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U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met
recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken.
In 2006 is de productie van duurzame elektriciteit uit binnenlandse bronnen gegroeid naar 6,6
procent van het binnenlands elektriciteitsverbruik. De import van duurzame elektriciteit daalde licht
van 8,6 naar 7,9 procent van het binnenlands elektriciteitsverbruik.
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Groei duurzame elektriciteitsproductie
Duurzame energie komt voor ongeveer driekwart beschikbaar als elektriciteit. De binnenlandse
productie van duurzame elektriciteit steeg van 6,1 procent van het totale elektriciteitsverbruik in
2005 naar 6,6 procent in 2006. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door een hogere productie uit
windenergie. Ter vergelijking: de productie van elektriciteit uit de kerncentrale in Borssele is goed
voor ruim 3 procent van het totale elektriciteitsverbruik.

Import daalt licht
De import van duurzame elektriciteit daalde in 2006 licht, van 8,6 naar 7,9 procent van het totale
elektriciteitsverbruik. Dit is echter nog steeds meer dan de binnenlandse productie van duurzame
elektriciteit.

Beleidsdoelstelling
De doelstelling van de Nederlandse overheid is 9 procent duurzame elektriciteit in 2010 (EZ, 2005).
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Deze doelstelling vloeit voort uit de Europese Richtlijn over duurzame elektriciteit (Richtlijn
2001/77/EG) .Het gaat hierbij om een percentage van het verbruik van elektriciteit. Daarbij is later
expliciet vastgesteld dat geïmporteerde groene stroom alleen mag meetellen, indien het
exporterende land daarmee instemt en de verhandelde groene stroom niet meer meetelt voor het
eigen land (Europese Commissie, 2004). Op dit moment heeft Nederland dergelijke bilaterale
afspraken nog niet gemaakt. In de praktijk komt het er dus op neer dat voor de berekening van het
percentage duurzame elektriciteit de binnenlandse duurzame elektriciteitsproductie wordt gedeeld
door het binnenlandse elektriciteitsverbruik.

Duurzaamheid biomassa
De duurzaamheid van verschillende soorten van biomassa is onderwerp van maatschappelijk debat.
Vooralsnog tellen alle vormen van biomassa mee bij de duurzame elektriciteit, omdat er op dit
moment nog geen algemeen geaccepteerde en operationele criteria zijn om de duurzaamheid van
biomassa te beoordelen. De overheid is momenteel wel bezig om dergelijke criteria te ontwerpen
(VROM, 2007). Ook in de internationale energiestatistieken wordt geen onderscheid gemaakt tussen
duurzame en niet duurzame biomassa.

Subsidies
De belangrijkste subsidieregeling voor duurzame elektriciteit is de MEP (Milieukwaliteit
Elektriciteitsproductie). Via de MEP krijgen producenten van duurzame elektriciteit een toeslag op de
geleverde stroom. Deze subsidie is gebaseerd op het verwachte verschil in de kostprijs tussen
gewone elektriciteit en duurzame elektriciteit.
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Meer informatie over de productie van duurzame energie is te vinden in de databank
StatLine [7] van het CBS.

Technische toelichting
Technische toelichting
Het percentage binnenlandse duurzame elektriciteitproductie is berekend door de netto duurzame
elektriciteitsproductie te delen door het netto elektriciteitsverbruik (inclusief netverliezen, exclusief
het gebruik voor elektriciteitsproductie). Het percentage import van duurzame elektriciteit is
berekend door de hoeveelheid geïmporteerde duurzame stroomcertificaten te delen door het netto
binnenlandse elektriciteitsverbruik. Tot en met het verslagjaar 2003 was het gebruikelijk om bij
rapportages over duurzame energie uit te gaan van de fysieke import waarvoor een groencertificaat
is verkregen. Met de introductie van het nieuwe certificatensysteem "Garanties van Oorsprong" is de
noodzakelijke koppeling tussen fysieke import en import van certificaten vervallen. Dat is de reden
waarom in het nieuwe Protocol voor Duurzame Energie (SenterNovem, 2004) voor een nieuwe
definitie is gekozen. Bij de import van certificaten telt het moment dat het certificaat in Nederland
geldig wordt. De periode tussen het geldig worden van het certificaat en de daadwerkelijke productie
kan variëren, maar is meestal één tot drie maanden. Dit verklaart waarom de import van certificaten
afwijkt van de fysieke import. Een toelichting bij de ontwikkelingen en een methodologische
verantwoording zijn te vinden in het rapport Duurzame energie in Nederland 2005 [2] (CBS, 2006) en
Segers en Wilmer (2007).
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