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De NEV 2017 maakt volgens de opstellers duidelijk 
dat ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector 
onlosmakelijk verbonden zijn met die in de ons 
omringende landen. Ook groeit het belang van regionale 
samenwerkingsverbanden van gemeenten en provincies 
omdat zonnepanelen en windmolens meer ruimte 
innemen dan conventionele centrales, en hun aantallen 
volgens deze NEV flink zullen toenemen. Uitgaande van 
het voorgenomen beleid zal in 2023 de helft van het 
elektriciteitsvermogen in Nederland uit zonnepanelen en 
windturbines bestaan. 

De schrijvers constateren dat het voorgenomen 
beleid ontoereikend is om alle doelen op de korte 
termijn binnen bereik te brengen, waarmee deze NEV 
volgens hen “de taaiheid van het energiesysteem” 
toont:  Zonder nieuwe, verdergaande, inspanningen van 
de overheid valt het besparingstempo na 2020 weer 
terug. Zij onderstrepen dat “beleidskeuzes gemaakt 
moeten worden over de toekomst van de Nederlandse 
energiehuishouding”. Zij lijken erop te doelen dat nog 
altijd niet is besloten om alle Nederlandse kolencentrales 
te sluiten. 

Het energieverbruik door binnenlands verkeer en 
vervoer is de laatste drie jaar min of meer gelijk 
gebleven, na een snelle daling tussen 2011 en 2014 
(crisis). Van het totale energieverbruik was ruim 96 
procent afkomstig uit benzine en diesel. Biobrandstoffen 
waren goed voor 2,2 procent van het energieverbruik 
en elektriciteit voor 1,3 procent. De laatste halve 
procent is aardgas (aardgasbussen). Het verbruik 
van benzine steeg in 2016 met 3 procent, terwijl het 
dieselverbruik met 1 procent afnam. Het verbruik 
van biotransportbrandstoffen is in 2016 gedaald ten 
opzichte van 2015 ondanks de aangescherpte eisen voor 
oliebedrijven om hernieuwbare energie te gebruiken. De 
wijze van boekhouden wordt als een van de oorzaken 
genoemd: Oliebedrijven mogen biobrandstoffen boeken 
op een moment dat nog niet zeker is dat die ook 
daadwerkelijk fysiek op de markt komen. Ook lijkt in 
2016 een groter gedeelte van de in Nederland geboekte 
biobrandstoffen niet op de Nederlandse markt te zijn 
gekomen, maar te zijn geëxporteerd. Hieraan wil het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu wat gaan doen, 
zodat dit volgens de NEV geen nadelige gevolgen heeft 
voor het resultaat in 2020. 

Op grond van het voorgenomen beleid stabiliseert 
het energieverbruik voor binnenlands vervoer tot 
2020 en neemt het tussen 2020 en 2030 licht af. De 
verkeersvolumes blijven naar verwachting in die 
periode toenemen, met name onder invloed van de 
economische groei. Doordat de brandstofefficiëntie van 
het wagenpark toeneemt (strenger Europese bronbeleid) 
blijft het energieverbruik stabiel. Wel verandert de mix 
van brandstoffen. Het aandeel olieproducten daarin 
neemt volgens de NEV af tot 89 procent in 2030, terwijl 
er een toename is van het verbruik van biobrandstoffen 
(7 procent aandeel in 2030), elektriciteit (3 procent) 
en aardgas (1 procent). Bij het nu voorliggende beleid 
blijft de sector verkeer en vervoer volgens de NEV 
dus grotendeels afhankelijk 
van olieproducten. Slecht 
nieuws voor het milieu, 
maar goed nieuws voor de 
tankstationbranche. 

In het Energieakkoord is 
afgesproken dat de CO2-
uitstoot van verkeer en 
vervoer in 2030 maximaal 
25 megaton mag bedragen. 
Met het voorgenomen beleid 
wordt de CO2-uitstoot in 2030 geraamd op 32 megaton. 
Er ligt dus nog een behoorlijke opgave om de ambities 
uit het Energieakkoord waar te maken. 

Lees de hele NEV 2017 op https://zoek.
officielebekendmakingen.nl/blg-821858.
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GHalf oktober verscheen de Nationale Energieverkenning 2017 (NEV 2017). Het is een rapport 
onder eindverantwoordelijkheid van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). Een deel 
van de inhoud komt voor rekening van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). ECN en PBL 
zijn samen verantwoordelijk voor de toekomstverkenningen en  de evaluatieve uitspraken in het 
rapport,  het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor de gegevens over het heden en het 
verleden. Het rapport is taai: 236 pagina’s, maar bevat interessante informatie voor de branche.

Deze column van advocaat Dirk van den 
Berg van BarentsKrans verscheen eerder in 
Pompshop november 2017. Per abuis is hierin 
toen een stuk van de tekst weggevallen. 
Daarom hier alsnog de gehele tekst. Elders in 
deze uitgave de reguliere column van Dirk van 
den Berg voor Pompshop januari 2018.


