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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de lokale en regionale gevolgen van de ontwikkeling van slimme netwerken

(2013/2128(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de artikelen 174, 175, 176, 177, 178 en 191 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie,

– gezien artikel 37 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,

– gezien protocol (nr. 26) VWEU,

– gezien de mededeling van de Commissie van 3 maart 2010 getiteld "Europa 2020 – Een 
strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei" (COM(2010)2020),

– gezien het resultaat van de trialoog tussen het Europees Parlement en de Raad over het 
voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van 
de verordening (EG) van de Raad houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het 
Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het 
Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het 
Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, die onder het gemeenschappelijk 
strategisch kader vallen, en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds, en tot intrekking 
van Verordening (EG) nr. 1083/2006 (COM(2013)0246 2011/0276 (COD)),

– gezien het resultaat van de trialoog tussen het Europees Parlement en de Raad over het 
voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van 
de verordening (EG) van de Raad betreffende specifieke bepalingen met betrekking tot het 
Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en de doelstelling "Investeren in groei en 
werkgelegenheid", en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1080/2006 
(COM(2011)0614 2011/0275 (COD)),

– gezien het resultaat van de trialoog tussen het Europees Parlement en de Raad over het 
voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van 
de verordening (EG) van de Raad inzake het Cohesiefonds en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 1084/2006 van de Raad (COM(2011)0612/2 2011/0274 (COD)),

– gezien het resultaat van de trialoog tussen het Europees Parlement en de Raad over het 
voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van 
verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad wat de financiële toewijzingen aan bepaalde 
lidstaten uit het Europees Sociaal Fonds betreft (COM(2013)560 2013/0271 (COD)),

– gezien het resultaat van de trialoog tussen het Europees Parlement en de Raad over 
het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende specifieke bepalingen voor steun uit het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling ter verwezenlijking van de doelstelling "Europese territoriale 
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samenwerking" (COM(2011)0611/2 2011/0273 (COD)),

– gezien het resultaat van de trialoog tussen het Europees Parlement en de Raad over de 
verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) 
nr. 1082/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende een 
Europese Groepering voor territoriale samenwerking (EGTS), wat de verduidelijking, 
vereenvoudiging en verbetering van de oprichting en tenuitvoerlegging van dergelijke 
groeperingen betreft,

– gezien Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 
betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot 
intrekking van Richtlijn 2003/54/EG,

– gezien de communautaire richtsnoeren inzake staatssteun voor milieubescherming (voor 
de EER relevante tekst) (2008/C 82/01),

– gezien Verordening (EU) nr. 734/2013 van de Europese Commissie van 22 juli 2013 tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 659/1999 tot vaststelling van nadere bepalingen voor 
de toepassing van artikel 93 van het EG-Verdrag,

– gezien Verordening (EU) nr. …/.. van de Commissie van XXX waarbij bepaalde 
categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne 
markt verenigbaar worden verklaard (algemene groepsvrijstellingsverordening II),

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "EU-richtsnoeren voor de toepassing 
van de staatssteunregels in het kader van de snelle uitrol van breedbandnetwerken" 
(2013/C 25/01),

– gezien de mededeling van de Commissie van 12 april 2011 getiteld "Slimme netwerken: 
van innovatie tot invoering",

– gezien 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,

– gezien Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 
betreffende energie-efficiëntie, tot wijziging van Richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU 
en houdende intrekking van de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG,

– gezien de mededeling van de Commissie van 8 maart 2011 getiteld "Routekaart naar een 
concurrerende koolstofarme economie in 2050" (COM(2011)0112),

– gezien de mededeling van de Commissie van 15 november 2012 getiteld "De interne 
energiemarkt doen werken" (COM(2012)0663),

– gezien de mededeling van de Commissie van 6 juni 2012 getiteld "Hernieuwbare 
energie: een belangrijke speler op de Europese energiemarkt" (COM(2012)0271),

– gezien het groenboek van de Commissie van 27 maart 2013 getiteld "Een kader voor het 
klimaat- en energiebeleid voor 2030" (COM(2013)0169),
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– gezien de resolutie van het Europees Parlement van 12 september 2013 over micro-
opwekking – kleinschalige opwekking van stroom en warmte (2012/2930(RSP)),

– gezien het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van de verordening (EG) van de Raad betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende 
het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming), 
Brussel, 25 januari 2012, COM(2012)0011 2012/0011 (COD),

– gezien het voorstel voor een werkdocument van de diensten van de Commissie getiteld 
"Regio's 2020 – Een beoordeling van de toekomstige uitdagingen voor de EU-regio's", 
Brussel, 14 november 2008 SEC(2008) 2868 definitief,

– gezien de mededeling van de Commissie van 6 oktober 2010 getiteld "Bijdrage van het 
regionaal beleid aan de slimme groei in het kader van de Europa 2020-strategie",

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling en het advies van de 
Commissie industrie, onderzoek en energie (A7-0000/2013),

A. overwegende dat voorbeelden van beste praktijken wat betreft efficiënt energieverbruik en 
gedecentraliseerde energieproductie aantonen dat lokale gemeenschappen en burgers ook 
"prosumenten" kunnen worden die in hun eigen energiebehoeften voorzien en daarnaast 
energie verkopen aan het netwerk en in virtuele elektriciteitscentrales samenwerken met 
andere actoren, waarbij maximale voordelen worden behaald door alle actoren bij de 
planning en uitvoering van regionale acties te betrekken, actieve participatie en 
informatie-uitwisseling te bevorderen en een holistische aanpak te ontwikkelen door er 
andere energiegerelateerde sectoren zoals de vervoersector en de woningbouw bij te 
betrekken, intelligente regelingen voor financiële steun te gebruiken en nieuwe banen te 
scheppen;

Nieuwe kansen voor de regionale economie

1. juicht een paradigmawissel voor de regio's met betrekking tot de manier waarop energie 
wordt geproduceerd en verbruikt toe, waarbij een verschuiving plaatsvindt van een niet-
flexibel traditioneel model dat gebaseerd is op een "basislastlogica", naar variabele, 
gedecentraliseerde en lokale productie en de integratie van een groot aandeel kleinschalige 
hernieuwbare energie met een flexibele en snel reagerende vraag en gedecentraliseerde 
opslag; benadrukt dat een slim netwerk essentieel is voor een dergelijke paradigmawissel 
en dat de tenuitvoerlegging van slimme netwerken onderdeel moet uitmaken van een 
sectoroverschrijdende benadering van regionale ontwikkeling teneinde de voordelen voor 
de regio's te optimaliseren;

2. benadrukt in dit verband de mogelijkheden voor geografische (of territoriale) 
veranderingen in het energienetwerk voor achtergestelde regio's, die zich van 
energieconsumenten tot energieproducenten kunnen ontwikkelen en grote economische 
voordelen kunnen behalen terwijl een continue energievoorziening wordt gewaarborgd; 
merkt op dat dit met name kansen biedt voor de ultraperifere en perifere regio's en 
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eilanden;

3. verzoekt de lidstaten en de regio's zo snel mogelijk in lokale slimme netwerken te 
investeren door gebruik te maken van de Europese structuur- en investeringsfondsen 
(ESIF), inclusief financiële instrumenten om particuliere investeringen als hefboom in te 
zetten, met inachtneming van de behoeften van de specifieke regio op milieu-, 
economisch, sociaal en territoriaal gebied, aangezien er niet één standaardoplossing voor 
alle regio's bestaat; wenst een flexibele aanpak op lokaal niveau om de belemmeringen 
voor het combineren van maatregelen voor energieproductie, -opslag en -efficiëntie te 
verminderen en om samen te werken met andere sectoren, zoals de informatie- en 
communicatietechnologie- (ICT) en de vervoersector;

4. benadrukt dat voor de invoering van slimme netwerken een stabiel beleidskader voor de 
lange termijn nodig is; verzoekt de Commissie ambitieuze, bindende streefdoelen voor 
2030 voor energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en de uitstoot van broeikasgassen 
voor te stellen teneinde investeerders en verwante industrieën zekerheid voor de toekomst 
te bieden en een slim energiesysteem te bevorderen;

5. roept op tot een flexibelere aanpak in EU-verordeningen en -richtlijnen op de interne 
markt ter vermindering van de belemmeringen voor regiospecifieke oplossingen wat 
betreft de productie, aanvoer en opslag van energie, efficiëntiemaatregelen en de 
combinatie van dergelijke maatregelen;

6. benadrukt dat de burgers bij alle fasen van de energie- en netwerkplanning, 
tenuitvoerlegging en transformatie moeten worden betrokken, met publieke participatie in 
elk stadium en de actieve betrokkenheid van distributiesysteembeheerders (DSB's) en 
aanbieders van technologieën op het gebied van slimme netwerken; moedigt burgers aan 
"prosumenten" te worden, waarbij particulieren en gemeenschappen hun eigen 
hernieuwbare energie produceren en het overschot aan het netwerk kunnen terugverkopen, 
gebruikmakend van nettobemetering waardoor zij de economische kansen benutten en 
optreden als sterke lokale partners op het gebied van duurzame energieproductie en 
energiebesparing binnen een algemeen regionaal energieconcept;

Slimme energiesystemen 

7. benadrukt dat Europa een strategie voor slimme energiesystemen voor de regio's en lokale 
gemeenschappen moet volgen om slimme netwerken succesvol ten uitvoer te kunnen 
leggen, waarbij slimme netwerken onderdeel worden van het regionale energiesysteem en 
een groot aandeel energie uit hernieuwbare bronnen wordt geïntegreerd, inclusief 
gedecentraliseerde opwekkingscapaciteiten, gecombineerd met vraagbeheersing, 
maatregelen ter bevordering van energie-efficiëntie, grotere energiebesparingen, alsook 
slimme oplossingen voor opslag, de vervoersector (e-vervoer) en meer uitwisseling met 
aangrenzende netwerken; 

8. verzoekt de Commissie en haar taskforce voor slimme netwerken de bestaande definitie 
van slimme netwerken bij te werken en uit te breiden met het slimme energiesysteem; 
verzoekt de lokale en regionale autoriteiten op een slim energiesysteem gebaseerde 
regionale strategieën goed te keuren;
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9. benadrukt dat het voor de waarborging van de economische efficiëntie van slimme 
netwerken voor regio's noodzakelijk is de directe en indirecte voordelen te combineren en 
de energiesector te koppelen met een aantal andere sectoren, met name de sectoren 
woningbouw en vervoer, maar ook milieu, stadsplanning, sociale inclusie, afvalbeheer en 
de bouwsector, teneinde de streefdoelen op het gebied van energiebesparingen te 
verwezenlijken en tegelijkertijd de economische voordelen te optimaliseren;

10. benadrukt dat de ICT-sector in een slim energiesysteemnetwerk een cruciale rol vervult, 
omdat de ICT de bidirectionele informatiestroom in een netwerk mogelijk maakt bij de 
realtime digitale communicatie tussen alle onderdelen van het slimme netwerk, van de 
productie tot de transmissie naar de eindgebruiker; verzoekt de regio's derhalve de 
ontwikkeling van verschillende commercieel aantrekkelijke, interoperabele ICT-
technologieën voor de totstandbrenging van een slim energiesysteem op te nemen in de 
regionale planning met betrekking tot slimme netwerken teneinde een zo groot mogelijke 
energiebesparing te realiseren;

11. roept op tot innovatie en meer investeringen in de ICT-sector om de belangrijkste 
uitdagingen te overwinnen waarmee slimme technologieën te maken hebben, zoals de 
interoperabiliteit van technologieën met het bestaande netwerk, alsook uitdagingen op het 
gebied van regelgeving; verzoekt de Commissie en de nationale en regionale actoren 
positieve regelgevings- en investeringskaders tot stand te brengen om de ontwikkeling van 
interoperabele ICT-oplossingen mogelijk te maken; 

Positieve gevolgen voor de lokale werkgelegenheid 

12. moedigt alle regio's ten zeerste aan te investeren in slimme energiesystemen als potentiële 
bron van lokale en duurzame banen; benadrukt dat de bouw een van de voornaamste 
sectoren is waar banen zullen ontstaan, niet alleen door directe investeringen in slimme 
energienetwerken, maar ook door investeringen in energie-efficiëntiemaatregelen en 
renovatie, bijvoorbeeld in de woningbouwsector;

13. merkt op dat de Commissie in 2009 heeft berekend dat er door het behalen van de 2020-
streefcijfers voor hernieuwbare energie ongeveer 2,8 miljoen banen zouden ontstaan, 
terwijl daarnaast een totale toegevoegde waarde van ongeveer 1,1% van het bbp wordt 
gegenereerd tegen 2030; wijst erop dat de Europese Raad voor hernieuwbare energie schat 
dat als in 2030 45% van de energie afkomstig zou zijn uit hernieuwbare bronnen, er 
4,4 miljoen banen zouden ontstaan, en als het Europese energiesysteem tegen 2050 100% 
hernieuwbaar zou zijn, de sector werk zou bieden aan 6,1 miljoen mensen;

14. verzoekt alle regio's te investeren in vaardigheden en scholing voor deze nieuwe banen, 
met inachtneming van het feit dat er ook een aanmerkelijk aantal nieuwe lokale banen kan 
worden gecreëerd in de ICT-diensten, de vervoersector en sectoren die slimme apparatuur 
en diensten leveren, bijvoorbeeld voor nieuwe installaties;

15. benadrukt dat overheidsinvesteringen in slimme energiesystemen, onder andere via de 
Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF), de mogelijkheden voor lokale 
duurzame banen en de langetermijnvoordelen voor de regio's kunnen stimuleren en 
evenzeer kunnen worden gebruikt als instrument om economische uitdagingen te 
overwinnen, met name in regio's in de landen die door de crisis zijn getroffen;
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De rol van de burger 

16. benadrukt dat het succes van een slim energiesysteem, zoals is aangetoond in onderzoeken 
naar beste praktijken en toonaangevende voorbeelden, vaak te danken is aan eigen 
plaatselijke inbreng van individuele burgers, een coöperatie, een lokale gemeenschap of 
een combinatie van deze actoren; erkent dat door dergelijke eigen inbreng de acceptatie 
van investeringen in alle onderdelen van slimme energiesystemen wordt vergroot; pleit 
ervoor dat de burger bij alle stadia van de ontwikkeling van een slim energiesysteem 
wordt betrokken; 

17. verzoekt de Commissie de belemmeringen voor plaatselijke inbreng in de bestaande EU-
wetgeving weg te nemen, met name in de overheidssteunregels; nodigt de lidstaten uit 
mogelijkheden voor lokale energietoevoer te steunen, alsook het delen van lokale energie, 
niet alleen bidirectioneel tussen het netwerk en de eindgebruiker maar ook 
grensoverschrijdend en tussen eenheden van eindgebruikers, waardoor lokale inbreng bij 
energieproductie en het delen van lokaal geproduceerde energie worden aangemoedigd;

18. benadrukt dat door de tenuitvoerlegging van slimme energiesystemen de particuliere en de 
publieke sector aanmerkelijk zullen veranderen, aangezien de elektriciteitsvoorziening zal 
worden gekoppeld aan het verzamelen van gegevens en in realtime zal worden 
doorgegeven; roept derhalve op tot transparante procedures op alle niveaus, waar alle
actoren bij worden betrokken, inclusief burgers, bedrijven, de industrie, lokale 
autoriteiten, distributiesysteembeheerders (DSB's), transmissiesysteembeheerders (TSB's), 
lokale en regionale gegevensbeschermingsambtenaren of ombudsmannen en de 
aanbieders van technologieën op het gebied van slimme netwerken;

Gegevensbescherming en privacy

19. onderstreept dat slimme energiesystemen zullen worden beheerd met grote hoeveelheden 
persoonsgegevens en vele profielen en een hoog risico op inbreuken tegen de 
gegevensbeveiliging zullen inhouden; wijst op verontruste geluiden met name in verband 
met de voordelen van slimme meters voor de consument en roept op tot een betere 
evaluatie van dit gebied en nader onderzoek naar de bescherming en privacy van gegevens 
van slimme meters; benadrukt derhalve dat persoonsgegevens zonder uitzondering moeten 
worden beschermd, zodat deze beschermd en veilig blijven; 

20. verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat de verordening gegevensbescherming wordt 
versterkt en snel wordt goedgekeurd; verzoekt de Commissie solide richtlijnen te 
ontwikkelen voor gegevensverzameling, gegevensminimalisatie, gegevensoverdracht en 
gegevensbeveiliging binnen een slim energiesysteem; onderstreept dat persoonsgegevens 
uitsluitend mogen worden verwerkt ten behoeve van het specifieke doel van 
energievoorziening en alleen voor zover dit strikt noodzakelijk is, en dat 
persoonsgegevens niet voor discriminerende prijsbepaling mogen worden gebruikt; 

21. benadrukt dat de regeling en praktijk van de gegevens- en privacybescherming moeten 
worden verbeterd wanneer slimme metersystemen worden geïnstalleerd; benadrukt dat 
het voor de werking en invoering van slimme netwerken noodzakelijk is dat de 
bescherming en privacy van gegevens voor alle met het netwerk verbonden natuurlijke 
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personen en huishoudens zijn gewaarborgd; benadrukt dat verzamelde gegevens 
uitsluitend mogen worden gebruikt om de voorzieningszekerheid van elektriciteit te 
garanderen; verzoekt de lidstaten toe te zien op de naleving van de regelgeving voor 
gegevensbescherming en de individuele rechten op dit gebied te vrijwaren;

22. verzoekt de Commissie en de lidstaten zich te richten op onderzoek naar, ontwikkeling 
van en investeringen in geavanceerde anonimiseringsinstrumenten, waarbij rekening 
wordt gehouden met het belang van het anonimiseren van persoonsgegevens voor het 
vergroten van de publieke acceptatie van slimme energiesystemen;

Kader voor succesvolle slimme energiesystemen

23. benadrukt dat de lidstaten volgens de nieuwe verordeningen betreffende de ESI-fondsen 
voor de periode 2014-2020 verplicht zijn de middelen uit de ESI-fondsen te concentreren 
op investeringen in een slim, duurzaam en inclusief Europa; is verheugd over het 
minimumaandeel dat voor de regio's wordt vastgesteld opdat zij, afhankelijk van hun 
economisch ontwikkelingsniveau, maximaal 20% van de middelen uit het EFRO zouden 
aanwenden voor de productie en distributie van energie uit hernieuwbare bronnen, 
energie-efficiëntie en slimme netwerken op distributieniveau; wijst erop dat het 
cohesiefonds ook investeringen op dit gebied mogelijk maakt en verzoekt de lidstaten 
optimaal gebruik te maken van deze nieuwe mogelijkheid;

24. benadrukt dat de ESI-fondsen als katalysator voor investeringen fungeren en dat, 
aangezien verscheidene territoriale niveaus betrokken zijn bij de financiering en het 
besluitvormingsproces, meerlagig bestuur een belangrijke rol speelt in de succesvolle 
tenuitvoerlegging; is verheugd over de aanvullende financieringsmogelijkheden binnen 
het programma "Intelligente energie – Europa"; 

25. bepleit dat de steun voor slimme netwerken op distributieniveau niet in de staatssteun 
moet worden opgenomen; benadrukt dat de invoering van slimme netwerken en 
hernieuwbare energie niet negatief mag worden beïnvloed door de nieuw voorgestelde 
hervorming van de staatssteun voor energie; verzoekt de Commissie in dit verband af te 
zien van de invoering van een technologisch neutraal biedsysteem, aangezien 
kleinschalige gedecentraliseerde projecten grotendeels zullen worden uitgesloten, hetgeen 
een belemmering voor innovatie en regiospecifieke benaderingen vormt;

26. verzoekt de Commissie de belemmeringen voor investeringen in slimme energiesystemen 
te verminderen, met name door de vrijstelling binnen de moderniseringen van het 
staatssteunbeleid uit te breiden teneinde voor alle onderdelen van regionale en lokale 
slimme energiesystemen overheidssteun mogelijk te maken, inclusief 
sectoroverschrijdende investeringen en activiteiten; dringt erop aan dat slimme 
energiesystemen als categorie moeten worden opgenomen in de toekomstige verordening 
van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 
108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (algemene 
groepsvrijstellingsverordening II) en de voorschriften aangaande andere 
groepsvrijstellingscategorieën die in wisselwerking staan met de ontwikkeling van slimme 
energiesystemen worden aangepast;

27. benadrukt dat de interoperabiliteit van slimme infrastructuur van cruciaal belang is, 



PE523.006v01-00 10/13 PR\1009267NL.doc

NL

aangezien onzekerheid in de regelgeving en uiteenlopende normen de verspreiding van 
slimme infrastructuur afremmen; roept derhalve op tot nauwere samenwerking tussen de 
verschillende Europese technische normalisatieorganisaties; benadrukt dat er open normen 
nodig zijn om de interoperabiliteit te bevorderen;

28. verzoekt de regio's samenwerkingsverbanden aan te gaan en voordelen, kennis en beste 
praktijken te delen, alsook samen te werken wat betreft kosten-batenanalyses van slimme 
energiesystemen binnen de doelstelling "territoriale samenwerking" van de ESI-fondsen; 
verzoekt de Commissie een transnationaal netwerk voor regio's met slimme 
energiesystemen op te zetten; nodigt grensoverschrijdende regio's uit het rechtsinstrument 
Europese groepering voor territoriale samenwerking te gebruiken om in een dergelijk 
netwerk gezamenlijk diensten van algemeen economische belang op het gebied van 
hernieuwbare energie en energiebesparing en infrastructuur van slimme netwerken op te 
zetten en te beheren;

29. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
het Comité van de Regio's.
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TOELICHTING

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. 

De regio Burgenland in Oostenrijk is zo'n voorbeeld. Güssing in Burgenland was voorheen 
een arme en perifere regio, maar is veranderd in een voorbeeld van duurzaamheid door in al 
haar energiebehoeften te voorzien met energie uit hernieuwbare bronnen. Ook eilanden, zoals 
Madeira in Portugal, El Hiero in Spanje, Samsø in Denemarken en Ikaria in Griekenland, 
waar eerst een groot deel van de energiebehoeften uit fossiele brandstoffen kwam, maken een 
ommezwaai en produceren nu dezelfde behoeften uit hernieuwbare energiebronnen in 
combinatie met slimme infrastructuur en opslagmogelijkheden. 

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.

Andere voorbeelden van gemeenten en regio's die energiezekerheid bewerkstelligen en de 
afhankelijkheid van invoer verminderen, zijn Hostětín in de Tsjechische Republiek, het 
project "Orkney Micro Renewables" in Schotland en steden en gemeenschappen in 
proefprojecten in het kader van het CONCERTO-programma van de Commissie, dat 58 
proefprojecten in 23 landen heeft ondersteund. Tot de verdere initiatieven behoort onder 
andere CO-POWER, dat in heel Europa burgers in staat stelt gemeenschappelijke projecten te 
ontwikkelen om het gebruik van duurzame energie te stimuleren. 

Als we naar de toonaangevende regio's en gemeenschappen kijken, is het duidelijk dat succes 
vaak het resultaat is van openheid en transparantie tussen lokale autoriteiten, bedrijven, 
industrie en de lokale gemeenschap en burgers. Gezamenlijke inspanningen op het gebied van 
planning en uitvoering, in een proces waarbij alle actoren betrokken zijn, brengen synergie-
effecten en grotere langetermijnvoordelen voor de regio's voort, niet alleen wat betreft een 
zekere en betaalbare energieproductie en -voorziening, maar ook wat betreft economische, 
sociale en milieuvoordelen. Bijgevolg worden de beste resultaten behaald als er een 
holistische aanpak wordt gevolgd, waarbij slimme infrastructuur is toegespitst op een slim 
energiesysteem dat deel uitmaakt van een intelligenter algemeen regionaal plan, waarin ook 
gerelateerde sectoren zijn opgenomen, zoals vervoer, woningbouw en stadsplanning. E-
bussen kunnen dienst doen als opslagsysteem voor lokaal geproduceerde energie wanneer de 
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vraag naar energie laag is, bijvoorbeeld als het 's nachts hard waait, waardoor energie lokaal 
kan worden opgeslagen en gebruikt. Algemene besparingen zijn mogelijk als burgers net zo 
worden aangemoedigd als lokale bedrijven en grotere industrieën om aandacht aan 
energiebesparing te besteden, bijvoorbeeld door betere isolatie. Naast pogingen om het 
energieverbruik in piekperiodes te verminderen, bijvoorbeeld door machines 's nachts te laten 
draaien, kunnen de pieken worden verschoven en kan de logica van een netwerkinfrastructuur 
op basis van een steeds grotere piekvraag worden doorbroken. Slimme netwerken, inclusief 
slimme meters en intelligente oplossingen voor opslag, kunnen deze ontwikkeling bevorderen 
aangezien zij een nieuw, slimmer energiesysteem mogelijk maken – 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. 

Slimme netwerken zorgen voor energiezekerheid en minder afhankelijkheid van fossiele 
brandstoffen en bieden de lokale gemeenschappen daarnaast nog verscheidene andere 
voordelen, namelijk op het gebied van werkgelegenheid en groene banen. De sector voor 
hernieuwbare energie heeft de huidige economische crisis doorstaan en kan voor nieuwe 
banen blijven zorgen in de regio's waar deze het hardst nodig zijn, zoals in kust- en 
plattelandsgebieden. De Commissie heeft in 2009 berekend dat er door het behalen van de 
2020-streefcijfers voor hernieuwbare energie ongeveer 2,8 miljoen banen in de sector zouden 
ontstaan, waardoor een totale toegevoegde waarde van ongeveer 1,1% van het bbp wordt 
gegenereerd tegen 2030. De Europese Raad voor hernieuwbare energie schatte in zijn verslag 
"A 100% Renewable Energy Vision for the European Union" dat als in 2030 45% van de 
energie afkomstig is uit hernieuwbare bronnen, er 4,4 miljoen banen zouden ontstaan, en als 
het Europese energiesysteem tegen 2050 100% hernieuwbaar is, de sector werk biedt aan 
6,1 miljoen mensen. Bovendien worden er lokaal banen gecreëerd of gehandhaafd, 
bijvoorbeeld in de bouwsector, gekoppeld aan bijvoorbeeld investeringen in 
energiebesparingen in de woningbouwsector.

Als het uitrollen van slimme netwerken goed is vastgelegd als onderdeel van de regionale 
energieplannen, krijgen burgers bovendien meer bevoegdheden om een actieve rol te spelen 
en verantwoordelijkheid te nemen bij de energie- en netwerkplanning in hun regio en te 
profiteren van de financiële en sociale voordelen van dergelijke besluiten. Door deze 
bevoegdheid kunnen burgers "prosumenten" worden die binnen een slim netwerk hun eigen 
energie produceren, gebruiken en verkopen.

Uit dit alles blijkt dat een slim netwerk de hoeksteen kan vormen van een visie op duurzame 
energie, inclusief een hogere productie van hernieuwbare energie, energiebesparingen en 
beter en met name lokaal gebruik van lokaal geproduceerde energie. Derhalve moeten wij 
slimme energiesystemen beschouwen als algemeen concept dat aanmerkelijke voordelen voor 
de Europese regio's biedt. 

Desondanks zijn er uitdagingen die moeten worden aangepakt om slimmere energiesystemen 
in de EU-regio's te kunnen bewerkstelligen. De bescherming en privacy van gegevens moeten 
te allen tijde worden gewaarborgd en gehandhaafd teneinde burgers gerust te stellen wanneer 
een slim energiesysteem wordt gecreëerd op basis van bidirectionele gegevensuitwisseling en 
dus op basis van de gegevens van eindgebruikers. Op een algemener niveau moeten 
regelgevings- en juridische kwesties worden aangepakt, inclusief de staatssteun. Dit is met 
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name het geval wanneer sectoroverschrijdende benaderingen worden onderzocht waarbij 
bijvoorbeeld de sectoren ICT en energie worden gekoppeld. Initiatieven in de grensregio's 
langs nationale grenzen hebben evenzeer te maken met veel regelgevings- en juridische 
kwesties. Deze grenzen tussen sectoren en landen moeten worden opengesteld, omdat er 
alleen met een bredere holistische aanpak ten volle geprofiteerd kan worden van de voordelen 
van de tenuitvoerlegging van slimme energiesystemen. Hierbij is een stabiel, positief 
regelgevings- en rechtskader essentieel voor alle soorten investeringen en 
langetermijnsamenwerking in verband met slimme energiesystemen. 

Het is mogelijk om door heel Europa meer duurzame regio's en gemeenschappen te realiseren. 
Met gezamenlijke inspanningen zullen de in deze toelichting genoemde voorbeeldregio's, 
-eilanden en -gemeenschappen geen pioniers meer zijn, maar het status quo van een 
welvarender, duurzaam en energieonafhankelijk Europa.


