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SAMENVATTING 

Deze studie onderzoekt de mogelijkheden voor infrastructuurontwikkeling voor duurzame 
energie om de doelstellingen van de Europa 2020-strategie te bereiken, waarbij de aandacht 
vooral uitgaat naar het regionale/lokale niveau. Zowel de investeringen van het cohesiebeleid 
op dit vlak ter ondersteuning van de EU2020-doelstellingen als de impact van deze 
investeringen op de sociaal-economische ontwikkeling van de regio’s komen aan bod. Door 
de beoordeling van casestudies van vijf regio’s die duurzame energie produceren in de 
Europese Unie (EU) pleit deze studie voor de geïntegreerde productie van groene energie via 
de creatie van elektriciteitsnetten, voorzieningen voor energieopslag, slimme energie-
infrastructuur voor gezinnen en ondernemingen en warmtekrachtkoppelingsinstallaties. Er 
wordt aandacht besteed aan de uitbreiding van transnationale energie-uitwisseling, en in het 
bijzonder aan grensoverschrijdende joint ventures tussen buurlanden en ruimere trans-
Europese energie-infrastructuur. 
Aansluitend bij het regionaal beleid dat een belangrijk onderdeel van de EU 2020-strategie 
vormt, onderzoekt deze studie de diverse mogelijkheden om de steun te verhogen voor de 
uitbreiding van de bestaande netwerken en de uitbouw van nieuwe infrastructuur om het 
potentieel aan duurzame energiebronnen maximaal te benutten.  
Daarnaast beoordeelt de studie hoe projecten ter ontwikkeling van regionale infrastructuur 
voor duurzame energie gefinancierd worden in de huidige programmeringsperiode van de 
structuurfondsen, en in welke mate en met welke kwaliteit. 

Momenteel ondervinden de EU-energiemarkten druk vanuit politieke hoek, bv. de afsluiting 
van de aardgastoevoer vanuit Rusland, en zijn ze onderhevig aan schommelingen in de 
prijzen van fossiele brandstoffen en aan zware weersomstandigheden die bestaande 
structuren beschadigen en de energievoorziening in het gedrang brengen tijdens periodes 
van extreme warmte of koude. De ramp met de kerncentrale van Fukushima in Japan heeft 
Europese landen er ook toe aangezet hun kernenergieprogramma te herzien, waarbij 
Duitsland zijn zeven oudste reactoren gesloten heeft. 
De financiële problemen als gevolg van de economische crisis hebben sinds 2008 bijgedragen 
tot een daling van het energieverbruik en tot terughoudendheid om te investeren in 
technologieën voor schone energie. Het lagere verbruik had als onverwacht positief gevolg 
dat de CO2-uitstoot daalde, maar deze situatie is kwetsbaar en zou een terugkeer naar 
steenkool- of gascentrales in de hand kunnen werken. Om deze terugval te voorkomen, is 
het nu het juiste moment om te pleiten voor investeringen in infrastructuur voor duurzame 
energie in plaats van in fossiele brandstoffen, ondanks de zwaardere startkosten. Door de 
toenemende afhankelijkheid van ingevoerde fossiele brandstoffen en het gebrek aan 
toereikende energieopslagvoorzieningen is de EU vatbaar voor crisissen en concurrentie 
tussen regio’s, aangezien de ongelijkheid tussen de EU-regio’s erg uitgesproken is in de 
meest blootgestelde gebieden. 
Voor de toekomstige energiemarkten werden drie grote problemen vastgesteld: 

Onvoldoende investeringen in nieuwe energiecapaciteit, terwijl de verouderende 
infrastructuur niet in staat is te voldoen aan de energiebehoeften van de EU; 

Tekort aan fossiele energievoorziening (en bevoorradingszekerheid): aangezien een 
groot deel van de bronnen en reserves zich buiten de EU bevinden, kunnen transport-, 
politieke en financiële problemen allemaal de beschikbaarheid van fossiele brandstoffen 
belemmeren; 

De piekvraag naar energie (en bevoorradingszekerheid) wordt een probleem in periodes 
van steeds extremere weersomstandigheden, die de energiebevoorrading meer onder druk 
zet. 
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In het huidige EU-energiebeleid zijn bevoorradingszekerheid, concurrentievermogen en 
duurzaamheid de centrale doelstellingen. Om deze doelstellingen te bereiken, volgt de EU 
een dereguleringsbeleid om de concurrentie aan te moedigen, wat tot lagere prijzen leidt 
voor de consument, en om versnipperde regionale markten samen te brengen tot pan-
Europese energievoorziening met het oog op de bevoorradingszekerheid. Door ernaar te 
streven het totale verbruik van fossiele brandstoffen terug te dringen, wordt een dubbel 
voordeel gerealiseerd: een lagere CO2-uitstoot en minder afhankelijkheid van externe 
leveranciers van fossiele brandstoffen, wat zowel bevorderlijk is voor de doelstelling 
duurzaamheid als voor de doelstelling bevoorradingszekerheid.  
Deze energie zal vervangen worden door duurzame bronnen zoals windkracht, 
biobrandstoffen en zonne-energie, die op EU-bodem en via offshore installaties geëxploiteerd 
kunnen worden. 

Bovendien omvatten de zogenaamde ‘’20-20-20-doelstellingen’’ die tegen 2020 gerealiseerd 
moeten worden, een daling van de uitstoot van de broeikasgassen met 20% ten opzichte van 
1990, duurzame energiebronnen (DEB) die 20% van het volledige energieverbruik in de EU 
opvangen, en een energieverbruik dat 20% lager ligt dan in een vergelijkbaar scenario 
waarbij geen maatregelen genomen worden inzake duurzaamheid. 

Het gebruik van duurzame energie en de maatregelen om de energie-efficiëntie te 
bevorderen, zijn momenteel in de handen van elke lidstaat, aangezien er geen wetgeving 
bestaat voor de hele EU. De lidstaten krijgen specifieke doelstellingen, maar de Europese 
Commissie stelt EU-beleid voor dat de vooruitgang aanmoedigt en naar geïntegreerde 
markten streeft. De Commissie heeft diverse maatregelen voorgesteld om tot een energie-
efficiënt Europa te komen, met als voornaamste element de efficiëntie in de bouw- en 
transportsector waar nog veel ruimte voor verbetering is, zoals vereisten voor een ruimer 
gebruik van ecologisch ontwerpen en een infrastructuur voor elektrische voertuigen.  
De Europese Commissie vindt de huidige energie-infrastructuur ontoereikend om heel Europa 
te verbinden en te bedienen, en erkent de uitdaging om deze te verbeteren zowel vanuit de 
particuliere sector als vanuit de nationale regeringen. Daarom stelt de Commissie voor vanop 
EU-niveau top-down richtlijnen in te voeren om de nationale energienetten voldoende te 
moderniseren en met elkaar te verbinden, met als uiteindelijke doel de Europese 
eengemaakte markt. Aangezien de capaciteit van vele duurzame energiebronnen (DEB) 
schommelt naargelang van de weerpatronen, zou een infrastructuur met goede onderlinge 
verbindingen die de energie vlot doorheen het volledige Europese energienet transporteert, 
de energievoorziening bevorderen en toekomstige crisissen vermijden. Bijkomende 
maatregelen zoals ‘slimme meters’, die de consument een transparant beeld geven van zijn 
energieverbruik, zouden tegen 2020 bij 80% van de EU-gezinnen geïnstalleerd kunnen zijn. 
Het regionale beleid speelt een belangrijke rol in deze context. Terwijl duurzame 
energiebronnen in verhouding meer steun krijgen van het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO) dan conventionele elektriciteit ten opzichte van het totale budget en de 
EU-bijdrage, vertegenwoordigt het totale aandeel van de steun voor infrastructuur voor 
duurzame energie echter slechts 4% van de volledige EFRO-bijdrage die begroot is voor 2007 
– 2013. De hogere financiering voor landen in Zuid- en Oost-Europa is een territoriale 
weerspiegeling van de rol van het cohesiebeleid voor infrastructuurinvesteringen, waarbij 
landen in Centraal- en Noord-Europa het laagste steunbedrag krijgen voor infrastructuur voor 
duurzame energie. Het totale bedrag van de EFRO-financiering in dit domein ligt relatief laag, 
vooral voor de ondersteuning van de investeringen in energienetten. 
De twee grote financieringsbronnen ter ondersteuning en bevordering van energie-efficiëntie 
en duurzame energie in het kader van het rechtstreekse beleid die medegefinancierd worden 
door de Unie zijn het IEE-programma (intelligente energie voor Europa) en het Europees 
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Het IEE-plan financiert individuele 

8 



Infrastructuur voor duurzame energiebronnen: een factor van lokale en regionale ontwikkeling 
 

projecten op basis van een oproep tot het indienen van voorstellen, en het ELFPO steunt 
vooral biomassa-energie die verband houdt met landbouwproductie. De bijdragen van beide 
bronnen zijn evenwel slechts miniem in het grotere plaatje. Bijkomende financiering is 
beschikbaar via diverse programma’s zoals JASPERS (gezamenlijke bijstand ter 
ondersteuning van projecten in Europese regio's), JEREMIE (gezamenlijke Europese 
hulpmiddelen voor micro-ondernemingen en het MKB), JESSICA (gezamenlijke Europese 
steun voor duurzaam investeren in stedelijke gebieden) en andere bronnen zoals de 
Europese Investeringsbank (EIB). 

CASESTUDIES 

Negen regio’s werden als casestudies geselecteerd en geanalyseerd op basis van de 
bestaande en toekomstige maatregelen voor infrastructuur voor duurzame energie en de 
voordelen ervan voor de sociale, economische en territoriale ontwikkeling. Elke casestudy 
gaat dieper in op de volgende elementen:  

 Compatibiliteit, complementariteit en efficiëntie van regionale fondsen van de EU 
die deze infrastructuur ondersteunen. 

 Verantwoordelijkheid van de diverse actoren die betrokken zijn bij het opzetten 
van de infrastructuur en het afhandelen van de steun (multi-level governance). 

 Impact van de investeringen op de economische, sociale en territoriale 
ontwikkeling. 

Twee locaties in Oostenrijk werden gekozen, aangezien deze met succes diverse acties voor 
het gebruik van duurzame energie uitgevoerd hebben. Güssing in Burgenland en Vöckla-
Agar in Oberösterreich vertegenwoordigen verschillende economische, geografische en 
historische regio’s van het land en hebben in verschillende mate succes gehad met het 
gebruik van duurzame energie. Güssing is een voorbeeld van een beste praktijk: een 
voorheen arme perifere regio met sombere vooruitzichten werd omgevormd tot een 
voorbeeld van duurzaamheid, waarbij de volledige energieproductie afkomstig is van 
duurzame bronnen. De energieproductie is een combinatie van plaatselijke biomassa, zonne-
energie en fotovoltaïsche energie, en vandaag de dag genereren 27 gedecentraliseerde 
elektriciteitscentrales in het Güssing-district genoeg extra energie om winst te maken die 
opnieuw geïnvesteerd kan worden in de financiering van DEB.  
Vöckla-Agar daarentegen is in een rijke industriële regio van Oostenrijk gelegen, dicht bij 
grote economische centra. De strategie van deze regio omvat een technologiecentrum dat 
innovatieve ondernemingsactiviteiten in duurzaamheid en de verspreiding van ideeën voor 
energie-efficiëntie bevordert, maar het heeft zijn eigen efficiëntiestreefcijfers nog niet bereikt 
om een modelregio te worden. Zoals in Güssing bestaat het doel er hier niet alleen in het 
energiesysteem duurzaam te maken, maar ook om de plaatselijke economie te 
ondersteunen, om zoveel mogelijk toegevoegde waarde in de regio te houden, de bestaande 
werkgelegenheid veilig te stellen en nieuwe banen te creëren, en de bestaansmiddelen van 
landbouwers te beschermen. De strategie in Vöckla-Ager is erop gericht sectoroverschrijdend 
te werken en diversiteit te waarborgen. 
Madeira en de Azoren in Portugal worden geconfronteerd met bijzondere uitdagingen 
zoals geïsoleerde archipels, met een verschillende bevolkingsverdeling en economische 
situaties. Aangezien ze ver afgelegen zijn van grote bevolkingscentra, is de toegang beperkt 
tot de interne energiemarkten en moeten ze hoge kosten dragen voor de aanvoer van 
fossiele brandstoffen of zelf energie produceren. Madeira gebruikt waterkracht, wind, 
afvalverbranding en fotovoltaïsche energie, waarvan de ontwikkeling in ruime mate 
gefinancierd werd door het EFRO. De elektriciteitscentrale in Socorridos kan buiten de 
piekperiodes energie opslaan, wat de energie-efficiëntie van het eiland verbetert. De Azoren 
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beschikken over een groot onbenut potentieel voor duurzame energie, in het bijzonder 
aardwarmte door hun ligging op een breuklijn. Momenteel voorzien twee geothermische 
centrales in 40% van de energiebehoeften en er wordt ook wind- en waterenergie opgewekt 
op de eilanden. In de periode 2000-2007 waren de Azoren een van de meest energie-
efficiënte regio’s van de EU. In beide gebieden worden initiatieven genomen om het gebruik 
van DEB te onderzoeken en uit te breiden en om nieuwe vormen van energieproductie te 
ontwikkelen (bv. op basis van de golfslag, getijden, waterstof). Deze eilanden ontvingen 
meer steun van de EU-financieringsinitiatieven dan de andere casestudies, wat een 
belangrijke rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van de capaciteit om duurzame energie te 
genereren.  
Roemenië volgt een gecentraliseerde benadering ten aanzien van het regionale beleid, 
waardoor er geen specifieke regio’s in het land uitgekozen werden als casestudies. Hoewel 
het land goed uitgerust is met elektriciteitsnetten, veroorzaakt de verouderende 
infrastructuur (waarvan 30% aangelegd werd in de jaren zestig) aanzienlijke verliezen langs 
de energievoorzieningsketens, die nog gestimuleerd worden door de toenemende vraag van 
de opkomende economie. Toch is er een groot potentieel voor de ontwikkeling van duurzame 
energiebronnen, vooral vaste biomassa, waterkracht, aardwarmte en windkracht, de laatste 
vorm in het bijzonder aan de kust van de Zwarte Zee en in de bergstreken. De EU heeft voor 
Roemenië een streefcijfer van 24% duurzame-energieproductie tegen 2020 vooropgesteld, 
met de bedenking evenwel dat de grote nood aan investeringen en de hoge exploitatiekosten 
belangrijke hinderpalen vormen voor de succesvolle verhoging van de opwekkingscapaciteit. 
Als nieuwe lidstaat heeft Roemenië weinig ervaring met EU-fondsen en investeert het land 
momenteel heel weinig in duurzame energie, maar dit kan in de nabije toekomst veranderen.  
Zweden duidt het opperste noorden van Zweden aan als regio met voorbeelden van 
goede praktijken evenals onbenut potentieel. Het is een dunbevolkt gebied met gunstige 
natuurlijke bronnen voor water-, wind- en bio-energie. Door de grote hoeveelheid 
beschikbare grond en de afwezigheid van concurrerende belangen zijn de omstandigheden 
uitstekend voor de exploitatie van energiebronnen, en de regio produceert al meer dan 100 
jaar waterenergie; dergelijke centrales over het hele land genereren 50% van de energie in 
Zweden. De productie van energie uit verwarming, biogas, wind, geraffineerde brandstoffen 
en biomassa in het opperste noorden van Zweden zou gevoelig kunnen stijgen, maar wordt 
gehinderd door obstakels zoals de overdracht naar het nationale elektriciteitsnet wegens de 
afgelegen ligging en het gebrek aan voldoende ontwikkelde infrastructuur om de grote 
hoeveelheden energie die mogelijk geproduceerd kunnen worden op te vangen. Er is weinig 
onbenut potentieel in het huidige net, dat dus aanzienlijk versterkt zou moeten worden om 
de productie uit te breiden. Bovendien hinderen bepaalde gemeentebesturen de uitbreiding 
van het elektriciteitsnet, omdat ze duurzame energie niet als groei-industrie aanzien en 
nemen ze zelfs beleidsmaatregelen om dit te ontmoedigen. Aangezien de lokale autoriteiten 
veel macht hebben in Zweden, is het misschien nodig vergoedingssystemen op te zetten of 
goede voorbeelden te geven van hoe een gemeente of regio voordeel kan hebben bij 
investeringen in infrastructuur voor duurzame energie om vooruitgang te boeken op dit vlak. 
In het VK fungeren Schotland en Wales als casestudies. Ze hebben allebei een groot 
potentieel aan duurzame-energieproductie, maar bevinden zich in verschillende stadia qua 
infrastructuur. Het ISLES-programma (Irish-Scottish Links on Energy Study) ziet twee 
offshore locaties in het VK als de voornaamste kandidaten voor de ontwikkeling van een 
omvangrijk offshore stroomnet dat energie uit wind, getijden en de golfslag bruikbaar maakt; 
het Northern Concept in Schotse wateren en het Southern Concept aan de kust van Wales. 
Aangezien Schotland momenteel een kwart van de offshore wind- en getijdenenergiebronnen 
bezit, heeft de regering ambitieuze doelstellingen voor duurzame energie vooropgesteld. Het 
land hoopt zo deze troef te benutten en zich als wereldleider in innovatie, ontwikkeling en 
exploitatie van duurzame energie te positioneren. Een groot aantal van de elektrische 
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centrales zijn in perifere gebieden gevestigd en ontvangen structuurfondsen. Als onderdeel 
van zijn “Energy Policy Statement, A Low Carbon Revolution” (energiebeleidsverklaring, een 
koolstofarme revolutie) wil Wales tegen 2025 een verdubbeling van de huidige hoeveelheid 
elektriciteit die gegenereerd wordt door duurzame bronnen, waarbij 40% afkomstig zou zijn 
van mariene bronnen, een derde van wind en de rest van duurzame biomassa of kleinere 
projecten die gebruikmaken van wind, zon, water of inlandse biomassa. Momenteel beschikt 
Wales echter niet over voldoende netcapaciteit op land en het probleem van multi-level 
governance vormt een enorm obstakel voor de doorbraak van duurzame energie, gezien de 
vertraging bij het aansluiten van windenergieprojecten op een netwerk op land.  
Deze studie stelde fundamentele vragen die vastgelegd werden in de taakomschrijving, en de 
bevindingen willen een antwoord bieden op de volgende vragen: 

 Welke regionale infrastructuur is nodig om het gebruik van duurzame 
energie te stimuleren? 

Op regionaal niveau is een combinatie van infrastructuren nodig om het gebruik van 
duurzame energie te bevorderen. De specifieke troeven van een regio (bv. windkracht, 
biomassa, aardwarmte enz.) moeten opgespoord en zo goed mogelijk gebruikt worden, een 
proces dat goed op gang is gekomen zoals blijkt uit de regio’s van de casestudies. Om het 
onevenwicht in de beschikbaarheid van duurzame energie doorheen de EU op te vangen, 
moeten netwerkstructuren versterkt en geïntegreerd worden om een pan-Europese 
energiemarkt te creëren die in staat is deze energie aan alle regio’s te leveren. Slimme 
energienetten, zoals vooropgesteld in de blauwdruk van het energiebeleid van de Europese 
Commissie, zullen in de toekomst bijzonder relevant zijn. 

 Wat zijn momenteel de voornaamste maatregelen om infrastructuur 
voor duurzame energie in EFRO-programma’s en nationale plannen te 
bevorderen voor duurzame energie en vullen ze elkaar aan of 
overlappen ze elkaar? 

Het is gebleken dat EFRO-financiering slechts minimaal investeert in infrastructuur voor 
duurzame energie in de zin van deze studie, het fonds biedt veeleer steun voor de productie 
van duurzame energie en voor energie-efficiëntiemaatregelen. Doordat er in het algemeen 
weinig steun geboden wordt voor infrastructuur voor duurzame energie, zijn de EFRO-
programma’s en de nationale plannen voor duurzame energie niet in strijd met elkaar.  

 Hoe komt het dat de investeringen van het cohesiebeleid in regionale 
infrastructuur voor duurzame energie tot nog toe zo traag verlopen? 

De bevindingen hebben aangetoond dat infrastructuur voor duurzame energie bijzonder 
moeilijk te financieren is, omdat er weinig stimulansen voor particuliere investeerders zijn. 
Bovendien maakt de bestuurslogica in vele lidstaten dat er diverse regeringsniveaus en -
diensten bij het energiebeleid betrokken zijn, wat tot enorme frictieverliezen van de 
financieringsstrategieën leidt evenals tot onnodig hoge transactiekosten voor de begunstigde 
van het fonds. Ervaring met en kennis van het beheer van de EU-fondsen is een 
noodzakelijke voorwaarde om de opname van middelen te waarborgen, en uit de Roemeense 
casestudy blijkt hoe moeilijk het is om de fondsen bij de juiste begunstigden te krijgen. 

 Hoe kunnen regionale en nationale belanghebbenden aangemoedigd 
worden om meer te investeren in infrastructuur voor duurzame energie? 

De voornaamste obstakels voor meer steun vanwege het EFRO zijn complexe 
marktomstandigheden en wetgevingen, die een groot probleem vormen voor de 
liberaliseringspogingen van de EU-energiemarkt; tot nog toe hebben ze echter geen 
grootschalige impact gehad. De Europese Commissie, de regeringen van de lidstaten en de 
regelgevers moeten meer inspanningen leveren om deze obstakels uit de weg te ruimen, om 
de integratie van het Europees elektriciteitsnet te versnellen en zo de 
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bevoorradingszekerheid te verbeteren. Een nauwere samenwerking in de Europese 
technische normalisatie-instellingen verbetert de elektriciteitsdoorstroming, wat op zijn beurt 
de solidariteit tussen landen tijdens moeilijke periodes ten goede komt. Regionale/lokale 
investeringen dienen geïntegreerde plannen te volgen waarover beslist is op diverse 
nationale en EU-beleidsniveaus, wat betekent dat nationale plannen voor duurzame energie 
nauwer en effectiever moeten aansluiten bij nationale financieringsstrategieën van de EU. 

 Wat zijn de verschillen tussen lidstaten in deze context en wat zijn de 
redenen voor de vastgestelde problemen? 

De volgende verschillen werden vastgesteld: De algemene bestuursmechanismen voor het 
beheer van het regionaal beleid en de territoriale ontwikkeling verschillen, waarbij federale 
staten hogere frictieverliezen vertonen dan gecentraliseerde staten. De verdeling van de 
marktmacht in de energiemarkten wordt beïnvloed door het beleid, bv. een economie met 
beleidsgecontroleerde energieleveranciers kan de ontwikkeling van alternatieve 
energievoorzieningssystemen voorkomen. Ook nationale beleidsprioriteiten kunnen 
investeringen in duurzame energie hinderen, wanneer de financieringsprioriteiten elders 
liggen. 

 Wat is het belang van multi-level governance, gedeeld beheer en het 
potentieel van publiek-private partnerships voor investeringen in 
duurzame energie? 

Tot nog toe is multi-level governance meer een obstakel dan een ondersteunende factor 
gebleken. De extra lagen bureaucratie veroorzaken vertragingen en vormen hinderpalen voor 
de invoering van duurzame energie. 

 Wat is het potentieel van grensoverschrijdende samenwerking en 
macroregionale strategieën voor infrastructuur voor duurzame energie? 

Grensoverschrijdend energietransport is van essentieel belang om de bevoorradingszekerheid 
te waarborgen. Door de geografische omstandigheden in Europa zijn er vele locaties waar 
twee landen efficiënt een natuurlijke hulpbron zouden kunnen exploiteren, zodat 
transnationale synergieën kunnen bijdragen tot de energieproductiecapaciteit. Uit de analyse 
blijkt dat nationale belangen nog steeds de bovenhand hebben, maar grootschalige 
investeringen in het hoogspanningsnet zijn een stap in de goede richting. 

 Welke potentiële territoriale, sociale en economische effecten kan 
duurzame energie hebben op de ontwikkeling van regio’s? 

Het is moeilijk om rechtstreeks sociaal-economische effecten aan de investeringen toe te 
schrijven, maar er worden positieve effecten voor infrastructuur voor duurzame energie – 
werkgelegenheid, regionale toegevoegde waarde en daling van de CO2-uitstoot - vastgesteld, 
aangezien een daling van de bestedingen voor fossiele brandstoffen hogere 
overheidsuitgaven mogelijk maakt voor sociaal-economische ontwikkelingsstructuren en 
verbeteringen in de energie-infrastructuur. 

Om het hoofd te bieden aan de uitdaging van de massale industriële elektriciteitsopslag, 
werden diverse oplossingen voorgesteld om de aanvoer van duurzame energie te verbeteren 
zoals ‘slimme energienetten’, die grote investeringen vereisen. De transport- en 
distributietarieven zouden opnieuw moeten bepaald (en verhoogd) worden om netoperatoren 
ertoe aan te zetten de nodige investeringen te doen. 
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KWETSBAARHEID 

Om de toekomstige noden en de zwaartepunten van de steun te beoordelen, moet 
geanalyseerd worden waar de territoriale situatie wijst op een nood aan dergelijke steun. Alle 
EU-regio’s werden beoordeeld op kwetsbaarheidsindicatoren op het vlak van nieuwe 
energiecapaciteit en de vatbaarheid voor een tekort aan fossiele brandstoffen. Europa is in 
hoge mate afhankelijk van fossiele brandstoffen en importeert momenteel 53,1% van de 
primaire energie die verbruikt wordt. Wat de kwetsbaarheid voor een tekort aan fossiele 
energie betreft, tekent er zich een duidelijk onderscheid af tussen West- en Oost-Europa. De 
meeste regio’s in West-Europa – behalve in Ierland – zijn voorbereid op tekorten in de 
fossiele-energievoorziening, terwijl de kwetsbaarheid in Oost-Europa boven het gemiddelde 
ligt, waarbij Roemenië en de Baltische Staten het kwetsbaarst zijn. Het bruto binnenlands 
product (BBP) per hoofd is de bepalende factor voor de kwetsbaarheid; een hoog BBP staat 
voor een hoog aanpassingsvermogen in West-Europa tegenover een laag BBP in Oost-Europa 
en Ierland. 

CONCLUSIE 

Teneinde deze bevindingen te gebruiken om na te gaan welke regio’s geschikt zijn om 
investeringen in infrastructuur voor duurzame energie te stimuleren, is het nuttig om de 
kwetsbaarheidskaarten te vergelijken met de blauwdruk voor duurzame energie van de 
Europese Commissie. Er zijn verschillen tussen de Europese regio’s wat de geschiktheid voor 
duurzame-energieproductie betreft, en vooral wat de productiemethode voor duurzame 
energie betreft. Daarom moet er tussen de regio’s en in de regio’s voor een evenwicht tussen 
vraag en aanbod gezorgd worden bij het nastreven van de doelstellingen van het EU-
energiebeleid en bij het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Het 
regionaal beleid is een essentieel middel om dit met succes te doen, aangezien een meer 
regionale benadering van de steun voor infrastructuur voor duurzame energie in de toekomst 
nodig zal zijn. 
Aan deze sleutelfactoren moet voldaan worden om de ontwikkeling van duurzame energie 
te bevorderen: 

Meer investeringen in de regionale sterke punten voor de productie van duurzame 
energie, bv. potentieel aan wind- en zonne-energie in zuidelijke regio’s, en biomassa-
energie in sterk beboste regio’s waar het potentieel nog niet volledig benut is. 

Het onderscheid tussen “high tech” duurzame energie (elektriciteit) en “low tech” 
duurzame energie (warmte) zal nodig zijn voor een effectiever en efficiënter gebruik van 
deze energievormen. Er zal beter nagegaan moeten worden welk energieaanbod beantwoordt 
aan welke energievraag. 
Het opzetten van slimme energienetten in combinatie met hoogspannings-TEN-
oplossingen zal een betere distributie van de relatief waardevolle energie uit elektriciteit veilig 
stellen. De belemmeringen op het vlak van marktstructuur moeten aangepakt worden om 
een vlotte en efficiënte uitwisseling tot stand te brengen op dit vlak. 
De EU- en nationale steun moet gericht zijn op de meest kwetsbare regio’s wat 
tekort aan energievoorziening en afhankelijkheid van fossiele brandstoffen betreft, om deze 
zwakke punten op lange termijn weg te werken. 

 


