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1) Inleiding – bestaande voorbeelden als leidraad voor de toekomst:

In tijden van stijgende energieprijzen, klimaatverandering en sociaaleconomische uitdagingen 
moeten alle regio's in de EU manieren vinden om te zorgen voor een stabiele en continue 
energievoorziening die voor alle burgers betaalbaar is, met inachtneming van de milieu- en 
duurzaamheidscriteria.

Als we naar de verschillende slimme energiesystemen en initiatieven op het gebied van 
slimme netwerken kijken, is het duidelijk dat er in de praktijk al veel oplossingen bestaan. 
Sommige regio's zijn van energieafnemer veranderd in energieleverancier met een sterke 
nadruk op hernieuwbare energie en geven zo een voorbeeld van duurzame energieproductie 
waarbij de energieprijzen gestabiliseerd kunnen worden en tegelijkertijd winst kan worden 
gemaakt.

Het Oostenrijkse Güssing was bijvoorbeeld een arme perifere regio, maar is veranderd in een 
voorbeeld van duurzaamheid nu deze regio in al haar energiebehoeften voorziet met energie 
uit plaatselijke, hernieuwbare bronnen zoals plaatselijke biomassa en thermische en 
fotovoltaïsche zonne-energie. De elektriciteitscentrales in de regio brengen "onmiskenbare 
sociaaleconomische effecten" tot stand en wekken genoeg extra energie op om winst te maken 
die opnieuw kan worden geïnvesteerd in de financiering van hernieuwbare energiebronnen1.

Zowel op eilanden als in plattelands- en dunbevolkte gebieden heeft men nieuwe manieren 
gevonden om onafhankelijk te worden van externe energievoorziening door te investeren in 
slimme energienetten. De regio's die erin slagen hernieuwbare energie te combineren met 
slimme oplossingen voor de opslag van energie verlagen niet alleen hun grote afhankelijkheid 
van de invoer van fossiele brandstoffen, zij kunnen ook de continuïteit van de 
energievoorziening voor hun burgers garanderen.

Dergelijke innovatie en verandering is te zien in Madeira (Portugal)2, El Hiero (Spanje), 
Hostětín (Tsjechische Republiek) en Ikaria (Griekenland)3. Deze voorbeelden tonen aan dat 
de omvorming van energienetwerken en het vervangen van fossiele brandstoffen door uit 
lokale hernieuwbare energie opgewekte elektriciteit een veilige, betaalbare en haalbare 
realiteit is.

Door een holistische aanpak te hanteren kunnen andere sectoren, zoals de sectoren vervoer en 
verwarmings- en koelsystemen, met elkaar gecombineerd worden, waardoor sterke synergieën 
worden gecreëerd en de CO2-emissies worden verminderd. Dat gebeurt bijvoorbeeld in 

                                               
1 Oostenrijks Instituut voor ruimtelijke ordening (ÖIR): Bernd Schuh, Erich Dallhammer
SWECO International AB: Niclas Damsgaard, Erin Nicole Stewart; op verzoek van de Commissie regionale ontwikkeling 
van het Europees Parlement: "Infrastructuur voor hernieuwbare energie: een factor van lokale en regionale ontwikkeling",
2012, http://www.energy.eu/publications/Infrastructure-for-renewable-energies.pdf, blz. 41.
2 Oostenrijks Instituut voor ruimtelijke ordening (ÖIR): Bernd Schuh, Erich Dallhammer
SWECO International AB: Niclas Damsgaard, Erin Nicole Stewart; op verzoek van de Commissie regionale ontwikkeling 
van het Europees Parlement: "Infrastructuur voor hernieuwbare energie: een factor van lokale en regionale ontwikkeling",
2012, http://www.energy.eu/publications/Infrastructure-for-renewable-energies.pdf, blz. 50.
3 El Hiero: http://www.abb.com/cawp/seitp202/2445a8fea944fac8c125789b00507caa.aspx;
Het eiland Ikaria (zie: JRC, Scientific and policy reports. Smart Grid projects in Europe: Lessons learned and current 
developments. editie 2012, http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/doc/ld-na-25815-en-
n_final_online_version_april_15_smart_grid_projects_in_europe_-_lessons_learned_and_current_developments_-
2012_update.pdf, blz. 58.)
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Denemarken1, waar lokaal geproduceerde energie ook lokaal kan worden verbruikt door de 
elektrische energie die tijdens piekperiodes wordt geproduceerd, op te slaan in slimme 
infrastructuur.

De regeneratieve voorbeeldregio Harz is een achtergestelde regio in Duitsland, waar alle 
voornoemde elementen voorkomen: de energieproductie en -distributie zijn hoofdzakelijk 
gebaseerd op hernieuwbare energie, onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, energieopslag 
en -verbruik en energiebesparing (met inbegrip van slimme meters, piekvorming, isolatie en 
e-vervoer), om nog een concreet voorbeeld te geven van een regio die geldt als model voor 
goede praktijken.2

Bovendien kunnen regio's, lokale gemeenschappen en burgers in een slim energienetwerk 
allemaal "prosumenten" worden – door enerzijds in hun eigen energiebehoeften te voorzien 
en anderzijds energie te verkopen aan het netwerk en in virtuele elektriciteitscentrales samen 
te werken met andere actoren. Er zijn verscheidene voorlopers die het voorbeeld geven: 
groepen burgers bezitten nu al een aanmerkelijk deel van bijvoorbeeld zonnepanelen, soms 
zelfs georganiseerd in burgerorganisaties3. Dat maakt het niet enkel mogelijk om lokaal 
geproduceerde hernieuwbare energie actief in het netwerk op te nemen, maar ook om burgers 
actief te betrekken bij onze toekomstige energieproductie en -consumptie.

2) Slimme netwerken zijn cruciaal

Een van de belangrijke stimulansen voor verandering in het hedendaagse energienet is de 
betere integratie van variabele energiebronnen (zoals wind- of zonne-energie). De 
mogelijkheden hiervan kunnen alleen ten volle worden benut als een flexibel, slim netwerk de 
veranderende niveaus van de energievoorziening en -vraag in evenwicht brengt en een slim 
opslag- en distributiesysteem waarborgt. Hiertoe moet groot worden gedacht, op EU-niveau, 
maar ook klein, op het niveau van huishoudens en op lokaal en regionaal niveau. In zee 
aangelegde windmolenparken produceren bijvoorbeeld veel energie op grote afstand van de 
energie-intensieve industrie en kunnen mogelijk verscheidene regio's op internationaal niveau 
van energie voorzien. Zonnepanelen op het dak produceren laagspanningsenergie voor één 
woning, maar ongebruikte energie kan ook aan het net worden geleverd. Een energiestroom in 
twee richtingen is dus noodzakelijk. Bij weinig zon of minder harde wind moet er extra 
energie worden geleverd (uit opgeslagen energie of andere flexibele energiebronnen) om het 
netwerk in evenwicht te houden. Om deze overgang van traditionele energievoorziening naar 
een variabelere, meer gedecentraliseerde energieproductie te bevorderen, moeten 
verschillende regelgevings-, wettelijke en commerciële stimulansen worden onderzocht4.
                                               
1 EREC, Greenpeace: [r]enewables 24/7 infrastructure needed to save the climate. 
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/planet-2/report/2010/2/renewables-24-7.pdf, 2009, blz. 36.
2 Oostenrijks Instituut voor ruimtelijke ordening (ÖIR): Bernd Schuh, Erich Dallhammer
SWECO International AB: Niclas Damsgaard, Erin Nicole Stewart; op verzoek van de Commissie regionale ontwikkeling 
van het Europees Parlement: "Infrastructuur voor hernieuwbare energie: een factor van lokale en regionale ontwikkeling", 
2012, blz. 59.
Vergelijk tevens voor de REGMODHARZ: http://www.regmodharz.de/die-partner/#assoziiertepartner.
3 Zie onder andere dit voorbeeld op het platteland van een particulier zonnepaneel op een openbaar zwembad in Eltville/De: 
http://www.buergersolar-eltville.de/
4 Zie: Sascha Müller-Kraenner en Susanne Langsdorf, voor de Heinrich-Böll-Stiftung: "Eine Europäische Union für 
Erneuerbare Energien – Politische Weichenstellungen für bessere Stromnetze und Fördersysteme", 2012, 
http://www.ecologic.eu/files/publication/2012/document/mueller_kraenner_12_Eine_Europaische_Union_fuer_erneuerbare_
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Er zijn investeringen in elektriciteitsnetwerken voor alle spanningen nodig, maar ook in 
andere oplossingen, zoals warmtekrachtkoppeling. Er is geen uniforme oplossing mogelijk 
voor alle regio's. De beste oplossing is een regiospecifieke oplossing, waarbij rekening wordt 
gehouden met de lokale omstandigheden. Hierdoor kunnen de lokale energieproductie en 
-consumptie geoptimaliseerd worden. Daarom moeten investeringen met name worden 
toegespitst op de lokale bijdrage van netwerken en flexibele hulpbronnen, met inbegrip van 
opslagmogelijkheden.

3) Een slim netwerk is meer dan een slimme meter – voor een alomvattende en 
sectoroverschrijdende aanpak

De taskforce voor slimme netwerken van de Commissie definieert een slim netwerk als volgt: 
"elektriciteitsnetten die het gedrag en de handelingen van alle op het net aangesloten 
gebruikers – producenten, consumenten en degenen die beide zijn – efficiënt kan integreren 
om ervoor te zorgen dat er een economisch efficiënt, duurzaam elektriciteitsnet ontstaat met 
weinig verliezen, een hoge kwaliteit, grote leveringszekerheid en veiligheid"1.

Volgens deze definitie maakt een slim netwerk enerzijds een nieuw, slimmer energiesysteem 
mogelijk – waarin energie dicht bij de plaats van productie wordt opgewekt en gebruikt en 
niet over lange afstanden wordt vervoerd, en waarin verzending in twee richtingen tussen de 
productiezijde en de consumptiezijde mogelijk is.

Anderzijds moet, zoals in vele casestudy's is aangetoond, de tenuitvoerlegging van slimme 
netwerken onderdeel uitmaken van een algemene regionale beleidscontext om de voordelen 
voor de regio te optimaliseren.

De energiesector is verbonden met verscheidene andere sectoren, waaronder huisvesting, 
milieu, sociale inclusie, de bouw en de vervoersector. Daarom is het gunstig voor regio's als 
zij een regionaal plan hebben, waarin energie bekeken wordt in combinatie met al deze andere 
sectoren. Het is noodzakelijk dat de burger bij deze regionale planning wordt betrokken en 
ertoe kan bijdragen. De huidige processen zijn onvoldoende transparant, met name wat de 
netwerkplanning betreft, en moeten worden verbeterd. Daarnaast moet in het planningsproces 
voldoende aandacht worden geschonken aan de vraag en de opwekking en moeten de 
distributiesysteembeheerders (DSB's) en de leveranciers van slimme netwerktechnologie 
daarbij worden betrokken. Deze alomvattende aanpak zorgt voor meer synergieën en 
garandeert langetermijneffecten.

Een slim netwerk zorgt voor lagere energieverliezen tijdens de opwekkings-, transmissie- en 
distributiefase. Om energie te besparen moet er minder energie verloren gaan tijdens de 
opwekkings- en de distributiefase. Informatie- en communicatietechnologie (ICT) brengt 
tevens de actieve inclusie van eindgebruikers met zich mee om het bewustzijn te vergroten en 
van de burger een bewuste energieconsument te maken. Zodoende wordt in het gehele 
netwerk, met inbegrip van de eindgebruiker, energie bespaard, waardoor de economische en 
                                                                                                                                                  
Energien_0.pdf, blz. 25-27.
1 Mogelijkheden van slimme netwerken en meters 
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/doc/expert_group1.pdf



DT\1004662NL.doc 5/7 PE519.781v01-00

NL

milieuvoordelen zo groot mogelijk zijn en er een grotere energiezekerheid wordt 
bewerkstelligd. De ICT-sector speelt dus een zeer belangrijke rol bij het slimmer maken van 
de energiesector. Het zijn niet de energie-DSB's en de transmissiesysteembeheerders (TSB's) 
die de technologie in handen hebben die de informatiestroom in twee richtingen in een 
netwerk mogelijk maakt, maar wel de ICT-sector. Al deze effecten kunnen worden versterkt 
als energiebesparing werkelijk centraal staat bij de regionale planning met betrekking tot 
slimme netwerken.

Daarom moeten wij bij het onderzoeken van de lokale en regionale gevolgen van de 
ontwikkeling van slimme netwerken rekening houden met het grotere geheel in de context van 
het regionale beleid. Daarom stellen wij voor de term "slimme energiesystemen" te 
gebruiken. Een "slim energiesysteem" omvat slimme netwerken, slimme meters, toenemende 
opwekking van hernieuwbare energie, slimme opslagoplossingen, energie-
efficiëntiemaatregelen, de indirecte sectoren die verbonden zijn met een slim netwerk en 
andere gerelateerde elementen binnen een regionaal energieplan.

4) Positieve gevolgen voor de plaatselijke werkgelegenheid binnen de regionale economie

De positieve neveneffecten van de uitbreiding en bevordering van alomvattende slimme 
energiesystemen zijn enorm. Naast de reeds genoemde voordelen kan een slim 
energiesysteem lokale, duurzame banen bevorderen. De bouw is een van de voornaamste 
sectoren waar banen zullen ontstaan1, niet alleen door directe investeringen in energie-
infrastructuur, maar ook door investeringen in energie-efficiëntiemaatregelen en renovatie, 
bijvoorbeeld in de woningbouwsector. Dit zal de transformatie van een traditionele sector tot 
gevolg hebben, waardoor het mkb wordt gestimuleerd en een grote vraag naar nieuwe 
vaardigheden in traditionele banen ontstaat. Daarom zijn investeringen in nieuwe 
vaardigheden voor nieuwe banen noodzakelijk. Zowel de ICT-sector als de vervoersector en 
de sectoren die groene apparatuur en diensten leveren zijn hierbij betrokken2, aangezien deze 
sectoren direct en indirect verband houden met het uitrollen van het slimme energiesysteem. 
Ook in deze sectoren kunnen enorm veel nieuwe banen worden gecreëerd door de 
tenuitvoerlegging van regionale concepten voor een slim energiesysteem.

Bovendien zal een slim energiesysteem, bij grotere energie-efficiëntie, door 
multiplicatoreffecten aanzienlijke overloopeffecten op de werkgelegenheid in de gehele 
economie hebben doordat een stabiele, continue energievoorziening wordt gewaarborgd.

Naast een slim energiesysteem moeten we ons dus vooral afvragen hoe de regio's lokale 
arbeidskansen kunnen creëren dankzij de invoering van slimme energiesystemen. Dit toont 
aan waarom overheidsinvesteringen in slimme energiesystemen van essentieel belang zijn 
voor de werking van de plaatselijke en regionale arbeidsmarkt.

5) Slimme energiesystemen als instrumenten voor energiedemocratie
                                               
1 Vergelijk bijvoorbeeld: CEDEFOP. IAO: Skills for green jobs. Europees syntheseverslag. 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/3057_en.pdf, blz 3.
2 Initiatief voor groene banen van het UNEP, de ILO, de IOE en de ITUC getiteld "Green Jobs: Towards Decent Work in a 
Sustainable, Low-Carbon World" (2008).
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In het verslag wordt ook gekeken naar de democratische aspecten van slimme netwerken en 
de lokale productie en distributie van hernieuwbare energie. Er wordt in onderstreept dat 
consumenten en burgers niet alleen belangrijk zijn als energiegebruikers en dus als potentiële
energiebespaarders, maar ook vanwege hun actieve rol in de slimme energie-infrastructuur en 
-distributie, aangezien zij de vruchten moeten plukken van de gemoderniseerde systemen. 
Actieve participatie zorgt niet alleen voor "emotioneel eigendom", maar kan tevens het lokale 
inkomensniveau doen stijgen.
Daarnaast zou actieve participatie de aanvaardbaarheid vergroten van hernieuwbare 
energiesystemen enerzijds en van de overgang naar een andere houding ten opzichte van 
energieverbruik anderzijds. Bijgevolg is volledige publieke participatie door middel van een 
"partnerschapsbeginsel" en een billijke verdeling van de voordelen noodzakelijk, en moet ook 
de transparantie gedurende het gehele planningsproces worden gewaarborgd. Duurzaam 
succes op de lange termijn kan alleen worden gegarandeerd als de eindgebruiker bij alle stadia 
van de ontwikkeling van een slim energiesysteem wordt betrokken. Om de belemmeringen op 
EU-niveau te verminderen, moet de Europese Commissie meer ruimte creëren voor 
plaatselijke voorschriften binnen de interne markt.

6) Gegevensbescherming en privacy

Slimme netwerken en slimme meters kunnen alleen functioneren als er binnen het netwerk 
gebruikersgegevens worden uitgewisseld. Uit onderzoek blijkt dat burgers zich zorgen maken 
over de bescherming van hun gebruikersgegevens als er binnen de nieuwe slimme 
infrastructuur informatie over het realtime-elektriciteitsgebruik van alle huishoudens wordt 
geregistreerd en gebruikt. Om meer draagvlak te creëren voor de totstandbrenging van slimme 
energiesystemen is het van het grootste belang dat de gegevens van particuliere gebruikers 
privé blijven en goed beveiligd worden. Daarom moet de bestaande wetgeving inzake 
gegevensbescherming op nationaal of EU-niveau worden aangepast. Investeringen in het 
onderzoek naar en de ontwikkeling van geavanceerde anonimiseringsinstrumenten moeten 
worden ondersteund. Daarnaast moeten er duidelijke richtsnoeren worden vastgesteld over 
wie er verantwoordelijk is voor de gegevensverzameling en -doorgifte en met name voor de 
gegevensbeveiliging.

7) Noodzakelijk kader voor slimme energiesystemen

i. Financiering
In dit punt worden verschillende financieringsopties voorgesteld, teneinde een antwoord te 
vinden op de moeilijke vraag wie er moet betalen voor infrastructuurontwikkeling die nodig is 
om slimme netwerken in te voeren. De financiële instrumenten en de bijbehorende wetgeving 
worden hier beschouwd, alsook de rol van de EIB en andere Europese 
financieringsinstellingen. Er wordt speciale aandacht geschonken aan de rol van de Europese 
fondsen zoals de Europese structuur- en investeringsfondsen, in het bijzonder het EFRO, het 
cohesiefonds en het ELFPO. Tot de financieringsmogelijkheden voor de periode 2014-2020 
behoren investeringen in de productie en distributie van energie uit duurzame bronnen, 
energie-efficiëntie, het gebruik van hernieuwbare energie, slim energiebeheer en slimme 
distributie-, opslag- en transmissiesystemen. In het EFRO wordt voor de regio's een 
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minimumaandeel vastgesteld opdat zij, afhankelijk van hun economisch ontwikkelingsniveau, 
maximaal 20% van de middelen uit het EFRO zouden aanwenden voor de bovengenoemde 
investeringsprioriteiten. Om het gebruik van de beschikbare financiering te vergemakkelijken 
door de (administratieve) capaciteit voor projectontwikkeling en -beheer te verbeteren, 
kunnen voorts subsidies worden verleend voor capaciteitsopbouw, die er mede voor kan 
zorgen dat de kansen op het gebied van de ontwikkeling van slimme netwerken worden 
gegrepen. Deze kunnen als katalysator fungeren voor investeringen en in het verslag wordt 
nader ingegaan op stimulansen voor investeringen. Aangezien verscheidene territoriale 
niveaus betrokken zijn bij de financiering en het besluitvormingsproces, speelt meerlagig 
bestuur een belangrijke rol in de succesvolle tenuitvoerlegging.

ii. Overheidssteun en andere voorschriften van de interne markt
Verschillende sectoren worden strikt gescheiden door het huidige beleid voor de interne 
markt, met als rechtvaardiging dat dit de concurrentie verbetert. Dit zou het slimme 
energiesysteem in de weg kunnen staan en een sectoroverschrijdende aanpak kunnen 
bemoeilijken. Dit beleid dient derhalve te worden heroverwogen en mogelijkheden te bieden 
voor de regionale en lokale autoriteiten om subsidies en besparingen te delen tussen 
verschillende sectoren, waardoor een slimmer en flexibeler kader ontstaat dat uiteindelijk 
meer besparingen mogelijk maakt, zowel op het gebied van energie als in andere sectoren.

iii. Interoperabiliteit en open normen
De interoperabiliteit van slimme infrastructuur is van cruciaal belang, aangezien onzekerheid 
in de regelgeving en uiteenlopende normen de verspreiding van slimme infrastructuur 
afremmen. Daarnaast is nauwere samenwerking met de Europese technische 
normalisatieorganisatie noodzakelijk. Als slimme meters niet in andere regio's kunnen worden 
gebruikt en als slimme netwerken niet in verbinding staan met andere landen, gaat de 
toegevoegde waarde verloren. De complexe marktvoorwaarden en regelgevingskaders zijn de 
belangrijkste belemmeringen voor slimme energiesystemen. Deze aspecten moeten in de 
interoperabiliteit van investeringsmodellen worden opgenomen en open normen zijn 
noodzakelijk om de interoperabiliteit te bevorderen.

8) Grensoverschrijdende regio's en een transnationaal netwerk

In het verslag wordt het combineren en koppelen van regio's onderzocht, alsook het delen van 
voordelen en kennis en de samenwerking tussen regio's wat betreft kosten-batenanalyses. 
Vaak reikt de meest ecologische en economische aanpak voor grensregio's verder dan de 
nationale grenzen, maar moet over de nationale grenzen heen worden samengewerkt met de 
buurlanden. Deze grensoverschrijdende aanpak moet worden aangemoedigd. Daarnaast moet 
kennis breder worden gedeeld op EU-niveau en moeten netwerkactiviteiten en de uitwisseling 
van beste praktijken tussen alle Europese regio's derhalve worden aangemoedigd. Het zou een 
stap in de goede richting zijn om een transnationaal netwerk voor regio's met slimme 
energiesystemen op te zetten.


