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Management Samenvatting 
 
Aan de hand van openbaar beschikbare informatie hebben wij de duurzame elektriciteitsproductie van 
de Nederlandse energiebedrijven in 2012 onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat Essent (weer) de 
grootste producent van groene stroom in Nederland is met meer dan 16% van het totale productie. 
Nuon en Eneco volgen met respectievelijk ongeveer 9 en 7%. Wanneer niet alleen eigen productie 
wordt meegeteld, maar (zoals de meeste bedrijven rapporteren) ook de productie van deelnemingen 
en derden waarmee een langjarige inkoopcontract (ofwel power purchase agreement = PPA) 
gesloten is, blijkt Essent ook de grootste met 22% van de Nederlandse productie. Eneco volgt met 
maximaal circa 17% en Nuon met 13%.   
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1. Onderzoeksvraag en werkwijze 

 
Elk jaar onderzoekt Essent de productie van hernieuwbare elektriciteit in Nederland door de 
verschillende energiebedrijven. Essent hanteert de grondslag “eigen productie in Nederland (inclusief 
deelnemingen naar rato eigendomsaandeel)”. Sinds de overname door RWE en de overdracht van 
Essent Wind aan zustermaatschappij RWE Innogy Nederland, betekent dit in de praktijk de productie 
in Nederland van RWE dochters Essent en Innogy Nederland. Gegevens zijn afkomstig van het 
Essent MVO-verslag 2012. 
 
De meeste Nederlandse energiebedrijven hanteren echter als uitgangspunt voor hun duurzame 
energieproductie “eigen productie plus langjarig inkoopcontracten met derden”. Wij hebben daarom 
ook deze definitie meegenomen naast de eigen definitie in dit onderzoek. Deze definitie is te 
rechtvaardigen omdat zonder deze langjarige commitment van een afnemer, een duurzame energie 
project nooit de benodigde bankleningen rond kan krijgen.  
  
Voor de andere Nederlandse energiebedrijven hebben wij hun Jaarverslagen en MVO-verslagen voor 
2012 geraadpleegd en waar nodig aanvullende informatie van hun websites. De hoeveelheid 
specifieke informatie over duurzame energieproductie verschilt in grote mate van bedrijf tot bedrijf en 
van jaar tot jaar. Sommige bedrijven rapporteren alleen de capaciteit van bepaalde projecten (MW) en 
niet wat in totaal in 2012 is opgewekt (MWh). Ook wordt vaak geen of onduidelijk onderscheid 
gemaakt tussen Nederlandse en buitenlandse projecten of tussen eigen projecten en inkoop van 
derden. Wanneer het ontbreken van deze informatie een belemmering vormde voor het totaalbeeld is 
verder onderzoek gedaan op de website (bijvoorbeeld naar details over gerealiseerde projecten).        
 
Naast Essent zelf zijn de onderzochte bedrijven: Nuon, Eneco, Electrabel, EON, Delta, en 
Greenchoice. Ook de Nederlandse afvalbedrijven leveren samen een significant aandeel in het totaal 
met duurzame energieproductie uit afvalverbranding (organische fractie). Ter controle dat we in het 
onderzoek geen significante partijen over het hoofd hebben gezien, zijn de totalen getoetst tegen 
CBS cijfers voor Nederland, totaal en per soort (wind, water, zon, biomassa). 
 
 
2. Resultaten 
 

Op basis van de geraadpleegde bronnen is de geschatte verdeling van de duurzame elektriciteits-
productie in Nederland voor 2012 in onderstaande tabel weergegeven.  
 
(NB: Wij benadrukken dat door het ontbreken van volledige en consistente gegevens in de openbaar beschikbare informatie er 
alleen sprake kan zijn van een schatting die op onderdelen kan afwijken van de werkelijkheid.)   
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Waarvan .. 
Biomassa 

 
… Wind 

 
… Zon 

 
… Water 

Langjarig 
Inkoop  
(GWh) 

Langjarig 
inkoop 
(%) 

Nederland 11670 100% 6331 4999 236 104     

Essent 1913 16.4% 1417 467 0 29 624 22% 

Nuon 1059 9.1% 110 870 4 75 405 13% 

Eneco ex PPA ex 
buitenland 

814 7.0% 12 802     1187 17.1% 

Electrabel 975 8.4% 900 75 0 0 0 8% 

EON 350 3.0% 350 0 0 0 0 3% 

Delta 657 5.6% 513 144 0 0 54 6% 

Greenchoice 0 0.0% 350 385 2 0.18 737 6% 

Afvalverbranders 1740 14.9% 1740       0 15% 

totaal excl. 
langjarig inkoop 

7508 64% 5042 2358 4 104     

totaal incl. 
langjarig inkoop 

10514 90% 5516 4888 6 104 3007 90% 

Verschil t.o.v. CBS 1156 10% 815 111 230 0   10% 



 
 
3. Toelichting per bedrijf 

 
3.1 Nederlandse totaal 
 
Uit CBS1 cijfers blijkt een totale Nederlandse duurzame elektriciteitsproductie in 2012 van 11.670 
GWh, als volgt verdeeld over de bronnen.  

 
Hernieuwbare elektriciteit; bruto en netto productie, import en export 2012 C BS  

Onderwerpen Elektriciteitsproductie

Onderwerpen Niet genormaliseerd

Onderwerpen Netto productie

Onderwerpen Elektriciteitsproductie

Bron/Techniek Perioden mln kWh

Totaal energiebronnen 2012** 11671

Waterkracht 2012** 104

Totaal windenergie 2012** 4999

Totaal zonnestroom 2012** 236

Afvalverbrandingsinstallaties 2012** 1740

Bij- en meestoken biomassa in centrales 2012** 2761

Overige biomassaverbranding 2012** 889

Totaal biogas 2012** 941  
 
 
3.2 Essent 
 
De hierboven voor Essent genoemde cijfers zijn afkomstig van het online MVO-verslag, download 
“Productie- en emissieoverzicht”2 waarbij 50 GWh windenergieproductie van een Belgische 
deelneming is afgetrokken. 
 

 
 
 

                                                             
1 CBS Statline: http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=70789NED&D1=0-
1,4&D2=a&D3=51-59,61,66&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T  
2http://www.mvoverslagessent.nl/FbContent.ashx/downloads/Essent_Productie_en_emissieoverzicht_
2012.pdf 



3.3 Nuon 
 
In haar MVO-verslag, pagina 423 geeft Nuon een RA-geverifieerd overzicht van duurzame energie 
capaciteit en productie in Nederland en buitenland, waarbij voor windenergie een deel van de 
productiecapaciteit niet in eigendom is. Aan de hand van de capaciteitscijfers (MW) hebben wij het 
deel van de windenergieproductie (MWh) dat als langjarig inkoop van derden is te beschouwen 
ingeschat.  
 

 
 
3.4 Eneco 
 
Eneco rapporteert helaas geen duurzame energie productiecijfers voor 2012. Wel deed Eneco dat in 
2011, namelijk 2,1 TWh (Eneco Holding NV Jaarverslag 2011, pagina 24)4. De meerderheid hiervan 
was windenergie. Aan de hand van de gerapporteerde toename in windenergie capaciteit in het 2012 
Jaarverslag5 (1039 MW in 2012 t.o.v. 913 MW in 2011) schatten we de totale duurzame energie-
productie in 2012 op 2,4 TWh.   
 
Uit informatie over individuele projecten op de website6 blijkt dat Eneco 268 MW windenergie-
capaciteit had in Nederland eind 2012 met een nominale jaarproductie van 802 GWh en 5 MW bio-
energie capaciteit met een nominale productie van 12 GWh. Wij hebben deze cijfers gehanteerd als 
schatting van de eigen Nederlandse productie in 2012. 
 

                                                             
3http://www.nuon.com/nl/Images/Nuon%20Energy%20Annual%20Report%202012_interactief_tcm16
4-258098.pdf  
4 http://corporatenl.eneco.nl/SiteCollectionDocuments/Jaarverslagen/Jaarverslag-Eneco-2011.pdf  
5 http://corporatenl.eneco.nl/SiteCollectionDocuments/Jaarverslagen/Jaarverslag-Eneco-2012.pdf  
6 www.eneco.nl/activiteiten/duurzameprojecten/projecten-Nederland/pages/default.aspx  



Uit dezelfde bron vinden wij 166 MW aan buitenlandse windenergieprojecten met 394 GWh nominale 
jaarproductie (waaarbij voor een conservatieve inschatting van buitenlandse productie ervan is 
uitgegaan dat de 2012 windparken pas aan het eind van het jaar in bedrijf kwamen), buitenlandse 
bio-energieprojecten 6 MW, nominale jaarproductie 46 GWh. Als wij deze nominale buitenlandse 
productie aftrekken van de geschatte totaal voor 2012, rest een mogelijke Nederlandse langjarig 
inkoop van maximaal circa 1,19 TWh.  
 
(NB: Benadrukt moet worden dat door het ontbreken van specifieke informatie over 2012 in openbare verslagen of op de 
Eneco website, er hier sprake is van een schatting die kan afwijken van de werkelijkheid).  

 
3.5 Electrabel 
 
Electrabel en moederbedrijf GDF Suez publiceren geen gedetailleerde duurzame energie productie 
cijfers voor Nederland over 2012. Op de website7 staat informatie over biomassa en 
windenergieprojecten in Nederland, waaronder het aantal huishoudens dat hiermee van duurzame 
energie kunnen worden voorzien. Onze inschattingen zijn hierop gebaseerd (gemiddeld 3600 kWh 
per huishouden).     

  
3.6 EON 
 
EON meldt eveneens geen gedetailleerde duurzame energie productiecijfers. Wij baseren onze 
schatting op gegevens op de EON-website in 2012 waarin gesteld was dat met behulp van biomassa 
op de Maasvlakte 100.000 huishoudens konden worden voorzien van duurzame energie. 

 
3.7 Delta 
 
In haar MVO-verslag 20128 rapporteert Delta de productie van haar stand-alone biomassa-installatie 
in 2012 (296 GWh). Voor windparken (99 MW in totaal) rapporteert Delta de capaciteit in volledige 
eigendom, eigen deel van joint ventures en capaciteit van PPAs (langjarige inkoopcontracten). Uit 
deze cijfers hebben wij de jaarproductie geschat per categorie. RWE is met Delta eigenaar van de 
kolencentrale Borssele waarin ook biomassa gestookt wordt. Onze schatting van deze productie uit 
biomassa door Delta is gebaseerd op de eigendomsverhouding van de centrale Delta 70% - RWE 
30%. 
 
       
3.8 Greenchoice 

Greenchoice contracteert voornamelijk duurzame energie van derden. Op basis van informatie op de 
Greenchoice-website (Feiten over Windenergie9, etc), en aangenomen dat het over het afgelopen 
kalenderjaar gaat (2012), had Greenchoice 144 windenergiebronnen onder contract waarvan 80 in 
Nederland. Van de totale productie van 693 GWh schatten wij naar rato van deze aantallen dat 385 
GWh in Nederland geproduceerd is. Van de 6 gecontracteerde waterkrachtcentrales zijn 3 kleine van 
30 kW in Nederland. Wij schatten de jaarproductie in op 0,18 GWh. Inkoop van 50 biovergisters 
levert 350 GWh jaarproductie en 538 huishoudens met zonne-energie 2 GWh.  In totaal 737 GWh uit 
langjarig inkoopcontracten. 

3.9 Afvalverbranding 

De Nederlandse afvalverbranders tezamen produceerde 1740 GWh uit de organische fractie van de 
afvalverbranding in AVIs (afvalverbrandingsinstallaties), volgens CBS (zie tabel onder 3.1 boven). 

                                                             
7 http://www.gdfsuez.nl/activiteiten/opwekken-van-energie/biomassa.aspx  
http://www.gdfsuez.nl/activiteiten/opwekken-van-energie/wind.aspx  

8http://nl.sitestat.com/deltanv/deltanl/s?pdf_mvo_verslag_2012.pdf&ns_type=pdf&ns_url=[http://www.
delta.nl/Media/pdf/over_DELTA/266976/MVO_verslag_2012.pdf] 
9 http://www.greenchoice.nl/thuis/groene-energie/groene-stroom/windenergie (etc). 

 



4. Conclusie 

Uit dit onderzoek blijkt dat van de totale duurzame energieproductie in Nederland in 2012 (11.670 
GWh volgens CBS), Essent (weer) de grootste producent van groene stroom is met 1.913 GWh, 
meer dan 16% van het totaal. Nuon en Eneco volgen met respectievelijk ongeveer 9 en 7%. 
Wanneer niet alleen eigen productie wordt meegeteld, maar (zoals de meeste bedrijven rapporteren) 
ook de productie van deelnemingen en derden waarmee een langjarige inkoopcontract (ofwel power 
purchase agreement = PPA) gesloten is, blijkt Essent ook de grootste met 2.537 GWh, 22% van de 
Nederlandse productie. Eneco volgt met maximaal circa 17% en Nuon met 13%.  

 


