Energietransitie en -infrastructuur

Groen, groener, groenst
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We staan voor een enorme opgave. Als land moeten we verduurzamen op alle fronten. Nederland
wil in 2030 namelijk 49% minder en in 2050 zelfs 95% minder CO2 uitstoten. In Europa pleiten
we zelfs voor een broeikasgasreductie van 55% in 2030. De winning van het Groninger aardgas
stopt en het gebruik van fossiele energie moet drastisch omlaag, tot vrijwel nul in 2050. Dit
heeft consequenties voor alle sectoren. De huidige energiesystemen en -infrastructuren gaan
daardoor sterk veranderen. De ambities zijn torenhoog, maar hoe gaan we deze enorme uitdaging
vormgeven in ons land?
De verduurzamingsopgave waar we in Nederland voor

zijn innovaties nodig, evenals efficiënte ketenprocessen

staan is complex. De energietransitie verandert onze

en de opbouw van benodigde arbeidscapaciteit. Gelukkig

manier van leven, wonen en werken en maakt ons ervan

hebben we daar nog wel even de tijd voor tot 2050. De

bewust dat we naar duurzame vormen van energiever-

komende jaren zal het werkaanbod en daarmee de be-

bruik moeten omschakelen. Deze transitie grijpt in op alle

hoefte aan vakmensen in elk geval sterk gaan groeien.

sectoren zoals industrie, elektriciteit, landbouw, mobiliteit en de gebouwde omgeving. Het is daarom ontzettend

Willen we de energietransitie werkelijk versnellen,

waardevol en belangrijk een bredere kijk te ontwikkelen

dan zal er een maatschappelijk handelingsperspectief

op hoe de toekomst eruit kan gaan zien. Hoe denken

moeten ontstaan. Als we kijken naar de gebouwde om

verschillende experts hierover? Wat gebeurt er in andere

geving, dan moeten we de vraag stellen: wat kunnen

sectoren? Het kan daarnaast ook heel interessant zijn om

burgers, corporaties of gebouweigenaren doen om aan

kennis op te doen over mogelijk nieuwe technologieën

de slag te gaan met verduurzaming? Daarmee ontstaat

die wellicht kunnen gaan helpen bij de verduurzamings-

ook het handelingsperspectief voor de markt: toenemen-

opgave.

de volumes aan de vraagkant zorgen voor continuïteit bij
bedrijven en leiden tot innovaties en opschaling waarmee
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De transitie naar een CO2-arme gebouwde omgeving en

de energietransitie haalbaar en betaalbaar kan worden

duurzame energievoorziening gaat een hele klus worden.

gemaakt. Er moet in elk geval fors worden ingezet op

Hoe we die klus met voldoende capaciteit in de sector

energiebesparing in bestaande bouw en energiezuinige

gaan klaren, gaat misschien wel een van de grootste uit-

nieuwbouw.

“De uitdagingen voor de
gebouwde omgeving zijn
kolossaal groot. Afhankelijk
van hoe je de sector precies
afbakent, is de gebouwde
omgeving wereldwijd
goed voor 30-40% van
de CO2 emissies.”

Waar staan we op dit moment met de
energietransitie en de implementatie van
het Parijsakkoord? Wie naar de mondiale CO2
emissies kijkt, zal roepen: slecht! Ondanks
alle beleidsinspanningen koerst de wereld
af op een gemiddelde temperatuurstijging
van 2.7 graden Celsius, dus ver verwijderd
van het oogmerk van 1.5 graden. Ook voor
de EU en Nederland geldt dat wij nog niet
op een traject zitten dat consistent is met de
Parijs-afspraken. Kortom, er is een kolos
sale intensivering van effectieve klimaatbeleidsmaatregelen noodzakelijk om de CO2
emissies drastisch omlaag te brengen.

dagingen worden. De sector moet grote schaalsprongen
gaan maken om gebouwen en huizen te verduurzamen
en benodigde energiesystemen aan te leggen. Daarvoor

Lees het volledige essay op
www.nubouwenaanmorgen.nl.
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Toekomstbeeld A - Energietransitie en -infrastructuur

Kracht van centrale sturing
De Nederlandse verduurzamingsopgave wordt in dit toekomstbeeld centraal aangestuurd. Over
De Rijksoverheid voert strakke regie op de
energietransitie

Collectieve infrastructuur
is leidend

heden en netbeheerders bepalen op dwingende wijze hoe en volgens welke planning de energietransitie in de gebouwde omgeving zal verlopen. Er wordt daarom door het hele land volop ingezet
op de aanleg van collectieve infrastructuur, maar ook het blijvend gebruik van het gasnet.

Welke gebeurtenissen zijn doorslaggevend in de aanloop
naar dit toekomstbeeld?

Uit onderzoek blijkt dat het complex en duur zal zijn
om per wijk van het aardgas af te gaan. De decentrale
wijkaanpak loopt hierdoor spaak. Om de energietransitie
succesvol en betaalbaar door te voeren heeft Nederland
een krachtige centrale sturing nodig. De combinatie
van maatregelen op huishoudniveau èn collectieve
infrastructuur blijkt de meest behapbare en goedkope
manier om aardgas uit te faseren.
Wat is een eerste inschatting van effecten op de bouw- en
infrasector?

Combinatie van warmtenetten,
duurzame inzet gasnet,
hybride warmtepompen
en all electric

Nederland gebruikt innovatie in distributie,
opslag en conversie van (inter-)nationale
flexibele energiestromen

Tempo is gelijkmatig

De overheid geeft duidelijk aan hoe en volgens welke
planning de energietransitie moet verlopen. Ze voert
een consistent en betrouwbaar lange termijn klimaat
beleid. Hierdoor heeft de sector een goed beeld van
welke infrastructuurwerken en aanpassingen aan
gebouwen nodig zijn. Deze transitie zal door de centrale
sturing op een gelijkmatig tempo worden doorgevoerd
in alle regio’s. Huishoudens, corporaties en gebouw
eigenaren in heel Nederland investeren op deze manier
tijdig en stapsgewijs - op basis van voorschriften - zelf in
de verduurzaming van gebouwen. En bedrijven kunnen
aan de hand van dit overzicht hun werkzaamheden tijdig

inplannen. Daarnaast valt de vraag uiteen in enkele
grote brokken, die per gebied - regio, gemeente, wijk
of buurt - afhankelijk zijn van de gekozen bronnen
voor duurzame warmte en elektriciteit en de daarmee
samenhangende energie-infrastructuur.
Bouw- en infrabedrijven kunnen ervoor kiezen om zich
te specialiseren in één bepaalde niche en zo in te spelen
op de vraag vanuit de verschillende regio’s. Zekerheid
over de vraag maakt het namelijk de moeite waard
om in één deel van de markt heel goed te worden. De
overheid geeft daarnaast duidelijk aan wanneer een
gebied zal overstappen en zo kunnen bedrijven hun
werkzaamheden tijdig inplannen. Door de centrale
sturing moet de transitie op grote schaal doorgevoerd
kunnen worden. Daarom richten bouw- en infrabedrijven
hun innovatie vooral op efficiënte processen om
voldoende te kunnen produceren. De continue vraag
zorgt ervoor dat bedrijven gebruik kunnen maken van
schaalvoordelen, daarmee rendement kunnen behalen
en scherp op de prijs zijn.

Toekomstbeeld B - Energietransitie en -infrastructuur

Innovatie van onderop
De wijkaanpak is in dit toekomstbeeld hèt middel om de Nederlandse verduurzamingsopgave snel
en efficiënt te realiseren. Innovaties in energie- en warmtetechniek, marktaanbod en financiële
constructies staan centraal in deze aanpak. De innoverende initiatieven komen van onderop en
worden lokaal georganiseerd door het hele land.

Welke gebeurtenissen zijn doorslaggevend in de aanloop
naar dit toekomstbeeld?

De wijkaanpak leidt tot nieuwe samenwerkingsvormen
op verschillende schaalniveaus, van straat tot regio.
Bouw-, installatie- en energiebedrijven werken, in overleg met Nederlandse burgers, nauw samen aan integrale, gebiedsgerichte warmte-oplossingen. Innovatie in
warmtetechnieken, financiering en governance leidt tot
veel nieuwe, decentrale warmte-oplossingen.

De decentrale aanpak komt tot bloei.
Initiatieven van onderop sturen
de energietransitie. De Rijksoverheid faciliteert,
gemeente regisseert

Innovatie is overal:
partijen ontwikkelen samen
talloze decentrale
warmte-oplossingen

Technologische ontwikkeling is zeer divers:
decentrale innovaties leiden tot
structurele veranderingen

Financiering en bekostiging
van infra en warmte is
vernieuwend en divers

gebruikers. Daarom is het zo belangrijk om innovatieve
producten en diensten te ontwikkelen die rechtstreeks
gericht zijn op en aansluiten bij de behoeften en
wensen van de eindgebruikers. In de praktijk kan het
ook voorkomen dat oplossingen gerealiseerd worden
op basis van langdurig contact met consumenten om
zo de prestaties en het beheer van de innovatie te
kunnen garanderen. Daarnaast is het heel belangrijk
dat bedrijven oplossingen ontwikkelen die ook financieel
haalbaar zijn voor Nederlandse huishoudens.

Wat is een eerste inschatting van effecten op de bouw- en
infrasector?

Inwoners, buurten en wijken zijn de vragende partijen
in de overstap naar duurzame warmte-oplossingen.
De wensen en eisen aan warmte-oplossingen lopen
sterk uiteen, afhankelijk van de lokale context en de
samenstelling van de gebouwvoorraad. Daarom ontstaat
er een heel diverse vraag.
De decentrale sturing zorgt ervoor dat marktpartijen,
inclusief bedrijven in de bouw en infra, met eigen
oplossingen komen en zich zo onderscheiden in de
markt. Hierbij lopen die bedrijven wel het risico dat
ze (eventueel samen met partners) in decentrale
warmteoplossingen investeren die impopulair blijken bij

De wijkaanpak en de bijhorende diverse eisen aan
warmte-oplossingen zorgen ervoor dat de sector hele
nieuwe rollen kan vervullen met nieuwe verdienmogelijkheden. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld ‘energy service
companies’ oprichten om energiediensten te leveren. De
diversiteit van de vraag maakt het mogelijk dat bouw- en
infrabedrijven zich specialiseren in een niche en in deze
deelmarkt succesvol worden in unieke en specifieke
warmte-oplossingen. In de praktijk zullen ondernemers samen met partners volledig nieuwe oplossingen
ontwikkelen op basis van de wensen van de gebruikers.
Daarnaast is het ook mogelijk dat bouw- en infrabedrijven in consortia een totaalpakket aanbieden, zoals
isolatie, warmte-installatie en beheer.

Transitie verloopt exponentieel:
versnelling in 2030

