokale coöperaties van deze regeling kunnen profiteren en het zelf opwekken van stroom 
d.m.v. zonnepanelen of windmolens voor meer mensen mogelijk wordt.  
 
Alles binnen de gemeente oplossen is niet altijd de meest efficiënte aanpak. Samenwerken 
met buurgemeenten of de regio kan beter zijn, bijvoorbeeld bij het plaatsen van windmolens 
of het efficiënt omgaan met afvalstromen. Een gedeelde doelstelling zou dan beter kunnen 
zijn.  
 
In de toekomst zullen steeds meer mensen hun eigen elektriciteit opwekken, vaak met 
zonnepanelen. De productie van zonnestroom loopt meestal niet gelijk met het verbruik. 
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Smart grids bereiden ons daarop voor: ze helpen het verbruik zoveel mogelijk af te stemmen 
op de productie door apparaten op het juiste moment te laten werken (op het moment dat er 
veel stroom is en de prijs laag), en zijn in staat het teveel aan elektriciteit te transporteren 
naar waar het nodig is. Een overschot kan worden gebruikt om de accu’s van elektrische 
auto’s op te laden, die ook kunnen dienen als bron voor elektriciteit als de vraag hoog is. Op 
deze manier blijft de behoefte aan elektriciteitstransportcapaciteit beperkt.  
 
Het stimuleren van elektrisch vervoer heeft direct effect op de luchtkwaliteit op straat, en hoe 
meer elektriciteit uit hernieuwbare bron afkomstig is, hoe duurzamer elektrisch vervoer wordt. 
Ook nu al veroorzaken elektrische auto’s minder emissies uit kolen en gas dan auto’s met 
verbrandingsmotoren uit benzine en diesel. Fietsen kan aantrekkelijk worden gemaakt door 
naast het verbeteren van de fietspaden elektrische scooters en hybride auto’s te stimuleren 
zodat het inhaleren van uitlaatgassen van inhalende scooters wordt beperkt. Het (deels) 
elektrificeren van het gemeentelijke wagenpark kan hierbij het goede voorbeeld geven en op 
den duur een besparing in zowel CO2 uitstoot als geld bewerkstelligen.  
 
Om de effectiviteit van het hernieuwbare energiebeleid te kunnen bepalen zijn we voor het 
instellen van een monitoringsysteem.  
 
D66 gelooft in de eigen kracht van mensen. Door mensen pro-actief informatie te geven over 
mogelijkheden voor het zelf opwekken van energie in hun woon-en/of werkomgeving kan de 
gemeente het aandeel hernieuwbare energie laten toenemen.  
 
Kennis van een belangrijke onderwerp als hernieuwbare energie kun je bovendien niet vroeg 
genoeg opdoen. Daarom pleiten we voor het besteden van aandacht aan hernieuwbare 
energie in het onderwijs. De voorbeeldrol van de gemeente zou zich als eerste moeten 
richten op het installeren van zonnepanelen en -collectoren op scholen, waarmee in 
combinatie met “smart meters” een lesprogramma zou kunnen worden opgezet.  
 
Bronvermelding en links 
CBS Statline/energie (http://statline.cbs.nl/statweb) 
Climate policies in Dutch municipalities (http://www.vvm.info/news.php?id=10)  
Covenant of Mayors (http://www.covenantofmayors.eu) 
ECN: basisbedragen SDE+: http://www.ecn.nl/publicaties/ECN-E--12-038  
ECN: emissies en energie elektriciteitsopwekking: http://www.ecn.nl/publicaties/ECN-O--12-
022  
EnergieTrends: http://www.energie-nederland.nl/publicaties/energie-trends-2012/  
Klimaatmonitor: http://klimaatmonitor.databank.nl  
Lokaal klimaatbeleid: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/lokaal_klimaatbeleid/  
Prestatiekaart lokaal klimaatbeleid: 
http://www.rwsleefomgeving.nl/downloads/p/prestatiekaart/  
SmartCities (http://www.eu-smartcities.eu) 
Transition towns (http://www.transitionnetwork.org, http://transitiontowns.nl) 
KNMI – Klimaatatlas (www.klimaatatlas.nl) Zon > gemiddelde globale straling  
 en wind > gemiddelde windsnelheid 
 
Contactgegevens 
Thema-afdeling Duurzaam - Werkgroep energie en klimaat: namen en emailadressen 
Joost Gerdes (voorzitter): joost_g@yahoo.com 
Paul Brouwer (vice-voorzitter): p.brouwer@students.uu.nl  


