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inleiding

De samenleving kampt met grote vraagstukken. Die hebben gemeenschappe-
lijk dat fundamentele veranderingen in denken en handelen nodig zijn om ze 
op te lossen, in combinatie met ingrijpende economische, maatschappelijke en 
technologische keuzes. Technologie is een niet weg te denken component. De 
stoommachine bracht de industriële revolutie op gang, maakte het gebruik van 
transportnetwerken mogelijk en ook de algemene toepassing van elektriciteit 
in machines leidde tot hogere economische groei. 

Door de toepassing van informatie- en communicatietechnologie zijn de 
economische en sociale ontwikkelingen versneld. ict  werd aanvankelijk in de 
automatisering ingezet als tool for efficiency, daarna voor vernieuwing van pro-
ces- en keteninnovatie. De technologie is inmiddels verregaand geïntegreerd in 
(vernieuwde) diensten en in industriële productie, evenals in ons dagelijks, soci-
ale leven. Waar de industriële revolutie ons extra spierkracht leverde, brengt de 
digitale revolutie ons additionele hersenkracht. 

Basis van deze transitie is een fenomeen dat verschillende namen heeft. 
Sommigen spreken over ‘ubiquitous computing’, anderen over ‘pervasive compu-
ting’ of ‘the Internet of Things’. Er komen steeds meer apparaten en voorwerpen 
met ict  in ons leven. Sensoren en actuatoren die alle uitgerust zijn met een IP-
adres, een internetadres, en dus onderling te koppelen zijn en enorme hoeveel-
heden gegevens produceren. Door die informatie te analyseren en te interpre-
teren, veelal op realtime basis, zijn we in staat te lezen wat er zich afspeelt in de 
omgeving of met de gebruikers. Dankzij slimme logica en algoritmes is daarin 
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Alom wordt echter onderkend dat de markt na de liberalisering nog verre 
van optimaal functioneert. In 2005–2006 zijn daarom door de samenwerken-
de marktpartijen initiatieven gestart om een nieuw marktmodel te ontwerpen 
en in te voeren. Onder de titel ‘Stroomopwaarts’ zijn en worden ideeën uitge-
werkt voor de invoering van het leveranciersmodel. Zo heeft de klant nu één 
integrale nota van de leverancier; die de netbijdrage verrekent met de netbe-
heerder. Daarnaast is er een capaciteitstarief (een vast bedrag per aansluiting in 
plaats van een bedrag op basis van verbruik) en is de installatie en beheer van de 
meetinrichting voor kleinverbruik weer een taak van de netbeheerder gewor-
den. Verdere stappen zijn de kleinschalige uitrol van ‘slimme meters’, de uitrol 
van een communicatiekanaal (P4) voor ‘slimme meters’ en het centraal registre-
ren van aansluitingen bij het c-ar , centraal Aansluit Register. Dit zal leiden tot 
nieuwe leveranciers- en marktmodellen.

De nationale en regionale netbeheerders staan de komende jaren voor een be-
langrijke opgave. Onder andere zullen er meer en betere mogelijkheden moe-
ten worden gerealiseerd om het klanten mogelijk te maken decentraal opge-
wekte stroom aan het net te leveren. Deze decentrale opwekking zal snel toe-
nemen, maar de Nederlandse distributienetten zijn nog niet geschikt voor die 
levering. In Duitsland bijvoorbeeld is men door wetgeving en investeringen hier 
veel verder mee. Elk ziekenhuis, groot kantoorgebouw of industriewijk wekt zijn 
eigen basisenergie op. Dat is met een rendement van 60 tot 70% veel efficiënter 
en ‘schoner’ dan die uit kolencentrales. 

Door verdere uitrol van de ‘slimme meter’, het adresseren van de al dan niet 
reële zorgen over privacy, goede communicatie en optimale samenwerking tus-
sen de netbeheerders onderling en tussen netbeheerders en nieuwe energie-
aanbieders zal Nederland in staat stellen deze achterstand in te halen. Niet al-
leen vraag- maar ook aanbodgestuurdbeleid is nodig.

de en ergi etran si t i e  en  ICT 

Het verbruik van energie stijgt en zal nog veel verder stijgen. Tachtig procent 
van de energiebehoefte van de wereld wordt momenteel geleverd door fossie-
le brandstoffen, in Nederland zelfs meer dan negentig procent. Hierdoor stijgt 
ook het co2 gehalte in de atmosfeer. Iedereen onderschrijft nu het belang van 
energiebesparing en het belang van het gebruik van meer duurzame vormen 
van energie. Deze ‘energietransitie’ betekent een grote uitdaging, ook voor Ne-
derland, maar biedt ook ongekende kansen. 
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in te grijpen en te optimaliseren. Dit zijn moderne varianten op regelsystemen. 
Denk aan slimme thermostaten, alcoholdetectoren in auto’s en aan mobiele 
telefoons die locatiegebaseerd werken of automatisch een stil profiel kiezen 
wanneer men zich in een vergaderruimte begeeft. Alomaanwezige, uitzonder-
lijk kleine computingeenheden vragen om een ontwerp waarbij het energiege-
bruik een rol speelt. Daarnaast bieden ze meer fijnmazige controle waar grote 
computingkracht gevraagd gaat worden: op straat, in een lokale hub van een te-
lecomprovider, in een cloud, of ergens er tussenin.

Het valt niet te ontkennen, de afgelopen decennia is technologie tot in de 
haarvaten van onze samenleving doorgedrongen, zowel in de infrastructuur als 
in toepassingen. Eén sector wordt in deze bijdrage specifiek belicht: de ener-
giesector, waarbij wordt ingegaan op intelligente netten en duurzame energie.
Eerst een schets van de traditionele energiesystemen die wij al decennia lang 
benutten en de energietransitie die momenteel gaande is.

t raditionele  
en ergiesystemen

Het Nederlandse gas- en elektriciteitsnet is een van de betrouwbaarste in-
frastructuren van de wereld en mondiaal wordt dit elektriciteitsnetwerk be-
schouwd als een van de grootste en best functionerende systemen die ooit 
door mensen is gebouwd. 

Het elektriciteitsnetwerk is topdown geïmplementeerd. Elektriciteitscen-
trales, aangesloten op hoogspanningsnetten, produceren grote hoeveelheden 
elektriciteit. Daarvanuit wordt de elektriciteit via midden- en laagspanningsnet-
ten uiteindelijk geleverd aan de consument. Vraag en aanbod, productie en ver-
bruik moeten in evenwicht blijven om de inefficiënties te beperken. Opslag is 
immers niet mogelijk. Dit systeem bleef eigenlijk de gehele vorige eeuw op de-
ze manier functioneren, met vanzelfsprekend de inzet van nieuwere techno-
logieën maar zonder dat er iets fundamenteels veranderde en met een vraag-
gestuurd beleid als uitgangspunt. Toen de markt aan het einde van de vorige 
eeuw echter werd geliberaliseerd, werd elektriciteit een product dat op de vrije 
markt kon worden aangeschaft bij een leverancier naar keuze. Leveranciers zit-
ten daarbij ook niet vast aan een tarief per kilowattuur of aan een dag- en nacht-
tarief, maar kunnen allerlei verschillende tariefstellingen hanteren. 
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Een aantal generieke factoren remmen de invoering van digitale diensten. De 
drie belangrijkste zijn: (i) privacy en vertrouwen in toepassingen; (ii) ‘digivaar-
digheid’, het vinden van de weg in de informatiesamenleving; en (iii) interopera-
biliteit, de uitwisselbaarheid van gegevens tussen personen, bedrijven en over-
heden en tussen het bedrijfsleven en de overheden onderling. Vertrouwen in de 
digitalisering van processen en de privacybescherming in het private en publie-
ke domein is van groot belang. En dit speelt natuurlijk ook een belangrijke rol in 
de energietransitie. Door voorlichting en door bij de verschillende implementa-
ties proactief aandacht te schenken aan deze aspecten is het mogelijk het ver-
trouwen bij de gebruikers in de digitalisering van de energievoorziening sterk 
te vergroten. 

Het is duidelijk dat met dit alles de elektriciteitsmarkt aanzienlijk zal veranderen 
en er inderdaad sprake kan zijn van een energietransitie via intelligente netten 
en duurzame energiebronnen. Voorwaarde is wel dat bedrijven, lokale coöpera-
ties en huishoudens niet alleen op een schone en rendabele manier hun eigen 
energie kunnen gaan opwekken. Zij moeten er ook van verzekerd zijn dat ze een 
overschot aan geproduceerde energie voor een redelijke prijs kunnen verko-
pen aan een commercieel elektriciteitsbedrijf. Een bedrijf dat niet alleen meer 
belang zal hebben bij het verkopen van zelf geproduceerde energie maar ook 
een belang heeft bij het terug laten vloeien van elektriciteit uit lokale productie.
Daarmee is niet gezegd dat het continu, dynamisch aanpassen van prijzen om 
vraag en aanbod te beïnvloeden het ultieme doel dient te zijn. Abonnements- of 
verzekeringsvormen tussen producent en traditionele energiebedrijven zullen 
wellicht tot meer werkbare en overzichtelijker systemen kunnen leiden. Maar 
duidelijk is wel dat deze ontwikkelingen een grote invloed zullen hebben op de 
huidige economische marktordening.

i n tell igen te  n etten

De liberalisering van de energiesector houdt nauw verband met smart grids, of-
wel intelligente netten. De term smart grids is een overkoepelend begrip waar 
verschillende innovatieve ontwikkelingen rond de energie-infrastructuur in pas-
sen. Hoewel er ook bij gas- en warmtenetten sprake kan zijn van toevoeging van 
intelligentie, worden in deze bijdrage vooral elektriciteitsnetten besproken om-
dat de ict-invloed daar het meest ingrijpend is. Een smart grid is een systeem 
dat automatisch controleert en beheert en de operaties van alle met elkaar ver-
bonden elementen optimaliseert. Van centrale en gedistribueerde generatoren 
door het hoog- en middenspanningsnetwerk. Door verdeelsystemen naar in-
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Het huidige energiegebruik in Nederland is als volgt: elektriciteit (16%), warmte 
(51%) en vervoer (23%), overig (10%). Naar verwachting zal in de nabije toekomst 
het verbruik van elektriciteit en daarmee het aandeel daarvan flink toenemen. 
Het betreft een trend, duidelijk toe te schrijven aan de toename van elektrisch 
verwarmen en koelen en de opkomst van elektrische auto’s. 

Warmte wordt vooral opgewekt met aardgas. Aardgas is niet hernieuwbaar 
en wordt gezien als een ‘transitiebrandstof’ in de overgang naar hernieuwbare 
energiebronnen. Het is van groot belang om tijdens de transitie zo zuinig mo-
gelijk om te gaan met gas, maar investeringen zullen vooral moeten plaatsvin-
den in ‘hernieuwbare’ bronnen.

ict  maakt het mogelijk om grote stappen te maken bij de energievoorziening 
door elektriciteit. Die vooruitgang is niet alleen van belang voor de energietransi-
tie van Nederland zelf, maar kan Nederland ook een voorsprong geven op de we-
reldwijde markt. Zo neemt de aandacht voor de elektrische auto sterk toe. Ook 
hierin hebben de netbeheerders een belangrijke rol te vervullen. Er moeten stan-
daarden komen en ook veel oplaadpunten worden geplaatst. Daarbij speelt de 
vraag wie de investeringen draagt en hoe die moeten worden afgerekend. Voor-
uitlopend hierop hebben de netbeheerders eerder gezamenlijk besloten een stap 
te zetten met het realiseren van tienduizend oplaadpunten uiterlijk in 2012. 

De elektrische auto betekent voor de markt meer dan elektrisch autorijden 
alleen. Met de komst van de hiervoor benodigde krachtige batterijen wordt 
grootschalige opslag van elektriciteit mogelijk waardoor de hele keten van de 
levering van elektriciteit wordt beïnvloed. Waar vandaag alle geproduceerde 
elektriciteit direct moet worden afgenomen, ontstaat straks de mogelijkheid 
voor elke afnemer om elektriciteit af te nemen en op te slaan op momenten dat 
deze overvloedig aanwezig is (c.q. goedkoop is) en deze te benutten op het mo-
ment dat de productie te laag is (c.q. de prijzen hoog zijn). Zo kunnen ’s nachts 
de batterijen opgeladen worden om overdag te bezien of de opgeslagen stroom 
gebruikt moet worden voor de auto, dat deze wordt gebruikt voor gebruik in 
en om het huis of zelfs terug geleverd kan worden aan een leverancier. Dit al-
les zal gemeten moeten worden, deze informatie verwerkt en in een meet-en 
regelsysteem zijn plaats moeten krijgen. Typisch de kracht van ict  systemen. 

Voor de ontwikkeling in die richting zijn omvangrijke investeringen noodza-
kelijk, in het bijzonder bij de regionale netbeheerders. Het moet mogelijk zijn 
deze investeringen te doen, zonder de burger te belasten met hogere kosten. 
Binnen de netbedrijven, maar ook door een betere en intensievere samenwer-
king (of samenvoeging) zijn nog grote kostenbesparingen mogelijk. Een aantal 
provincies en gemeenten hebben enorme opbrengsten gerealiseerd door de 
verkoop van de energieproductiebedrijven. Deze zouden goed gebruikt kun-
nen worden voor de financiering van de noodzakelijke investeringen.
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duurza me  en ergi e

Het gebruik van fossiele brandstoffen leidt tot opwarming van de aarde met al-
le gevolgen van dien. Voeg daarbij dat tegen het midden van deze eeuw vijf mil-
jard mensen extra een energieverbruik zullen hebben dat gelijk ligt aan het onze 
nu. Om grote rampen te voorkomen adviseert het ipcc  (Intergovernmental Pa-
nel on Climate Change) dat de mensheid zijn co2-emissies moet terugbrengen 
tot minder dan de helft van wat nu uitgestoten wordt, met als consequentie dat 
nog voor het midden van deze eeuw tenminste tachtig procent van de gebruik-
te energie co2-vrij dient te zijn.

Maar ook op kortere termijn zijn er grote veranderingen nodig. Het Rathe-
nau Instituut voorspelt snel groeiende energieproblemen vanaf 2020 en een si-
tuatie in 2030 waarin Nederland voor driekwart van zijn fossiele energiebehoef-
te aangewezen is op het buitenland. Met als gevolg een minder betrouwbare en 
duurdere energievoorziening.
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dustriële gebruikers, gebouwen en opslagfaciliteiten. En naar eindgebruikers 
met hun thermostaten, ‘slimme meters’, elektrische voertuigen en witgoed. 
Gebruikers die dan ook nog energie produceren met hun zonnepanelen, wind-
molens en micro-wkk’s (warmte/kracht koppelingen). 

Het zijn ict-ontwikkelingen die de gekoppelde intelligentie in die netten kun-
nen realiseren, gevoegd bij allerlei ontwikkelingen op het gebied van vermo-
genselektronica. Dankzij deze technologische ontwikkelingen zal het functio-
neren van energienetwerken verbeteren en kunnen additionele functionaliteit, 
diensten en producten worden aangeboden. Door de grote hoeveelheid ter be-
schikking komende informatie en hun onderlinge uitwisseling zullen er betere 
controle- en beheersinstrumenten geïmplementeerd kunnen worden die zul-
len leiden tot efficiëntere en effectievere energiestromen.

Er zijn twee kernelementen binnen het begrip intelligente netten. Ten eerste 
het ontstaan van twee- of meerweg distributie tussen energiegebruikers on-
derling en met energieproducenten. Daardoor ontstaan er keuzemogelijkhe-
den voor de gebruikers van de infrastructuur. En ten tweede de mogelijkheid 
van opslag. Wel geproduceerde maar nog niet afgenomen energie kan opgesla-
gen worden om later te worden ingezet. Uiteindelijk zal dit leiden tot de inzet 
van meer duurzame energiebronnen als zon- en windenergie en een lager ener-
gieverbruik, evenals tot een groot aantal  innovaties dat interessant zal blijken te 
zijn voor zowel eindgebruikers als het bedrijfsleven.

In de publicatie uit juli 2010 ‘Op weg naar intelligente netten in Nederland’ van 
het Ministerie van Economische Zaken wordt in een overzichtelijke tabel aan-
gegeven wat de intelligente netten kunnen bieden boven de traditionele ener-
gienetwerken.

De positieve effecten van intelligente netten zit dus zowel in het systeem, de 
verschillende infrastructurele lagen, als aan de gebruikerskant, die met nieu-
we diensten en producten optimaal kan profiteren van de geboden mogelijk-
heden. Neem de ontwikkelingen op de telefoniemarkt en het internet als ana-
logie. Het traditionele beeld van de telefoon aan de muur of op het dressoir is 
binnen twee decennia omgevormd tot dat van smart phones waarop de meest 
onwaarschijnlijke diensten toegankelijk zijn geworden. Diensten, die niets meer 
uitstaande hebben met het traditionele telefoongebruik. 
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Aspect Huidig netwerk Intelligent net
Gebruikers De gebruikers zijn niet geïnformeerd en 

participeren niet.
De gebruikers zijn geïnformeerd, betrokkenen actief;  
besparingen door slimheid (vooral met privacy).

Productie Vooral centraal opgestelde productiemid-
delen.

Allerlei decentrale productiemiddelen; verbruik kan ge-
koppeld worden aan soort productiemiddel.

Duurzame energie Inpassing van (decentrale) duurzame ener-
gie beperkt mogelijk en moeizaam.

Gestandaardiseerde plug-in voor duurzame productie, 
gestuurd door elektronica en ICT.

Emissies Emissies en verliezen (warmte) ingebouwd 
in het systeem; weinig inzichtelijk.

De gebruikers zijn geïnformeerd en optimaliseren op de 
kleur van hun energieverbruik (duurzaam, kolen, kernener-
gie etc.)

Opslag nauwelijks of geen opslagmogelijkheden. Beschikbaarheid van opslagmiddelen (waaronder elektri-
sche auto’s) die in de markt participeren.

Marktwerking Vooral producenten en industriële groot-
verbruikers actief in de markt.

Grote, prijsafhankelijke, vraagrespons op basis van nieuwe 
diensten en innovatieve applicaties.

Kwaliteit Focus op voorkomen leveringsonderbre-
kingen.

Dynamische communicatie over en weer tussen prijs en 
kwaliteit met snelle respons op kwaliteits-issues.

Systeembeheer Beperkte integratie van asset management, 
bedrijfsvoering en operationele data.

Realtime systeeminformatie beschikbaar voor de bedrijfs-
voering, waarbij preventie centraal staat.

Verstoringen Systeembeveiliging richt zich op het voor-
komen van schade bij componenten.

Systeembeveiliging reageert automatisch zodanig dat de 
levering gewaarborgd blijft (self-healing). 

Rampen Systeem gevoelig voor (natuur)rampen en 
terroristische aanslagen.

Systeem is relatief ongevoelig voor rampen met efficiënte 
herstelmechanismen maar mogelijk gevoelig voor ‘cyber 
attacks’.
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huisvesten, zoals de gemeente Amsterdam waar de datacenters verantwoorde-
lijk zijn voor ongeveer twaalf procent van het totale energieverbruik. En met een 
carbon footprint die voor de datacenters uitkomt boven die van de luchtvaart 
met meer dan twee procent van de totale co2-uitstoot.

Het goede nieuws is dat er veel gedaan kan worden om dit energieverbruik 
aan banden te leggen. Bewustwording is vanzelf een eerste vereiste hierbij, 
waarbij de verbinding met financiële prikkels ook een uitermate goede stimu-
lans is. Zo kan de opzet van datacenters sterk worden verbeterd. De servers ge-
bruiken veel energie maar de koeling daarvan vaak nog meer. Dus ‘free cooling’, 
het benutten van de buitenlucht, kan het energieverbruik dramatisch doen da-
len. Ook het tolereren van hogere temperaturen in het datacenter en het ge-
bruik van koude en warme straten zullen een positieve invloed hebben op het 
beperken van het energieverbruik, naast typische ict-maatregelen als consoli-
datie en virtualisatie. 

Het energieverbruik van kleine, lokale serverruimtes en het thuisgebruik van 
ict  houdt gelijke tred met het centrale energieverbruik van de datacenters. Al 
die decentrale pc’s, met hun noodzakelijke componenten, zoals routers, mo-
dems en trafo’s, evenaren het energieverbruik van datacenters. Ook hier vallen 
werelden te winnen door een bewust energiebeheer, evenals door de mogelijk-
heden die cloudcomputing gaat bieden.

Cloud computing
De manier waarop wij met onze computersystemen omgaan zal de komende 
jaren revolutionair veranderen. Tot de dag van vandaag is onze eigen huis-pc of 
het bedrijfssysteem ons digitale centrum. We slaan onze bestanden op de eigen 
pc of server op, de software draait op onze eigen systemen en we onderhouden 
onze eigen systemen. 

Die manier van werken zal veranderen. Onze eigen pc zal krimpen tot een 
doorgeefluik voor informatie en digitale diensten. De software die we nodig 
hebben zal grotendeels ‘draaien’ op servers die ergens in de wereld, in de ‘cloud’ 
(internet) staan. Standaardtaken van onze huidige pc’s als opslag, rekenkracht 
zullen een dienst worden die kan worden gekocht of gehuurd via internet. Ver-
schillende implementatievormen hiervan zien momenteel al werkend. Denk 
daarbij aan Google Mail, Prezi als presentatie-tool, verschillende (foto)opslag-
diensten, enzovoort. Op die manier kunnen optimaaldraaiende datacenters met 
een hoge bezettingsgraad worden gerealiseerd. Die kunnen niet alleen worden 
beoordeeld op hun energieverbruik, maar evenzeer op de output die zij creë-
ren. Er zijn aanwijzingen dat door deze manier van werken tot wel vijfenzeven-
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Intelligente netten en het gebruik van ‘renewable’ energievormen als zon en 
wind kunnen deze trend keren. Daarnaast zien we in de bouw van nieuwe wo-
ningen allerlei beheerssystemen voor het binnenklimaat gerealiseerd worden 
en wordt met de implementatie van ‘slimme meters’ een basis gelegd waarop 
tal van nieuwe diensten en producten ontwikkeld kunnen worden die het ener-
giebeheer in woningen voor consumenten gemakkelijker en goedkoper maken. 
Intelligente netten met hun decentrale opzet en toepassing van duurzame 
energievormen zijn niet los te zien van hun dynamische context. In het bijzon-
der betreft dit het flexibiliteitsvraagstuk, dat samenhangt met de ontwikkeling 
van windenergie. Een grotere vraag naar – en dus hogere prijs voor – flexibiliteit 
leidt tot een grotere behoefte aan (decentraal) aanbod van energie en dus aan 
intelligente netten. Vraag en aanbod van vooral kleinere gebruikers kan dan slim 
meebewegen met het intermitterende aanbod op midden- en hoogspannings-
niveau. Elk huis kan stroom gaan produceren en verkopen. 

Tenslotte ontstaan er met de verdere ontwikkeling van decentrale energie-
opwekking door duurzame energie nieuwe, lokale energieconcepten. Niet al-
leen de economische en technologische factoren spelen hierbij een rol. Lokale 
energieconcepten spelen met de mogelijkheid tot energieonafhankelijkheid in 
op de weerstand tegen grootschalige (inter)nationale systemen die door indivi-
duen en lokale gemeenschappen niet te beïnvloeden zijn. Ook biedt het moge-
lijkheden om verspilling, het niet benutten van energieoverschotten, tegen te 
gaan en om individueel bij te dragen aan duurzaamheid.

en ergie  en  ict,  ver-
groenen van en  ver-
groenen d oor ict

vergroenen  van ict

Tot nu toe is over ict  gesproken als deel van de oplossing voor de energietran-
sitie. Maar er is een keerzijde. ict  zelf blijkt een uitbundige gebruiker van ener-
gie te zijn. Zowel centraal, de datacenters, als decentraal, de huishoudens. Dat 
verbruik is de afgelopen decennia gegroeid tot enkele procenten van het totale 
energiegebruik in Nederland. Met uitschieters in gebieden die veel datacenters 
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voerd naar de veiling en daar vandaan doorgevoerd naar de afnemers wereld-
wijd. Momenteel worden uitsluitend de digitale gegevens over de kwaliteit van 
de roos naar Aalsmeer overgebracht, de veilig vindt plaats en de rozen worden 
rechtstreeks vanuit Kenia naar de afnemers vervoerd. En denk eens in wat er 
gaat gebeuren als 3d-printing op grote schaal wordt ingevoerd. Dan kan in prin-
cipe alles lokaal worden geproduceerd en behoren de lange logistieke ketens, 
het energievretende en co2 producerende vervoersapparaat, tot het verleden.

init iatie ven  
in  nederl and 

Er zijn in Nederland momenteel vele initiatieven die invulling geven aan de ge-
schetste mogelijkheden. Initiatieven die zowel top-down georganiseerd zijn als 
bottom-up ontstaan.  Om er twee te noemen: de Topsector energie en de Stich-
ting Green it  Amsterdam regio. 

top sector en ergi e

Het kabinet heeft in februari 2011 een nieuw bedrijvenbeleid ingezet. Uitgangs-
punt is dat de overheid niet stuurt met regels en subsidies, maar Nederlandse 
bedrijven de ruimte krijgen om te ondernemen, te investeren, te innoveren en 
te exporteren. Want niet de overheid, maar ondernemers benutten economi-
sche kansen en creëren daarmee economische groei, werkgelegenheid en wel-
vaart. Het nieuwe beleid betekent (i) minder subsidies in ruil voor lagere belas-
tingen, (ii) minder en eenvoudigere regels, (iii) ruimere toegang tot bedrijfsfi-
nanciering, (iv) betere benutting van de kennisinfrastructuur door het bedrijfs-
leven, en (v) betere aansluiting van fiscaliteit, onderwijs en diplomatie op de 
behoeften van het bedrijfsleven. Het kabinet heeft ondernemers en onderzoe-
kers in negen Topsectoren van de Nederlandse economie gevraagd om concre-
te voorstellen te doen die de Nederlandse concurrentiekracht versterken. 

Een belangrijk onderdeel van dit plan is de oprichting van tki ’s (Topconsor-
tia voor Kennis en Innovatie) waarin publieke en private partijen participeren 
voor meer dan vijfhonderd miljoen euro, waarvan tenminste veertig procent ge-
financierd door het bedrijfsleven (in 2015).

tig procent kan worden bespaard op het totale energiegebruik van ict . Wat er 
dan nog aan warmte vrijkomt, kan met enige goede wil effectief worden om-
gezet in nieuwe energie waarvan omliggende industrie of woonwijken kunnen 
profiteren.

vergroenen door ict

Al die gebundelde en gekoppelde intelligentie die in datacenters wordt ver-
werkt biedt ook veel kansen voor andere sectoren.  Eén hebben we er al uitvoe-
rig besproken, de toepassing van ict  in (decentrale) energienetwerken. Maar 
het gaat veel verder. Door ict  zijn immers reorganisaties van werkprocessen 
mogelijk, met efficiencywinst. Of meer algemeen, de creatie van ‘slimme sys-
temen’. Slimme systemen zijn geen duidelijk geformuleerd ideaalbeeld, maar 
veeleer een praktische manier om de problemen aan te pakken waarmee de 
wereld momenteel geconfronteerd wordt: van werkgelegenheid en energie tot 
milieu en de fundamentele oorzaken van het falen van de mondiale financië-
le systemen. Voorbeelden waarbij energiebesparing en co2-uitstootbeperking 
gerealiseerd werden zijn eenvoudig te geven. 

–  Mobiliteit. Met behulp van ict  kunnen de files in Nederland structureel ver-
minderd worden en kan het milieu worden ontzien. Een mooi voorbeeld is 
Stockholm, waar een slim verkeerssysteem is ingevoerd. De verkeersdruk is 
daar met twintig procent omlaag gegaan en de uitstoot van schadelijke stof-
fen met twaalf procent verminderd. Een bijkomend effect is dat de midden-
stand in het centrum een jaarlijkse omzetverhoging heeft gerealiseerd van on-
geveer honderdtwintig miljoen euro per jaar.

–  Gebouwde omgeving. Gebouwen zijn verantwoordelijk voor ruim zestig pro-
cent van het energieverbruik in steden. Door toepassing van sensoren en door 
het analyseren van al die daardoor vrijkomende gegevens ontstaat er een end-
to-end, intelligente interpretatie met adaptieve reacties op wat er zich alle-
maal afspeelt. De acties kunnen variëren van een betere ruimtebenutting tot 
het vervangen van een motor in een luchtbehandelingseenheid of het combi-
neren van onderhoudsintervallen tot automatische reacties van het gebouw 
op situaties als zonneschijn, regenval of teveel fijnstof in de lucht. 

–  Logistieke ketens. ict  is in staat de lange logistieke ketens van fysiek vervoer, 
het transport van atomen, te vervangen door een digitale vorm, het vervoer 
van bits. Een mooi voorbeeld daarvan is de manier waarop de veiling in Aals-
meer werkte enige jaren geleden. Rozen werden geteeld in Kenia, daarna ver-
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3]  Groene ict-economie. Dit is het creëren van nieuwe businesskansen door 
groene ict . Hierbinnen zien we speciale programma’s voor het mkb , het ver-
binden van businesskansen aan een duurzaamheidsstrategie. 

Met momenteel bijna vijftig ondernemingen die bij het Consortium zijn aange-
sloten is er een actieve community tot stand gekomen die borg staat voor het 
scheppen van allerlei nieuwe initiatieven en die ook bijdraagt aan de realisatie 
van onderhanden projecten. 

conclusie

Er zijn een aantal voorwaarden om de energietransitie in Nederland te laten sla-
gen. Twee jaar geleden heeft ecp-epn  | Platform voor de InformatieSamenle-
ving (vanaf januari 2012 ecp  geheten) een reeks aanbevelingen gedaan op het 
gebied van de energietransitie die nog steeds grote actualiteitswaarde hebben:

1]  Onderken en versterk de regierol van de overheid in de elektriciteitsmarkt
Er zijn vele marktpartijen met verschillende aandeelhouders en uiteenlopende 
belangen. De rol van de overheid is beperkter geworden. Omvangrijke en toe-
komstbepalende investeringen in (nieuwe) elektriciteitscentrales, internationa-
le verbindingen, smart grids, ‘slimme meters’ en faciliteiten voor elektrisch ver-
voer dienen echter goed op elkaar te worden afgestemd. 

2]  Zorg voor de mogelijkheid om door een centrale bevoegdheid standaarden vast te 
laten stellen voor alle, voor de energietransitie noodzakelijke aanpassingen in de 
netten, meters en daarmee samenhangende berichten en ict-systemen van markt-
partijen

Door de liberalisering van deze markt is het aantal marktpartijen en -rollen sterk 
gegroeid. Daardoor is het belang en de complexiteit van de informatieuitwisse-
ling sterk toegenomen. Gezien de noodzakelijke ontwikkeling van decentrale 
opwek- en teruglevering zal deze informatiestroom nog omvangrijker worden. 
Dit vraagt veel van de ict-systemen van de marktpartijen. Deze zullen moeten 
worden aangepast om onderling optimaal te kunnen samenwerken.  

Energie is een van die topsectoren. Een goede en betrouwbare energievoorzie-
ning is cruciaal voor de Nederlandse samenleving. De energievoorziening moet 
zo betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam mogelijk zijn. De groeiende vraag naar 
(duurzame) energie biedt allerlei kansen voor de energiesector, bijvoorbeeld 
op het gebied van opwekking, transport en handel van energie. En Nederland 
heeft een goede uitgangspositie om hiervan te profiteren. Door de ligging aan 
zee, de sterke positie van de zeehavens, de aanwezigheid van gas en de gasinfra-
structuur kan Nederland uitgroeien tot een energieknooppunt in Europa.

Binnen de topsector zijn kansen en knelpunten voor de sector in kaart ge-
bracht, zodat bedrijven, wetenschappers en de overheid hierop gezamenlijk ac-
tie kunnen ondernemen; een goed georganiseerde ‘Gouden driehoek’.

De ontwikkeling van intelligente netten wordt versterkt en verbreed door 
projecten te stimuleren die leiden tot ‘opschaalbare’ producten en diensten 
die ook geëxporteerd kunnen worden. Dit vraagt tevens om een impuls aan 
het kennisfundament om de vele uitdagingen tijdig op te kunnen lossen. Naast 
technologische vernieuwingen is er een hoofdrol weggelegd voor institutione-
le en sociale innovatie. Maatschappelijke acceptatie, het ontwikkelen van stra-
tegieën voor interventie in het gedrag van eindgebruikers, het ontwerpen van 
nieuwe marktmodellen en businessconcepten, en aanpassingen in de wet- en 
regelgeving zijn noodzakelijke randvoorwaarden voor het succes van smart 
grids en de energietransitie. De topsector heeft dus duidelijk de regiefunctie 
over het energiedossier. 

consortium green ict  

a msterda m regio

Het Consortium Green it  Amsterdam regio is een publiekprivate netwerkorga-
nisatie die in juni 2010 is opgericht. Een van de initiatiefnemers is de gemeen-
te Amsterdam, die in deze stichting een instrument ziet om klimaatdoelstellin-
gen (veertig procent vermindering van de co2 uitstoot in 2025 vergeleken met 
1990), te bereiken. Het realiseren van die ambities gebeurt langs drie lijnen:

1]  Vergroenen van ict . Het realiseren van besparingen binnen de ict-sector 
zelf, met speciale aandacht voor de datacenters. Er wordt er gewerkt aan een 
‘green datacenter-propositie’, bedoeld om Amsterdam aantrekkelijk te hou-
den als vestigingsplaats voor datacenters.

2]  Vergroenen door ict . Het inzetten van innovatieve ict-oplossingen voor het 
terugdringen van ict  in andere sectoren. 
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De elektriciteitsmarkt is versnipperd door het beleid van de afgelopen jaren. De 
(grote) productie- en leveringsbedrijven zijn deels in buitenlandse handen en 
de invloed daarop van de overheid is beperkt. Maar de landelijke (TenneT) en 
regionale netbeheerders zijn nog altijd publiek bezit en bieden volop mogelijk-
heden voor verbeteringen. Intensievere samenwerking tussen deze bedrijven 
zal veel opleveren. Denk daarbij aan gemeenschappelijke inkoop, administratie 
(shared services), maar – vooral – ook ict . Door krachtenbundeling en afstem-
ming kan veel worden bespaard en kunnen systemen worden gemaakt die goed 
op elkaar afgestemd zijn voor de energietransitie. 

Aan deze zes aanbevelingen van ecp-epn kan nog een zevende worden toege-
voegd (in aanvulling op punt 4):

7] Faciliteer de invoering van de decentrale infrastructuur om de transitie naar elek-
trische mobiliteit en energie in de gebouwde omgeving te realiseren.

Bij de energietransitie zijn intelligente netten onontbeerlijk om een grootscha-
lige doorbraak te forceren. Zonder intelligente netten kunnen er grote proble-
men ontstaan op het traditionele net en kunnen vraagpieken leiden tot extra 
investeringen. Met behulp van intelligente netten en lokale productie kunnen 
pieken worden afgevlakt met slim laden en overschotten worden verkocht aan 
een netwerk van commerciële elektriciteitsbedrijven. Daardoor wordt ook de 
inpassing van wind- en zonne-energie gemakkelijker en economisch aantrekke-
lijker. Sturing op aanbod is net zo relevant geworden als sturing op vraag. Zon-
der brede acceptatie en benutting van alle mogelijkheden zullen de veranderin-
gen beperkt blijven. Intelligente netten vragen een ander bewustzijn van ener-
giegebruik, gedragsverandering, andere rollen van aanbieders van energiedien-
sten en andere marktmodellen. De passieve consument wordt een actieve con-
sument, zelfs een participatieve consument. Zonder de inzet van technologie, 
in het bijzonder ict , zou deze transitie simpelweg niet mogelijk zijn. 

Voor dit hoofdstuk is onder meer gebruik gemaakt van teksten van Lenne Huis-
man en van Tom van der Maas, en van de brochure ‘Op weg naar intelligen-
te netten in Nederland’ (uitgave Ministerie van Economische Zaken, juli 2010).

3]  Zorg voor een snelle, integrale en privacyveilige uitrol van de ‘slimme meters’ in heel 
Nederland, maar zorg er ook voor dat burgers en bedrijven direct voordeel kunnen 
ervaren van deze meter, door direct zelf over de eigen verbruiksgegevens te kunnen 
beschikken en deze te benutten (in energiebeheersystemen) voor energiebesparing

Het belang van een integrale uitrol van ‘slimme meters’ wordt in de elektrici-
teitsmarkt breed onderschreven. Door de beschikbaarheid van realtime ver-
bruiksgegevens zijn netbeheerders veel beter in staat om de elektriciteit opti-
maal door het net te distribueren, storingen te traceren en fraude en misbruik 
op te sporen. Leveranciers kunnen met deze gegevens uit de meters sneller en 
beter afrekenen met hun klanten. 

4]  Zorg ervoor dat marktpartijen de voorwaarden realiseren om iedere partij (bedrijf 
of burger) in staat te stellen om zelf lokaal opgewekte elektriciteit tegen een pas-
sende vergoeding te kunnen terugleveren aan het energiebedrijf

De mogelijkheden om decentraal elektriciteit te produceren nemen snel toe en 
zijn de afgelopen jaren sterk gestimuleerd door de overheid. Deze elektriciteit 
kan dienen voor eigen verbruik, maar veelal is niet alle geproduceerde elektrici-
teit (op dat moment) nodig en is de mogelijkheid van teruglevering wenselijk. 
Die mogelijkheden zijn echter nog begrensd door de opbouw van het elektrici-
teitsnet en de daarvoor gebruikte ict-systemen. De overheid zal de mogelijk-
heid van teruglevering tegen goede (en zekere) voorwaarden moeten afdwin-
gen en alle marktpartijen zullen dit snel en goed moeten gaan faciliteren.

5]  Onderken de relevantie van elektrische auto’s voor de energietransitie en stimu-
leer de aanschaf en het gebruik ervan. Draag de regionale netbeheerders op om 
snel voldoende aansluitpunten te realiseren. Zorg voor een sluitend (informatie)
systeem om de bijdrage van deze ontwikkeling aan de energietransitie te borgen

Nederland zal snel de nodige voorbereidingen moeten treffen om dit te facilite-
ren. Het initiatief van de netbeheerders om – vooruitlopend op regelgeving - de 
eerste aansluitpunten te realiseren, is prima, maar niet afdoende. Er zal snel be-
leid moeten worden gemaakt om deze ontwikkeling in goede banen te leiden 
en te waarborgen dat de mogelijkheden van elektrische auto’s voor de energie-
transitie optimaal benut kunnen worden. 

6]  Realiseer efficiency- en schaalvoordelen voor intensieve(re) samenwerking (en 
waar mogelijk samenvoeging) van de regionale netbeheerders
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