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4. Toekomstige ontwikkeling van de energiebehoefte 

 

In 2011 was 4,3 procent van de in Nederland verbruikte energie hernieuwbaar, namelijk 92,6 van in totaal 2165 

PJ (hoofdstuk 2, tabel 2.2). Stel dat die 92,6 PJ ook zou gelden voor het jaar 2020 maar dat het totale 

energieverbruik dan zou zijn gedaald tot een waarde van 1800 PJ, dan zou het aandeel hernieuwbare energie 

zijn gestegen tot 5,1 procent zonder dat er na 2011 ook maar één windturbine of zonnepaneel extra zou zijn 

geplaatst. Met dit voorbeeld willen we slechts illustreren dat voor uitspraken over het aandeel van 

hernieuwbare en van duurzame energie informatie over de ontwikkeling van de energiebehoefte onontbeerlijk 

is. Die toekomstige behoefte vormt het onderwerp van dit hoofdstuk.  

Het belang van het terugdringen van de energiebehoefte gaat natuurlijk veel verder dan het “rekenkundig” 

gunstige effect op het aandeel van hernieuwbare energie. Het betekent immers ook dat er in absolute zin 

minder eindige energie wordt verbruikt en er minder CO2  en andere schadelijke stoffen  in de atmosfeer 

terechtkomen – zelfs wanneer het aandeel hernieuwbare energie niet zou toenemen.    

In paragraaf 4.1 worden de resultaten van een prognose van de energiebehoefte in Nederland door het 

Planbureau voor de Leefomgeving en het Energie-onderzoek Centrum Nederland kort weergegeven. 

In 4.2 worden de uitgangspunten voor een alternatieve prognose geformuleerd. Deze bestaat uit een optelling 

van deelprognoses voor maatschappelijke sectoren.  

In 4.3 wordt voor de verschillende sectoren een beeld gegeven van de feitelijke ontwikkeling van het 

energieverbruik vanaf 1995 t/m 2011. 

In 4.4 wordt per sector een streefdoel geformuleerd en wordt het energieverbuik aangegeven in 2015, 2020, 

2025, 2030, 2035, 2040, 2045 en 2050, ervan uitgaande dat die streefdoelen krap-aan worden gehaald. Bij deze 

deelprognoses is voor sommige sectoren naast een middenvariant een hoge en lage variant berekend. 

In 4.5 worden de deelprognoses per sector samengevoegd tot één prognose van de Nederlandse 

energiebehoefte voor de jaren 2015 t/m 2050. Ook hierbij wordt naast een middenvariant een hoge en een 

lage variant gegeven. 

In 4.6 tenslotte wordt een begin gemaakt met de jaarlijks uit te voeren monitoring van het energieverbruik in 

Nederland; hoe verhoudt zich dat tot de geformuleerde streefdoelen voor energiebesparing?      

 

4.1  Raming van PBL en ECN en de onzekerheid van maatschappelijke ontwikkelingen 

Prognoses of streefcijfers over toekomstig energieverbruik in Nederland zijn minder gangbaar dan over het 

toekomstige aandeel van bronnen van (hernieuwbare en niet-hernieuwbare) energie. Eén van de weinige 

publicaties waarin hieraan in meer dan vage termen aandacht wordt besteed is het rapport ‘Naar een schone 

economie in 2050: routes verkend’ van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Energie-onderzoek 

Centrum Nederland (ECN)*
)
 . Deze publicatie geeft vrij concrete informatie over mogelijke energiebesparing in 

2050, waarbij het energieverbruik in 2008 als referentie is genomen. Eén en ander is samengevat in de 

volgende figuur, die uit de publicatie is overgenomen (blz. 59).  

 

 

 

_______________ 

*)  Den Haag, 2011. 
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De meest ambitieuze maar ons inziens ook de meest realistische variant is de felblauwe (‘Met maximale inzet 

van besparingsopties’). Hiervoor geldt dat in alle sectoren de energievraag in 2050 lager ligt dan in 2008. Voor 

het totaal van sectoren wordt in deze variant uitgegaan van een vermindering van de vraag naar energie met 

ongeveer 17 procent. De meest spectaculaire vermindering is die bij ‘gebouwde omgeving, warmte’: bij 

benadering 34 procent. 

Deze studie van PBL en ECN illustreert ook hoe ongewis dergelijke toekomstramingen zijn. Zo is uitgegaan van 

een groei van het BNP (waarschijnlijk wordt bedoeld BBP - Bruto Binnenlands Product) met 1,7 procent per jaar 

tot 2020 en daarna met 1,4 procent, 70 procent meer gereden vrachtauto-kilometers in 2050, en een stijging 

van de prijs van een ton CO2  tot E 20 in 2020 en tot zelfs ruim E 40 in 2050. Die prijsstijging zou een prikkel zijn 

voor de industrie om energie te besparen. Nu, twee jaar na het verschijnen van dit rapport, ligt de CO2-prijs 

rond de E 5, neemt het aantal vrachtauto-kilometers eerder af dan toe, en is het BBP over 2012 met 0,9 

procent gedaald ten opzichte van 2011. Gezien de ongewisheid van maatschappelijke ontwikkelingen die de 

energiebehoefte in hoge mate beïnvloeden, heeft het naar onze mening weinig zin om berekeningen over de 

toekomstige energiebehoefte uit te voeren op basis van een groot aantal variabelen. Een dergelijke analyse is 

eigenlijk al achterhaald op het moment van verschijnen.  

Een probleem van de PBL/ECN-raming is voorts dat de lezer geen volledig inzicht krijgt in de wijze waarop de 

prognoses tot stand zijn gekomen. Daarvoor bevat het rapport onvoldoende informatie over de uitgevoerde 

berekeningen en de bronnen waarop die gebaseerd zijn.  
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4.2  Een methodiek voor een prognose van de energiebehoefte 

Publicaties met energie-toekomstscenario’s zoals die van het PBL zitten gewoonlijk dicht tegen het 

overheidsbeleid aan. Uitgaande van vigerende en soms ook voorgenomen beleidsmaatregelen van kabinetten 

en van vooronderstelde maatschappelijke ontwikkelingen wordt op niet altijd even transparante wijze 

doorgerekend wat de gevolgen zullen zijn voor de energiehuishouding in bijvoorbeeld 2020 of 2050. Valt een 

kabinet en komt een nieuw kabinet met nieuwe beleidsvoornemens, dan kan het rekenwerk opnieuw 

beginnen.  

Als niet aan de overheid gebonden auteurs kiezen wij voor een andere benadering met een in beginsel wat 

langere “houdbaarheid”. Per sector (nijverheid, huishoudens enz.) formuleren we een realistisch op 

energiebesparing gericht beleidsdoel dat zowel voor de korte (2020) als de lange (2050) termijn kan gelden. 

Dit doel moet zodanig zijn omschreven dat het voor slechts één uitleg vatbaar is, en bovendien goed valt te 

monitoren. Dat houdt in dat van jaar op jaar kan worden nagegaan of het werkelijke energieverbruik spoort 

met het verbruik dat volgens het beleidsdoel in dat jaar zou moeten worden gerealiseerd. Is dat enkele jaren 

achtereen niet het geval, dan zal moeten worden getracht om met  aanvullende beleidsmaatregelen het 

besparingsdoel in een volgende periode alsnog te realiseren. Een dergelijk systeem veronderstelt in feite dat 

achtereenvolgende kabinetten zich committeren aan tot 2050 geldende besparingsdoelen – vergelijkbaar met 

de doelstellingen uit het huidige regeeraccoord om in 2020 16 procent hernieuwbare energie te hebben 

gerealiseerd en in 2050 “een geheel duurzame energievoorziening” te hebben. Concrete door de overheid 

gesanctioneerde besparingsdoelen maken het  mede mogelijk om die 16 procent hernieuwbare energie 

enzovoorts ook werkelijk te halen. De wijze waarop getracht wordt die besparingsdoelen te bereiken, kan in de 

tijd verschillen. 

Het gaat in onze benadering dus niet om een “waardenvrije” prognose, maar om één die is gebaseerd op naar 

onze mening wenselijke ontwikkelingen – waarbij rekening wordt gehouden met wat reëel haalbaar is, en ook 

met het feit dat deels voorspelbare maar deels ook onvoorspelbare ontwikkelingen van invloed zullen zijn op 

het daadwerkelijke verloop van de besparingen.    

Overigens zijn in voorgaande kabinetten wel degelijk energiebesparingsdoeleinden geformuleerd. Zo streefde 

het kabinet Balkenende IV naar een energiebesparing van gemiddeld 2 procent per jaar; zij het zonder dat te 

halen. Wel geldt nu ook voor Nederland een niet-bindend Europees doel om in de periode 2006 - 2016 

ongeveer 1 procent gemiddeld per jaar te besparen.*
)
  

De door ons gestelde eisen van eenduidigheid en “monitorbaarheid” impliceren dat de prognoses volledig 

transparant moeten zijn; duidelijk moet zijn op welke gegevens en uitgangspunten ze zijn gebaseerd en welke 

berekeningen zijn uitgevoerd. Een enigszins in de materie en in statistiek ingevoerde  buitenstaander moet met 

behulp van de genoemde bronnen onze resultaten dus kunnen dupliceren en verifiëren. Maar alvorens in te 

gaan op de concrete toekomstscenario’s voor de energiebehoefte per sector moeten we kort stilstaan bij het 

energieverbruik per sector in de afgelopen jaren en bij de wijze waarop dat wordt gemeten – namelijk anders 

dan volgens de in hoofdstuk 2 gehanteerde ‘bruto eindverbruikmethode’.    

 

4.3  Het feitelijke energieverbruik per sector; algemeen beeld en wijze van meten. 

Een opmerking vooraf bij deze paragraaf en paragraaf 4.4: het ECN heeft in december 2012 een rapport 

uitgebracht ‘Energiebesparing in Nederland 2000-2010’ **
)
.  Daarin wordt geconcludeerd dat in deze  

 

_______________ 

   *)  Compendium voor de leefomgeving, Inleiding energie en energiebeleid. Het betreft een electronische publicatie:  

        www.compendiumvoordeleefomgeving.nl. 

**)  J. Gerdes en P. Boonekamp – Energiebesparing in Nederland 2000-2010; ECN- E-12-061. 

http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/
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periode  per jaar gemiddeld 1,1 procent energie werd bespaard (met een marge van plus en min 0,3 %). Wij 

laten het aan de lezer over om een vergelijking te maken tussen de bevindingen in die rapportage en de onze.   

Beleidsdoelen op het gebied van de toekomstige energievraag zullen per (hoofd)sector moeten worden 

gedifferentieerd; en binnen zo’n sector zal veelal nog nadere differentiatie nodig zijn. Conform een gangbare 

indeling van het CBS onderscheiden we hier de volgende (hoofd)sectoren: ‘energiesector’, ‘nijverheid’, 

‘vervoer’, ‘particuliere huishoudens’ en ‘landbouw, visserij en dienstverlening’. Het logische startpunt voor 

ieder toekomstscenario is de huidige situatie en die in het nabije verleden. Concreet: hoe heeft het 

energieverbruik binnen de verschillende sectoren zich ontwikkeld in de periode van 1995*
)
 tot en met 2011? 

Bij de beantwoording doet zich al meteen een meetprobleem voor. Zoals aangegeven in hoofdstuk 2.1 is voor 

het berekenen van het aandeel hernieuwbare energie de ‘bruto eindverbruikmethode’ de aangewezen en 

binnen de EU overeengekomen methode. Helaas echter worden tot op heden de volgens deze 

berekeningswijze verkregen gegevens niet gespecificeerd naar maatschappelijke sector. Gewoonlijk wordt dan 

gebruik gemaakt van een andere veel toegepaste berekeningswijze: de ‘primaire energiemethode’. Enkele 

belangrijke verschillen met de bruto eindverbruikmethode zijn: **
)
 

- Niet het eindverbruik maar de eerst meetbare en bruikbare vorm van energie is het uitgangspunt. Bij  

   biomassa gaat het om de energie-inhoud en niet om de elektriciteit of warmte die uit de biomassa wordt  

   gemaakt. 

- Niet-energetisch verbruik van (vooral) aardolie, bijvoorbeeld voor de produktie van plastic, wordt bij de 

   bruto eindverbruikmethode niet meegerekend, bij de primaire energiemethode wel. Voor onze toepassing is  

   dat een belangrijk nadeel, want dit verbruik valt buiten het kader van de energie-discussie. 

- Door het meerekenen van dat niet-energetisch verbruik, valt het totale energieverbruik in Nederland volgens  

   deze methode aanmerkelijk hoger uit dan op basis van de bruto eindverbruikmethode. Ook het feit dat 

   omzettingsverliezen bij elektriciteitsproductie in de primaire energiemethode worden meegerekend, draagt  

   hiertoe bij.  

Hoewel in diverse studies van deze primaire energiemethode gebruik wordt gemaakt, biedt het zgn. Statline-

systeem van het CBS ***
)
  de mogelijkheid om de volgens deze methode berekende cijfers in drie 

componenten te ontleden en het niet-energetisch finaal gebruik buiten beschouwing te laten. Daarmee wordt 

een belangrijk bezwaar van deze methode opgeheven. Tabel 4.1 bevat de meest recente verbruikscijfers. 

Daaruit blijkt ondermeer dat binnen de sector ‘nijverheid’ het niet-energetisch finaal verbruik van energie 

hoger ligt dan het energetisch finaal verbruik. Wij zullen onze aandacht verder uitsluitend richten op de eerste 

twee grootheden: het energetisch finaal verbruik en het saldo energie-omzetting. Dat laatste is uiteraard vooral 

aan de orde binnen de energiesector; in de overige sectoren speelt het geen of een ondergeschikte rol. De som 

van het energetisch finaal verbruik en het saldo energie-omzetting duiden we aan als het primair energetisch 

verbruik.  

 

 

 

 

_______________ 

     *)  In hoofdstuk 2 vormt 1990 het startpunt, maar gespecificeerd naar sector zijn over dat jaar geen vergelijkbare cijfers beschikbaar.  

          Daarom ligt hier het startpunt bij 1995. 

  **)  CBS – Hernieuwbare energie in Nederland 2011, hoofdstuk 2.6. 

***)  http://statline.cbs.nl/statweb/  Met dit systeem kan de gebruiker o.a. zelf tabellen samenstellen.  

 

http://statline.cbs.nl/statweb/
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Tabel 4.1.  Energieverbruik volgens de primaire energiemethode naar de drie samenstellende componenten  

                    per sector in 2011  

___________________________________________________________________________________________ 

                                                  Primair energetisch verbruik 

    ____________________________ 

 

   Energetisch         Saldo energie-               Niet-energetisch       Totaal verbruik 

   finaal verbruik 
1)            

omzetting 
2)

               finaal verbruik 
3)

  

       PJ          %            PJ           %                    PJ           %             PJ           % 

Energiesector 
4)

    205        10         377          80                       1            0          582         18 

Nijverheid 
5)

   535        25           21            4                 657          99       1 213         37 

Vervoer 
6)

   497        24              -             -                     3            0          499         15 

Huishoudens 
7)

   405        19              -             -                      -             -          405         12 

Landbouw enz. 
8)  

  471        22            72          15                      3            0          546         17 

 

Totaal sectoren                 2 112      100         470        100                 664       100       3 245        100 

___________________________________________________________________________________________ 
 

1)  Het door gebruik opmaken van energie voor verwarming, verlichting of als krachtbron voor auto’s, machines en andere apparaten.  

      Voorbeelden zijn het verbranden van aardgas in een warmteketel,  het verbruik van  elektriciteit door huishoudens en het verbruik van  

      motorbrandstoffen voor vervoer. Dit is exclusief verbruik voor energie-omzetting. 

 

2)  Het verschil tussen de inzet voor en productie uit omzettingen.  het is de hoeveelheid energie die verloren is gegaan bij de omzetting 

      van energiedragers.  Een energiedrager is een product dat energie bevat. Dit kan zijn in de vorm van een brandstof, warmte of kracht. 

 

3)  Het gebruiken van een energiedrager voor het maken van een product dat geen energiedrager is. Hierbij blijft de voor het  

     productieproces gebruikte energie in het product aanwezig. Voorbeelden zijn het gebruik van olie als grondstof voor plastic of aardgas  

     voor kunstmest. 

 

4)  Dit is een samenstelling van de navolgende categorieën: (06) winning van aardolie en aardgas; cokesfabrieken; (192) aardolie-industrie; 

     (35) energiebedrijven. De cijfers  tussen haakjes verwijzen naar de zgn. Standaardbedrijfsindeling (SBI) van het CBS. 

 

5)  Delfstoffenwinning, industrie en bouwnijverheid, behalve de afdelingen die onder de energiesector vallen. Vervoer buiten het eigen  

     bedrijfsterrein valt hier niet onder. 

 

6)  Alle vervoer van personen en goederen over rail, weg, water en door de lucht. Vervoer op het eigen bedrijfsterrein valt hier niet onder. 

 

7)  Het gaat uitsluitend om particuliere huishoudens, en is exclusief energieverbruik voor vervoer. 

 

8)  Deze sector is zeer heterogeen. Het is een samenstelling van de volgende categorieën:  ( A) Landbouw, bosbouw en visserij, 

     (E) Waterbedrijven en afvalbeheer, (G-U) Commerciële en niet-commerciële dienstverlening. Vervoer buiten het eigen bedrijfsterrein  

     valt hier niet onder. De hoofdletters tussen haakjes verwijzen naar de zgn. Standaardbedrijfsindeling (SBI) van het CBS. 

 

Bron: CBS-Statline-tabel, gemaakt vanuit het onderwerp ‘Energiebalans; aanbod, omzetting en verbruik’, versie 16-11-2012  

           (print d.d. 17-12-2012). 

 

 

In tabel 4.2 en grafiek 4.1 wordt weergegeven hoe dit primair energetisch verbruik zich heeft ontwikkeld. 

Volgens deze methode van meten lopen de sectoren niet heel sterk uiteen wat betreft hun energieverbruik. In 

2011 scoren de huishoudens het laagst met 405 PJ, de energiesector het hoogst met slechts 177 PJ méér. 

Wordt daarentegen de primaire energiemethode van meten volledig gevolgd, dan is het energieverbruik in de 

sector ‘nijverheid’ met 1213 PJ in 2011 ruim twee maal zo groot als in de energiesector (tabel 4.1). De wijze van 

meten heeft dus aanzienlijke consequenties voor de resultaten, zij het dat dat alleen geldt voor de sector 

Nijverheid en voor het totaal der sectoren. Zoals is af te leiden uit tabel 4.1, geldt voor de overige vier sectoren 

dat het primair energetisch verbruik gelijk is aan het verbruik volgens de primaire energiemethode of daar 
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minder dan 1 procent van afwijkt.    

 

Tabel 4.2.  Primair energetisch verbruik van energie
1)

  per sector
2)

  sinds 1995  

___________________________________________________________________________________________ 

   1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

   PJ        

Energiesector       562    556    610    582    601    582    599    608    582 

Nijverheid      614    626    627    614    613    588    533    583    556 

Vervoer       418    459    482    496    502    501    487    489    497 

Huishoudens      455    432    425    412    387    424    425    479    405 

Landbouw enz.      475    498    527    550    540    578    582    617    542 

 

Totaal sectoren   2 523 2 572 2 671 2 654 2 644 2 674 2 625 2 776 2 582 

___________________________________________________________________________________________ 
1) Som van energetisch finaal verbruik en saldo energie-omzetting; zie tabel 4.1.  

2) Zie voor toelichting op de onderscheiden sectoren de noten 4 t/m 8 bij tabel 4.1. 

Bron: CBS-Statline-tabel, gemaakt vanuit het onderwerp ‘Energiebalans; aanbod, omzetting en verbruik’; versie 16-11-2012  

           (print  16-12-2012). 

 

Grafiek 4.1.  Verbruik conform tabel 4.2  

 

 

Het totale primair energetisch verbruik in 2011 is vrijwel gelijk aan dat van het jaar 2000. Er zijn wel fluctuaties 

van jaar op jaar, mede door weersinvloeden, maar van een duidelijke algemene trend naar beneden of naar 

boven is geen sprake. De sector Nijverheid laat het meest gunstige verloop zien, met in 2011 een 9,4 procent 

lager verbruik dan in 1995. In de sectoren Vervoer en Landbouw enz. wordt wel duidelijk meer energie 

verbruikt dan in 1995. 

Deze cijfers per sector zeggen nog niets over de achterliggende oorzaken. Een door de jaren heen dalende 

verbruiktrend kan wijzen op een steeds efficiënter energieverbruik, maar ook op afnemende activiteit binnen 

een sector.  

De prognoses in paragraaf 4.4 hebben betrekking op de totale energiebehoefte van een sector. In hoofdstuk 5 

komt aan de orde middels welke energiedragers in die toekomstige energiebehoefte kan worden voorzien. Om 

alvast een indruk te geven van de bestaande situatie op dit punt, is in tabel 4.3 en grafiek 4.2 per sector 

aangegeven hoe in 2011 de verbruikte energie was samengesteld naar energiedrager. 
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Tabel 4.3.  Primair energetisch verbruik van energie
1)

  per sector
2)

  naar energiedrager in 2011  

___________________________________________________________________________________________ 

  Steenkool en      Aardolie-       Aardgas       Hernieuw-     Kern-          Afval  en       Elektriciteit       Warmte        Totaal 

  steenkool-           grondstoffen                         bare        energie       andere    

  producten           en –producten                        energie                            energie-  

               dragers 

  PJ        

Energiesector           222                123    506         52           40              0            - 276 - 85     582 

Nijverheid            26                117    233           5             -              5                 98    71     556 

Vervoer               -                490        1           -             -              -                   6      -     497 

Huishoudens              0                    3    294         10             -              2                 85    10     405 

Landbouw enz.              0                  23    310         65             -            45                 95      4     542 

 

Totaal sectoren          249                756  1344       132          40            53                   8      -   2582 

___________________________________________________________________________________________ 
1) Som van energetisch finaal verbruik en saldo energie-omzetting; zie tabel 4.1.  

2) Zie voor toelichting op de onderscheiden sectoren de noten 4 t/m 8 bij tabel 4.1. 

Bron: CBS-Statline-tabel, gemaakt vanuit het onderwerp ‘Energiebalans; aanbod, omzetting en verbruik’; versie 16-11-2012  

           (print  16-12-2012). 

 

Grafiek 4.2.  Verbruik naar energiedrager conform tabel 4.3  

 

 

In de energiesector wordt uiteraard veel energie omgezet in een andere vorm (‘elektriciteit’ en ‘warmte’). Dit 

wordt in mindering gebracht op het verbruik; iets wat in de grafiek niet goed tot uitdrukking kan komen. Ook in 

de sectoren ‘nijverheid’ en ‘landbouw, visserij en dienstverlening’ speelt energie-omzetting een rol, maar niet 

in die mate dat dit leidt tot negatieve waarden voor elektriciteit en warmte. In alle sectoren met uitzondering 

van ‘vervoer’ domineert aardgas als energiedrager. In de vervoersector draait het uiteraard (nog?) om 

aardolieproducten. Steenkool speelt alleen een rol van betekenis in de energiesector. In die sector wordt ook 

relatief veel hernieuwbare energie gebruikt, evenals in de landbouw, visserij en dienstverlening.   

  

-1000 -500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Totaal

Landbouw enz.

Huishoudens

Vervoer

Nijverheid

Energie
Steenkool

Aardolie

Aardgas

Hernieuwbaar

Kern

Afval enz.

Elektriciteit

Warmte



 

8 
 

4.4  De toekomstige energiebehoefte per sector    

In deze paragraaf wordt per sector een prognose gegeven van de toekomstige energiebehoefte. 

Achtereenvolgens komen aan de orde:  

- de sectoren Energie en Nijverheid (4.4.1), 

- de sector Vervoer (4.4.2), 

- de sector Particuliere huishoudens (4.4.3), 

- de sector Landbouw, visserij en dienstverlening (4.4.4). 

 

4.4.1  Energiesector en Nijverheid 

Binnen deze twee aanverwante sectoren zijn wat betreft primair energetisch verbruik drie bedrijfstakken sterk 

dominant. Dat zijn de energiebedrijven, de aardolie-industrie (beide behorend tot de energiesector) en de 

chemie en farmaceutische industrie. In 2011 verbruikten de energiebedrijven en de aardolie-industrie samen 91 

procent van de energie binnen de energiesector. Binnen de sector nijverheid slokte de chemische en 

farmaceutische industrie in dat jaar 52 procent op van de totale in die sector verbruikte primaire energetische 

energie. Beleid, gericht op energiebesparing binnen de aardolie-industrie en de chemische en farmaceutische 

industrie kan dus een relatief sterk effect hebben op het totale landelijke energieverbruik. Voor 

energiebedrijven geldt dat minder, omdat hun energiegebruik goeddeels een afgeleide is van de totale 

energiebehoefte in Nederland.  

Voor deze drie bedrijfstakken geeft tabel 4.4 dezelfde soort informatie als tabel 4.2. 

 

Tabel 4.4.  Primair energetisch verbruik van energie
1)

  van de drie belangrijkste bedrijfstakken in de sectoren 

                    Energie en Nijverheid sinds 1995  

___________________________________________________________________________________________ 

    1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

    PJ        

Uit Energiesector: 

  Energiebedrijven     346   329   374   348   360   362   375   379   341 

  Aardolie-industrie    172   180   183   187   196   171   175   177   190 

Uit sector Nijverheid:   

   Chemie en farmaceutische  

   industrie     323   309   326   319   321   305   282   305   289 

___________________________________________________________________________________________ 
1) Som van energetisch finaal verbruik en saldo energie-omzetting; zie tabel 4.1. 

Bron: CBS-Statline-tabel, gemaakt vanuit het onderwerp ‘Energiebalans; aanbod, omzetting en verbruik’, versie 21-8-2012 

           (print 17-12-2012). 

 

Energiebedrijven verbruikten in 2011 341 PJ, waarvan 93 procent opging aan energie-omzetting. Dit 

percentage is door de jaren heen vrijwel constant. Het totale verbruik vertoont wat grotere verschillen, 

afhankelijk van factoren als conjunctuur en weersgesteldheid. 2011 was een uitgesproken “zuinig” jaar na het 

relatief hoge verbruik in het jaar daarvoor. 

Ook de Aardolie-industrie verbruikt van jaar op jaar fluctuerende hoeveelheden energie zonder dat sprake is 

van een duidelijke trend. Het aandeel dat opgaat aan energie-omzetting is hier logischerwijs veel geringer dan 

bij de energiebedrijven; 24 procent in 2011. 



 

9 
 

Bij de Chemie en farmaceutische industrie ligt de laatste jaren het energieverbruik lager dan in de periode 

1995-2007. Het verbruik voor energie-omzetting bedroeg in 2011 slechts een dikke 4 procent van het totale 

primair energetisch verbruik in deze bedrijfstak. 

Uiteraard kunnen beleidsmaatregelen, gericht op het terugdringen van het energieverbruik in de sectoren 

Energie en Nijverheid, ook gelden voor alle daartoe behorende bedrijfstakken. Een effectieve generieke 

maatregel zou bijvoorbeeld zijn om het verlaagde belastingtarief op energie die aan grootverbruikers wordt 

geleverd te verhogen naar het voor kleinverbruikers (vnl. huishoudens) geldende tarief – eventueel stapsgewijs 

met het oog op de concurrentiepositie van bedrijven. 

Hoe zal zich het toekomstige energieverbruik in deze twee sectoren ontwikkelen, en welke eisen mag de 

samenleving aan die ontwikkeling stellen? Het formuleren van een percentage vermindering van het 

energieverbruik, los van economische ontwikkelingen, heeft hier weinig zin. Immers de energiebehoefte 

binnen deze twee sectoren wordt voor een groot deel bepaald door de mate van economische voor- of 

tegenspoed. Daarom koppelen wij het streefdoel aan de ontwikkeling van de productie. Dit wordt (o.a.) jaarlijks 

gepubliceerd door het CBS. Het streefdoel voor een bepaald kalenderjaar kan dan als volgt worden 

geformuleerd: ‘het jaarverbruik in jaar X+1, gecorrigeerd voor de toe- of afname van de produktie ten 

opzichte van jaar X,  moet kleiner dan of gelijk zijn aan 99 % van het jaarverbruik in jaar X’. Dit doel zou van 

kracht moeten zijn vanaf “nu” tot en met 2050. In onze prognose wordt al voor 2011 uitgegaan van dit 

streefdoel.  

Voor werkelijk sturend beleid op het gebied van energiereductie binnen deze twee sectoren kan de monitoring 

eventueel worden verfijnd naar bedrijfstak (waarbij de drie bovengenoemde dus de meest belangrijke zijn). Per 

bedrijfstak verschilt immers de ontwikkeling van de productie. Ook hiervoor biedt het CBS de benodigde cijfers.  

Naar onze mening moet na correctie voor mutaties in de produktie-omvang een jaarlijkse energiebesparing van 

één procent in deze sectoren vrij eenvoudig haalbaar zijn. Productieprocessen en verwarming van fabrieken 

leveren over het algemeen nog grote mogelijkheden tot verbetering van de energie-efficiency. Ook kan bij 

productieprocessen vrijkomende “overtollige” warmte via warmtewisselaars elders in het bedrijf nuttig worden 

aangewend of via buizenstelsels elders in de nabijheid worden benut voor ruimte- of tapwaterverwarming; 

alles beter dan het de lucht in te blazen zoals nu nog veel gebeurt. Dergelijke levering van restwarmte aan 

derden mag van het eigen energieverbruik worden afgetrokken. 

Tot welke energiebehoefte in de komende decennia zou dit nu voor de twee sectoren samen leiden? In tabel 

4.5 en grafiek 4.3 zijn 3 scenario’s weergegeven, die er steeds van uitgaan dat het genoemde streefdoel van 1 

procent bezuiniging ten opzichte van het voorgaande jaar volledig wordt gerealiseerd, maar ook niet meer dan 

dat. In de lage variant is verondersteld dat de productie op een van jaar op jaar onveranderd niveau blijft, 

uitgaande van het jaar 2010. Een productieniveau dat tot 2050 helemaal niet stijgt lijkt echter niet zo heel 

waarschijnlijk. Tussen 2005 en 2010 is de productie met 6,7 procent toegenomen, dus gemiddeld meer dan 1 

procent per jaar. Het lijkt niet aannemelijk dat dit tempo ook voor de volgende decennia wordt gehaald, maar 

stel dat er sprake zou zijn van een jaarlijkse groei van de productie van 1 procent, dan zou bij realisatie van het 

genoemde streefdoel het energieverbruik voor alle jaren op vrijwel hetzelfde niveau blijven als in 2010. Dit 

beschouwen wij als een hoge variant. De middenvariant is het gemiddelde van die twee uitersten. De tabel 

bevat cijfers met een interval van vijf jaren, maar dezelfde gegevens zijn ook berekend voor alle tussenliggende 

jaren. 
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Tabel 4.5.  Prognose primair energetisch verbruik
1)

  van de sectoren Energie en Nijverheid bij realisatie van  

                    het genoemde  streefdoel  

___________________________________________________________________________________________ 

    2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

    PJ 

lage variant   1191 1133 1077 1024   974   926   881   838   797 

middenvariant   1191 1162 1133 1107 1081 1057 1034 1012   992 

hoge variant   1191 1190 1190 1189 1189 1188 1187 1187 1186 

    in procenten van het gebruik in 2010 

lage variant     100     95     90     86     82     78     74     70     67 

middenvariant     100     98     95     93     91     89     87     85     83 

hoge variant     100   100   100   100   100   100   100   100   100 

___________________________________________________________________________________________ 
1) Som van energetisch finaal verbruik en saldo energie-omzetting; zie tabel  4.1. 

Bron: het gegeven voor 2010 is overgenomen uit tabel 4.2, overige cijfers gebaseerd op eigen berekeningen volgens de in de tekst  

           vermelde methodiek. 

 

Grafiek 4.3.  Prognose conform tabel 4.5 

 

 

4.4.2  Sector Vervoer   

Tussen 1995 en 2006 nam het energieverbruik in de vervoerssector met 19 procent toe. Sindsdien bevindt het 

zich op een ongeveer stationair niveau met kleine schommelingen naar boven en beneden (tabel 4.2). 

Zoals blijkt uit tabel 4.6 valt het energieverbruik bij het railverkeer, de scheepvaart en de luchtvaart in het niet 

bij dat van het wegverkeer.  
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Tabel 4.6.  Primair energetisch verbruik
1)

  binnen de sector Vervoer naar type vervoer sinds 1995  

___________________________________________________________________________________________ 

   1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

       PJ         

Railverkeer       7      8      7      7      7      7      7      8      8 

Wegverkeer   398  434  464  478  486  487  471  473  480 

Scheepvaart       7    14      9      9      7      5      6      7      8 

Luchtvaart       5      4      3      2      3      2      2      2      2 

___________________________________________________________________________________________ 
1) Valt in dit geval samen met het  energetisch finaal verbruik (hier geen energie-omzetting); zie tabel 4.1. 

Bron: CBS-Statline-tabel, gemaakt vanuit het onderwerp ‘Energiebalans; aanbod, omzetting en verbruik’, versie 21-8-2012 

           (print 19-12-2012). 

 

Gezien de dominantie van het energiegebruik door het wegverkeer zal binnen de sector vervoer energiebeleid 

gericht op deze categorie veruit het meeste effect kunnen sorteren. Ons inziens kan wat betreft 

energiebesparing dan ook worden volstaan met beleid dat zich op deze categorie richt. Overigens zal bij een 

succesvol terugdringen van het wegverkeer er wel een uitwisselingseffect optreden, in die zin dat andere 

vormen van vervoer, met name het railverkeer, daardoor enigszins in intensiteit zullen toenemen. 

In tabel 4.7 is het energieverbruik van het wegverkeer gerelateerd aan het aantal in Nederland verreden 

kilometers. 

 

Tabel 4.7.  In Nederland verreden kilometers door het wegverkeer sinds 1995  

___________________________________________________________________________________________ 

   1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

   verreden kilometers maal miljoen   

Wegverkeer totaal    99 616 113 998 122 291 122 787 125 032 127 664 127 045 126 505 128 664 

waaronder: 

   personenauto’s    82 046   91 209   96 936   97 941   99 645 101 789 101 678 101 295 103 450 

   bestelauto’s    10 581   15 391   17 963   17 311   17 638   17 938   17 492   17 377   17 386 

   vrachtauto’s 
1)

      6 345     6 765     6 797     6 946     7 138     7 314     7 228     7 178     7 176 

    verbruikte TJ’s per miljoen verreden kilometers 

Wegverkeer totaal            4,00       3,81       3,79       3,89       3,89       3,81       3,71       3,74       3,73 

__________________________________________________________________________________________ 
1) Som van ongelede vrachtauto’s en trekkers (gewoonlijk met oplegger). 

Bron: CBS-Statline tabel, gemaakt vanuit het onderwerp ‘verkeersprestaties; kilometers naar voertuigtype en grondgebied’,  

           versie 5-11-2012 (print 27-2-2013). 

 

Tussen 1995 en 2005 is het energieverbruik van het wegverkeer sterk toegenomen, maar sinds 2006 is het 

gestabiliseerd (tabel 4.6). Het aantal verreden kilometers bleef wat langer stijgen, tot 2008 (tabel 4.7). 

Opvallend is het relatief hoge aantal in het economisch toch slechte jaar 2011. Dit komt geheel voor rekening 

van personenauto’s. Het aantal binnenlandse kilometers van vrachtauto’s (inclusief trucks met oplegger) daalt  

sinds het jaar 2009, zij het zeer licht, en dat van bestelauto’s schommelt sinds 2005  tussen de 17 en 18 

duizend. In 2011 waren personenauto’s verantwoordelijk voor 80 procent van de verreden kilometers, 

bestelauto’s voor 14 procent en vrachtauto’s voor slechts 5,5 procent. Hoewel vrachtauto’s natuurlijk 

aanzienlijk meer energie per gereden kilometer verbruiken dan personenauto’s, zal het 

energiebesparingsbeleid van de overheid zich toch vooral moeten richten op de categorie personenauto’s.   
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Beleid, gericht op reductie van het energieverbruik door personenauto’s kan bestaan uit enerzijds maatregelen 

om het aantal gereden kilometers te verlagen, bijvoorbeeld door stimuleren van thuiswerken, van fietsen en 

van gebruik van het openbaar vervoer, en anderzijds maatregelen gericht op het stimuleren van zuiniger 

auto’s. Bij dat laatste gaat het vooral om fiscale regelingen. Zoals blijkt uit het gegeven ‘verbruikte TJ’s per 

miljoen verreden kilometers’ is er tot op heden geen sprake van een spectaculaire daling van dit cijfer, hooguit 

van een licht dalende tendens. Het stimuleren van elektrische en waterstof-auto’s valt buiten het kader van op 

energiereductie gericht beleid; dit leidt wel tot “vergroening” van de verbruikte energie maar niet, althans niet 

als vanzelfsprekend, tot vermindering van het energieverbruik. 

Als streefdoel voor de sector Vervoer stellen wij: ‘Binnen het wegverkeer moet het energieverbruik in jaar X 

+1 kleiner dan of gelijk zijn aan  99 % van het jaarverbruik in jaar X.’ Dit doel kan gelden voor de gehele 

periode tot en met 2050. Zoals gezegd volstaan we voor deze sector welbewust met een doelstelling voor 

slechts één van de vier verkeersvormen, en zal daarbinnen het beleid vooral moeten zijn gericht op de 

categorie personenauto’s.  

In beginsel zou het streefdoel kunnen worden verfijnd door rekening te houden met de toekomstige toename 

van de bevolking. Volgens de meest recente bevolkingsprognose van het CBS   zal het aantal inwoners van ons 

land in 2050 met 7,7 procent zijn toegenomen ten opzichte van 2010.*
)
 Dit leidt in theorie weliswaar tot een 

grotere verkeersintensiteit, maar daarnaast spelen hierbij allerlei andere factoren een veel belangrijker rol; 

factoren waarvoor geen prognose valt te geven, zoals ontwikkeling van de benzine- en dieselprijzen, de 

economische ontwikkelingen en technische innovaties. Al met al zal om het jaarlijkse streefdoel voor 

energiebesparing in de vervoerssector te realiseren misschien geregeld beleidsmatig moeten worden 

bijgestuurd. Maar evenzeer is het denkbaar dat economische en maatschappelijke ontwikkelingen die 

(grotendeels) buiten het bereik van overheidsbeleid vallen, ertoe leiden dat de jaarlijkse terugdringing van het 

energieverbruik binnen de vervoerssector met 1 procent “vanzelf” wordt gerealiseerd of zelfs overtroffen.  

Ervan uitgaande dat het streefdoel steeds (net) wordt gehaald en dat het verbruik van railverkeer, scheepvaart 

en luchtvaart tot 2050 het niveau van 2010 houdt (dwz 16 PJ per jaar), resulteert de in tabel 4.8 en grafiek 4.4 

gegeven prognose. Dat vervoer over rail, water en door de lucht op een gelijk niveau zal blijven is natuurlijk de 

vraag, maar ook als zich daar een duidelijke verandering voordoet is het effect op het energieverbruik binnen 

de totale vervoerssector door de enorme dominantie van het wegverkeer gering. Wederom is ervan uitgegaan 

dat de doelstelling al geldt vanaf 2011. 

 

Tabel 4.8.  Prognose primair energetisch verbruik
1)

  van de sector Vervoer bij realisatie van het genoemde  

                    streefdoel  

___________________________________________________________________________________________ 

    2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

    PJ 

Totale sector     489   465   442   421   400   380   362   344   327 

    in procenten van het gebruik in 2010 

Totale sector     100     95     90     86     82     78     74     70     67 

___________________________________________________________________________________________ 
1) Som van energetisch finaal verbruik en saldo energie-omzetting; zie tabel 4.1. 

Bron: het gegeven voor 2010 is overgenomen uit tabel 4.2, overige cijfers gebaseerd op eigen berekeningen volgens de in de tekst  

           vermelde methodiek. 

 

_______________ 

*) Statline-tabel op basis van gegevens per 9-1-2013. 
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Grafiek 4.4.  Prognose conform tabel 4.8  

 

 

 

4.4.3  Sector Huishoudens 

Zoals bleek uit tabel 4.2 fluctueert het energieverbruik van huishoudens van jaar op jaar, vooral door 

verschillen in weersomstandigheden, maar is er zeker geen sprake van een stijgende tendens.  

De cijfers kunnen in verband worden gebracht met de ontwikkeling van het aantal huishoudens en de 

gemiddelde huishoudensgrootte: 

 

Tabel 4.9.  Ontwikkeling van particuliere huishoudens sinds 1995 

___________________________________________________________________________________________ 

    1995  2000  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012 

Aantal huishoudens  

in duizendtallen  6 469 6 801 7 091 7 146 7 191 7 242 7 313 7 386 7 444 7 513 

Gemiddelde huishoudens- 

grootte     2,35   2,30   2,27   2,26   2,25   2,24   2,23   2,22   2,21   2,20 

Volume-index
 1)

   15,20 15,64 16,10 16,15 16,18 16,22 16,31 16,40 16,45 16,53 

___________________________________________________________________________________________ 
1) Aantal huishoudens in duizendtallen maal gemiddelde huishoudensgrootte gedeeld door 1000. 

Bron: CBS-Statline-tabel, gemaakt vanuit het onderwerp ‘Huishoudens; grootte, samenstelling, positie in het huishouden’ 

           (print 10-12-2012). 

 

We zien hier twee tegengestelde trends: het aantal huishoudens neemt gestaag toe, maar het gemiddelde 

aantal personen in een huishouden loopt geleidelijk iets terug. Ceteris paribus leidt een groter aantal 

huishoudens tot een groter energieverbruik in die sector, en een kleinere gemiddelde huishoudensgrootte tot 

een vermindering van het energieverbruik. Om een indicatie te verkrijgen welke van de twee tegengestelde 

trends het meeste gewicht in de schaal legt, is een volume-index toegepast waarin beide grootheden zijn 

verwerkt. Deze vertoont een licht stijgende lijn. Op basis daarvan zou men een eveneens licht stijgend 

energieverbruik verwachten. Omdat dit niet het geval is, kan worden geconcludeerd dat het gemiddelde 

huishouden sinds 1995 iets minder energie is gaan gebruiken – dit ondanks een toename van de hoeveelheid 

elektrische apparaten in het huishouden. Die “elektrificatie” van het huishouden komt wel tot uiting in de 

verhouding tussen het gebruik van aardgas en van elektriciteit. In 1995 bestond het energieverbruik in deze 

sector voor 79 procent uit aardgas en voor 16 procent uit elektriciteit. Vijf jaar later lagen die percentages op 

77 en 18, weer vijf jaar later op 74 en 20, en in 2011 op 72 en 21.*
)
  Binnen huishoudens is dus sprake van een 
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langzame verschuiving van aardgas- naar elektriciteitsverbruik. Toch is de energieconsumptie in de vorm van 

aardgas nog altijd  3,4 maal zo groot als het elektriciteitsverbruik. Maatregelen, gericht op het reduceren van 

het warmtegebruik in particuliere huishoudens  zullen dus de meeste zoden aan de dijk zetten.  

Bij het formuleren van een streefdoel voor deze sector houden we rekening met veranderingen in het aantal 

ingezetenen en het aantal huishoudens. De ontwikkeling daarvan is minder ongewis dan die van de variabele 

‘productie’ in de sectoren Energie en Nijverheid. De bevolkingsprognose van het CBS is al kort gememoreerd. 

Ook over het aantal huishoudens is een dergelijke prognose beschikbaar. In tabel 4.10 zijn de resultaten van 

beide prognoses weergegeven. Voor het berekenen van de uitkomsten van het te formuleren streefdoel voor 

deze sector maken we gebruik van het gekombineerde indexcijfer.**
)
  Omdat deze prognoses een forse 

onzekerheidsmarge kennen, zijn voor de gekombineerde indexcijfers ook een hoge en lage variant berekend.  

 

Tabel 4.10.  Bevolkings- en huishoudensprognose en gekombineerde indexcijfers  

___________________________________________________________________________________________ 

    2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Bevolkingsprognose; x 1000 
1)

  16 575 16 871 17 141 17 389 17 594 17 739 17 816 17 842 17 853 

Bevolkingsprognose; indexcijfers      100   101,8   103,4   104,9   106,1   107,0   107,5   107,6   107,7 

Huishoudensprognose;  x 1000 
2)

    7 386   7 689   7 959   8 194   8 357   8 443   8 478   8 487   8 481 

Huishoudensprognose; indexcijfers      100   104,1   107,8   110,9   113,1   114,3   114,8   114,9   114,8 

Gekombineerde indexcijfers 
3)

      100      103      106      108      110      111      111      111      111 

idem lage variant 
4) 

  …..100      102      104      106      107      107      106      105      104
 

idem hoge variant 
4)

  …..100      104      108      110      113      115      116      117      118
 

___________________________________________________________________________________________ 
1)  Bron: CBS-Statline tabel  ‘Prognose bevolking kerncijfers, 2012-2060’, versie 9-1-2013 (print d.d. 18-3-2013). 

2)  Bron: CBS-Statline tabel  ‘Kerncijfers van de huishoudensprognose 2011-2060’, versie  4-4-2011 (print d.d. 18-3-2013). 

3)  Het gemiddelde van het indexcijfer van de bevolkingsprognose en van het indexcijfer van de huishoudensprognose. 

4)  Voor de bevolkingsprognose geeft het CBS 67%-intervallen van 16 765 en 18 884 rond die 17 853 (alles x 1000) voor het jaar 2050. Dat  

      komt neer op ongeveer 6 % hoger of lager dan de meest waarschijnlijke waarde. De lage en hoge variant van de gekombineerde  

      indexcijfers voor 2050 zijn berekend door het gekombineerde indexcijfer (111) met 6 % te verlagen en verhogen. Voor bijvoorbeeld  

      2020 geldt: 10 jaar na 2010 / 40 jaar totaal = 0,25 x 6 % = 1,5 % van 106 lager en hoger.  

 

Mogelijke maatregelen voor een reductie van de energiebehoefte in de sector Particuliere huishoudens zijn het 

stimuleren van isolatie en van efficiëntere verwarmingsinstallaties, elektrische en andere huishoudelijke 

apparaten en lampen. Voorzieningen als zonnepanelen en warmtepompen voor het benutten van ondiepe 

bodemwarmte maken ‘energie-neutrale’ woningen mogelijk, maar dergelijke voorzieningen dragen niet bij aan 

een verlaging van het energiegebruik; ze produceren nieuwe (en duurzame) energie die ter plekke wordt 

benut.  

 

 

_______________ 

   *)  CBS-Statline-tabel met referentiecode CBS/aug12/0035. 

**)  Het CBS publiceert geen prognose voor de gemiddelde huishoudensgrootte, dus we kunnen hier niet werken met een volume-index  

        zoals in tabel 4.9. 

Mede op basis van eerdere notities vanuit de Themagroep Energie kan worden geconcludeerd dat door isolatie 

en efficiënte verwarming het verbruik van warmte in de gemiddelde wat oudere woning in beginsel tot 

ongeveer de helft kan worden gereduceerd. Hier valt met renovatie/isolatie-programma’s dus veel te winnen. 
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Naar onze mening moet dat vooral gebeuren tussen “nu” en 2030. Nadien zal de energiebesparing in 

huishoudens  langzamer verlopen omdat isolatieprogramma’s dan goeddeels hun beslag hebben gekregen. Wel 

zal ook na 2030 de levering van energie aan huishoudens vanuit het landelijke gas- en elektriciteitsnet verder 

dalen dankzij de toename van lokaal (op het niveau van de woning of van een cluster/buurt) opgewekte 

energie, maar dat is voor een prognose van de loutere energiebehoefte - dus los van de vraag waar en hoe die 

energie wordt geproduceerd - niet relevant. 

Het voorgaande impliceert dat in het streefdoel voor deze sector niet één jaar-op-jaar vermindering van het 

percentage moet worden geformuleerd voor de gehele periode, maar twee; één voor de periode 2010-2030, 

en een minder ambitieus voor de periode 2030-2050. Voor de periode 2010-2030 kan worden uitgegaan van de 

Europese richtlijn dat bestaande gebouwen elk jaar 1,5 procent zuiniger moeten worden *
)
, voor de periode 

daarna gaan we uit van een half procent besparing per jaar.  

Verder moet dus de groei van de bevolking/huishoudens worden verdisconteerd. Daarnaast wordt het 

energieverbruik binnen huishoudens in belangrijke mate beïnvloed door de gemiddelde weersgesteldheid in 

een jaar. Daarvoor kan aan de hand van gegevens over de temperatuur na afloop van een jaar worden 

gecorrigeerd. Het streefdoel voor deze sector kan dan als  volgt worden geformuleerd:  ‘tot en met het jaar 

2030 moet het voor temperatuur gecorrigeerde jaarverbruik in jaar X+1 kleiner dan of gelijk zijn aan 98,5 % 

van het voor temperatuur gecorrigeerde jaarverbruik in jaar X maal de gekombineerde toename van 

bevolking en particuliere huishoudens. Van 2031 tot en met 2050 moet dit percentage tenminste 99,5 

bedragen.’. Ervan uitgaande dat de gekombineerde toename van bevolking en huishoudens zich zal gedragen 

conform de in tabel 4.10 weergegeven prognoses, leidt dit streefdoel tot het in tabel 4.11 en grafiek 4.3 

weergegeven resultaat. 

 

Tabel 4.11.  Prognose primair energetisch verbruik
1)

 van de sector Particuliere huishoudens bij realisatie van  

                      het genoemde streefdoel  

___________________________________________________________________________________________ 

    2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

    PJ 

Lage variant     479   453   428   405   379   369   357   345   333 

Middenvariant     479   457   437   412   389   383   374   365   356 

Hoge variant     479   462   445   420   400   397   391   384   378 

    in procenten van het gebruik in 2010 

Lage variant     100     95     89     85     79     77     75     72     70 

Middenvariant     100     95     91     86     81     80     78     76     74 

Hoge variant     100     96     93     88     84     83     82     80     79 

___________________________________________________________________________________________ 
1) Valt in dit geval samen met het  energetisch finaal verbruik (hier geen energie-omzetting); zie tabel 4.1. 

Bron: het gegeven voor 2010 is overgenomen uit tabel 4.2, overige cijfers gebaseerd op eigen berekeningen volgens de in de tekst  

           vermelde methodiek. 

 

 

 
_______________ 

  *)  (Verwijzing kan ik even niet terugvinden.) 
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Grafiek 4.5.  Prognose conform tabel 4.11 

 

 

De correctie voor temperatuur speelt in de prognose uiteraard geen rol, maar wel in de jaarlijkse monitoring 

van het energieverbruik van de sector huishoudens. Uitgangspunt voor deze correctie is de door het KNMI in 

een bepaald jaar gemeten gemiddelde maandtemperatuur in De Bilt. Dit wordt vergeleken met het langjarig 

gemiddelde voor die maand. Alleen de maanden januari t/m april en oktober t/m december worden in 

beschouwing genomen (ongeveer het stookseizoen). De exacte berekeningswijze is in noot *
)  

weergegeven.    

 

4.4.4  Sector landbouw, visserij en dienstverlening. 

Dit is een zeer heterogene sector: land- en tuinbouw, bosbouw, visserij, waterbedrijven en afvalbeheer, 

commerciële en niet-commerciële dienstverlening. Helaas produceert het CBS geen gegevens over het primair 

energetisch verbruik van deze subcategorieën. Er zijn wel wat andersoortige verbruiksgegevens beschikbaar. 

Daaruit blijkt dat binnen de land- en tuinbouw het energieverbruik in de glastuinbouw alle andere vormen 

volstrekt overschaduwt. Zo werd in 2011 van de in de totale land- en tuinbouw verbruikte 142 PJ aardgas 137 

PJ oftewel 4323 miljoen m
2
 in de glastuinbouw verstookt.**

)
   

 

_______________ 

*)  Temperatuurgegevens worden ontleend aan http://www.knmi.nl/klimatologie/maand_en_seizoensoverzichten/index.html#jaar.   

Hieronder is weergegeven hoe de correctie is berekend, met het jaar 2010 als concreet voorbeeld. 

De gemiddelde maandtemperaturen in januari, februari, maart, april, oktober, november en december in het bewuste jaar worden 

gesommeerd. Voor 2010 bedraagt deze som 32,6. Dezelfde berekening is uitgevoerd voor de overige jaren in de periode 2005 t/m 2012. 

Hieruit resulteert een voor deze jaren gemiddelde zevenmaands-som van 46,35; aanzienlijk hoger dus dan dit getal in 2010. Daaruit kan al 

worden geconcludeerd dat 2010 een zeer koud jaar was, en dat een voor temperatuur gecorrigeerd energieverbruik lager moet zijn dan 

het werkelijke verbruik. Het werkelijke primair energetisch verbruik voor huishoudens in 2010 bedroeg 479 PJ (Tabel 4.2). Als eerste stap in 

de correctie wordt voor ieder jaar een verbruik berekend volgens de formule ‘zevenmaandssom temperatuur in jaar X gedeeld door 

gemiddelde zevenmaandssom 2005 t/m 2012 maal primair energetisch verbruik voor huishoudens in jaar X’. Voor 2010 dus: 32,6/46,35 x 

479 = 337. Het  voor temperatuur gecorrigeerde verbruik moet bestaan uit een kombinatie van het werkelijke gebruik en de uitkomst van 

deze eerste stap. Middels proefberekeningen is bepaald welke wegingsfactoren daarbij optimaal zijn. Dat blijken te zijn 1,2 voor het 

werkelijke verbruik en 0,8 voor de uitkomst van de eerste correctiestap. Criterium daarbij is dat het voor temperatuur gecorrigeerde 

verbruik door de jaren heen een zo gelijkmatig mogelijk verloop vertoont. Op basis van de twee genoemde wegingsfactoren is dit verloop 

ongeveer 75 % minder “springerig” dan dat van het werkelijke energieverbruik. Resultaat voor 2010: (479 x 1,2) + (337 x 0,8) / 2 = 422. Dit 

is dus het voor temperatuur gecorrigeerde verbruikscijfer voor huishoudens in 2010, uitgedrukt in PJ.      

**)  CBS-Statline – Energieverbruik; land- en tuinbouw; versie 28-12-2012, voorlopige cijfers.  
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Binnen de dienstverlening is de commerciële dienstverlening de grootste energieverbruiker. In 2010 werd aan 

deze bedrijfstak 3098 miljoen m
2 

aardgas geleverd en 25 408 miljoen kWh elektriciteit. Voor de niet-

commerciële dienstverlening was dat 2456 miljoen m
2
 en 10 602 miljoen kWh.*

)
  

Gezien de heterogeniteit van deze sector, de relatief geringe informatie over de verschillende samenstellende 

bedrijfstakken en het feit dat het energieverbruik daarbinnen door een veelheid van factoren (zoals klimaat, 

conjunctuur) mede wordt bepaald, is het lastig om voor deze sector een redelijk onderbouwd streefdoel te 

formuleren. Sinds 2006 ligt het primair energetisch verbruik rond de 550 PJ, met een uitschieter naar 617 in 

2010 (tabel 4.2). De trend is toch wel enigszins stijgend, en te verwachten is dat dienstverlening en 

glastuinbouw binnen de Nederlandse economie eerder in belang toe- dan af zullen nemen. Daarom houden we 

het voor deze sector vooralsnog op het volgende streefdoel: ‘Tot het jaar 2050 mag het primair energetisch 

verbruik niet meer dan gemiddeld 550 PJ per jaar bedragen, gerekend over jaar X en de vier daaraan 

voorafgaande jaren (voortschrijdend vijfjaars-gemiddelde).’  Met deze formulering wordt ruimte geboden 

voor fluctuaties van jaar op jaar door o.a. klimatologische verschillen.  Overigens valt te verwachten dat de 

benodigde energievoorziening voor deze sector voor een steeds groter deel bij de bedrijven zelf zal worden 

opgewekt, en het beroep op grootschalige elektriciteitscentrales en het aardgasnet dus aanmerkelijk zal dalen.  

De resulterende tabel en grafiek zijn uitermate simpel: 

 

Tabel 4.12.  Prognose primair energetisch verbruik
1)

  van de sector Landbouw, visserij en dienstverlening bij 

                      realisatie van het genoemde streefdoel  

___________________________________________________________________________________________ 

    2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

    PJ 

Totale sector     617   550   550   550   550   550   550   550   550 

    in procenten van het gebruik in 2010 

Totale sector     100     89     89     89     89     89     89     89     89 

___________________________________________________________________________________________ 
1) Som van energetisch finaal verbruik en saldo energie-omzetting; zie tabel 4.1. 

Bron: het gegeven voor 2010 is overgenomen uit tabel 4.2, overige cijfers gebaseerd op eigen berekeningen volgens de in de tekst  

           vermelde methodiek. 

 

Grafiek 4.6  Prognose conform tabel 4.12  

 

_______________ 

*) Statline-tabel op basis van gegevens per 9-1-2013. 
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4.5  Resulterende totaal-prognose 

In het voorgaande is voor de afzonderlijke sectoren aangegeven hoe de monitoring en beoordeling van het 

energieverbruik van jaar op jaar kan plaatsvinden, en is per sector een prognose van het resulterende 

energieverbruik tot 2050 gegeven onder de aanname dat het verbruik zich ontwikkelt volgens de 

geformuleerde streefdoelen. Per sector is de informatie over streefdoelen, eventuele correcties bij de 

monitoring en kenmerken van de prognose nog eens kort samengevat in het navolgende overzicht 

 

 
Sector 

 
Vermindering jaar op jaar; 
streefdoel zonder de 
bijbehorende correcties 
 

 
Maar bij streefdoel en 
monitoring daarvan gelden  
correcties voor: 

 
Naast basisprognose ook een hoge 
en lage variant? 
 

 
Energie + 
Nijverheid 
 

 
>= 1 % (gehele periode) 

 
Produktie 

 
Ja, hoge groeiprognose produktie  en 
nulgroei van de produktie 

 
Vervoer 
 

 
>= 1 % (gehele periode) 

 
(geen correctie) 

 
Neen 

 
Huishoudens 

 
>=1,5 % tot en met 2030,  
nadien >=  0,5 % 

 
- Temperatuur in 7 maanden en  
- Kombinatie van ontwikkeling 
   bevolkingsaantal en  
   huishoudensgrootte 
   (‘volume-index’) 
 

 
Ja, hoge en lage groeiprognose van 
de bevolking in kombinatie met 
enkelvoudige prognose van het 
aantal huishoudens (gemiddelde van 
die twee gegevens als indexcijfer) 

 
Landbouw 
enz. 
 

 
gemiddeld 550 PJ per jaar 
(voortschrijdend vijfjaars-
gemiddelde) 
 

 
(geen correctie) 

 
Neen 

 

 

Voor het verkrijgen van een totaalbeeld kunnen de deelprognoses worden samengevoegd; zie grafiek 4.7 A. 

Deze is gebaseerd op de middenprognoses. Grafiek 4.7 B geeft dezelfde informatie in het geval de ontwikkeling 

in alle sectoren volgens de lage variant verloopt, grafiek 4.7 C in het geval de ontwikkeling in alle sectoren 

volgens de hoge variant verloopt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

*) CBS-Statline – Aardgas- en elektriciteitsleveringen; openbaar net aan bedrijven; versie 12-6-2012; voorlopige cijfers. 
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Grafiek 4.7 A.  Prognose ontwikkeling van het primair energetisch verbruik (in PJ) tot 2050, middenvariant 

 

Grafiek 4.7 B.  Prognose ontwikkeling van het primair energetisch verbruik (in PJ) tot 2050, lage variant 

 

Grafiek 4.7 C.  Prognose ontwikkeling van het primair energetisch verbruik (in PJ) tot 2050, hoge variant 

 

 

Voor de verschillende sectoren zijn de bijbehorende getallen (PJ’s en indexcijfers) vermeld in de tabellen 4.5, 

4.8, 4.11 en 4.12. De getallen voor de prognose over alle sectoren tezamen zijn weergegeven in Tabel 4.13. 

Daarin is het geprognostiseerde verbruik niet alleen weergegeven in primair energetisch verbruik, maar ook 

omgerekend naar de waarden volgens de bruto eindverbruikmethode; de methode die in hoofdstuk twee is 

gebruikt voor het bepalen van het aandeel hernieuwbare energie. Bij deze omrekening is ervan uitgegaan dat 
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de verhouding tussen de uitkomsten van beide berekeningswijzen door de jaren heen gelijk blijft aan de 

verhouding in het jaar 2010. Het primair energetisch verbruik bedroeg toen 2776 PJ, het bruto eindverbruik 

2306 PJ; een factor 0,8307 maal het primair energetisch verbruik. 

 

Tabel 4.13.  Prognose primair energetisch verbruik
1)

 en bruto eindverbruik
2)

 van de gezamenlijke sectoren   

___________________________________________________________________________________________ 

    2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Primair energetisch verbruik PJ 

   lage variant   2776 2601 2497 2400 2303 2225 2150 2077 2007 

   middenvariant   2776 2634 2562 2490 2420 2370 2320 2271 2225 

   hoge variant   2776 2667 2627 2580 2539 2515 2490 2465 2441 

 

Bruto eindverbruik  PJ 

   lage variant   2306 2161 2074 1994 1913 1848 1786 1725 1667 

   middenvariant   2306 2188 2128 2068 2010 1969 1927 1887 1848 

   hoge variant   2306 2215 2182 2143 2109 2089 2068 2048 2028 

Beide berekeningswijzen  in procenten van het gebruik in 2010 

   lage variant     100     94     90     86     83     80     77     75     72  

   middenvariant     100     95     92     90     87     85     84     82     80  

   hoge variant     100     96     95     93     91     91     90     89     88 

___________________________________________________________________________________________ 
1) Som van energetisch finaal verbruik en saldo energie-omzetting; zie tabel  4.1. 

Bron: de gegevens voor 2010 zijn overgenomen uit tabel 4.2, overige cijfers gebaseerd op eigen berekeningen volgens de in de tekst 

vermelde methodiek. 

 

De prognose van het bruto eindverbruik is hieronder nog eens grafisch weergegeven. 

Grafiek 4.8.  Prognose bruto eindverbruik van energie van de gezamenlijke sectoren, conform tabel 4.13 
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In de meest waarschijnlijke variant, de middenvariant, is het energieverbruik in 2050 ten opzichte van 2010 

met 20 procent gedaald. In het volgende hoofdstuk zal worden bezien hoe de voorziening in de 

energiebehoefte in 2015, 2020, enzovoorts t/m 2050 kan worden gerealiseerd; welke bronnen kunnen daar in 

welke mate een rol in spelen? Daarbij zal ook een scenario voor de hoge en voor de lage variant worden 

gegeven.  

Die hoge en lage variant moeten overigens niet worden geïnterpreteerd als een minimum- en 

maximumvariant. Het is denkbaar dat de werkelijke ontwikkeling van de energiebehoefte gunstiger zal 

uitvallen dan de lage variant, of ongunstiger dan de hoge. Het eerste zal bijvoorbeeld het geval zijn als de door 

ons geformuleerde streefdoelen ruimschoots worden overtroffen; bijvoorbeeld over een langere periode geen 

één procent besparing van jaar op jaar, maar het dubbele. Andere mogelijke oorzaken kunnen zijn een 

ontwikkeling van de bevolkingsaantallen die ver achterblijft bij de prognose, of een langdurig zeer slechte 

conjunctuur. Mogelijke oorzaken van een grotere energiebehoefte dan voorzien in de hoge variant zijn de 

tegenovergestelden: de streefdoelen worden niet gehaald, de bevolking groeit explosief, de economische 

situatie verbetert sneller en sterker dan verwacht.  

Als we de resultaten van onze prognose vergelijken met die van het PBL en ECN die in paragraaf 4.1 is 

weergegeven, kan worden gekonstateerd dat ze aardig met elkaar overeenkomen; althans als de variant van de 

PBL/ECN-prognose in beschouwing wordt genomen met de ons inziens hoogste realiteitswaarde: in 2050 

ongeveer 17 procent minder energieverbruik dan in 2008. Wij hebben 2010 als uitgangspunt genomen. Wordt 

onze uitkomst in de middenvariant voor 2050 vergeleken met 2008, dan komt de energiebesparing uit op ….. 

17 procent. 

In hoofdstuk 2, paragraaf 2.6, hebben we gekonstateerd dat sinds 1990 binnen de “energie-mix” elektriciteit 

geleidelijk aan betekenis toeneemt, en warmte wat terrein verliest. Wij verwachten dat in de komende 

decennia deze trend zal doorzetten, maar dat ook in 2050 het eindverbruik van energie in de vorm van warmte 

toch nog altijd groter zal zijn dan het eindverbruik van elektriciteit. (Nog) moeilijker voorspelbaar is het aandeel 

van de “traditionele” transportbrandstoffen. Sinds 2005 ligt dit aandeel op een constant niveau van rond de 28 

procent van het totale eindverbruik van energie (tabel 2.3). Als elektrische en op waterstof of een aanverwant 

gas lopende auto’s de kans krijgen om een belangrijke plaats te veroveren binnen de vervoersector, zullen deze 

brandstoffen van hun huidige tweede plaats ( achter warmte maar voor elektriciteit) terugzakken naar de 

derde.  

Naarmate de mogelijkheden toenemen om de ene vorm van energie om te zetten in een andere en deze 

mogelijkheden op grotere schaal worden toegepast, wordt het onderscheid naar energievorm van minder 

essentieel belang. Relevante ontwikkelingen in dit verband zijn bijvoorbeeld de toename van kleinschalige 

warmte-kracht koppeling (WKK), de mogelijkheid om gas zowel te benutten voor verwarming als voor 

elektriciteitscentrales, de mogelijkheid om elektriciteit middels electrolyse te converteren in gas, en de 

mogelijkheid om diepe aardwarmte in te zetten voor stroomopwekking. 

 

4.6  Monitoring 2011; streefdoelen gehaald? 

Hoewel de door ons geformuleerde streefdoelen op dit moment geen enkele officiële status hebben, is het 

toch zinvol om te bekijken of het energieverbruik binnen de verschillende sectoren in 2011 zich conform die 

streefdoelen heeft ontwikkeld. Immers ook zonder officiële “targets” is het goed denkbaar dat er energie is 

bespaard in de door ons gepropageerde mate, of zelfs meer dan dat. We bekijken de cijfers voor de 

achtereenvolgende sectoren. 

Wij wijzen erop dat dit niet de enige monitoring is van het energieverbruik in Nederland. In paragraaf 4.3 is al 

de ECN-studie ‘Energiebesparing in Nederland 2000-2010’ genoemd. Daarbij is gemonitord op basis van een  
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aangepaste versie van de methode zoals beschreven in het ‘Protocol Monitoring energiebesparing’ van  

2001.*  Dit protocol is nadien herzien maar niet officieel vastgesteld, in afwachting van europese richtlijnen 

hieromtrent. 

• Energie en Nijverheid 

De sectoren Energie en Nijverheid verbruikten in 2010 tezamen 1191 PJ, een jaar later 1138 PJ (tabel 4.2); een 

flinke daling, maar ook de productie daalde, en wel met een half procent *). Daarvoor moet worden 

gecorrigeerd. Als de productie op het niveau van 2010 zou zijn gebleven, zou het verbruik in 2011 een half 

procent hoger zijn geweest, dus 1144 PJ. Dat is vier procent minder dan in 2010. Het streefdoel van één 

procent minder “gecorrigeerd” energieverbruik (= 1191 x 0,99 x 0,995 = 1173)  is dus ruimschoots overtroffen. 

• Vervoer 

Voor deze sector gelden geen correctiefactoren, de doelstelling is simpel: van jaar op jaar minstens 1 procent 

minder energie gebruiken. In 2010 verbruikte de vervoerssector 489 PJ, in 2011 497 PJ (tabel 4.2). Dat laatste 

cijfer had hooguit 484 PJ mogen zijn, dus het doel is niet gehaald. De ontwikkeling ging met een toename van 

1,6 procent de verkeerde kant op. 

• Huishoudens 

In 2011 verbruikten huishoudens 479 PJ, in 2011 405 PJ (tabel 4.2). Deze waarden moeten worden 

gecorrigeerd voor temperatuur in de maanden van het stookseizoen volgens de in 4.4.3 aangegeven methode. 

Dat levert voor 2010 op: 422 PJ, en voor 2011: 426 PJ. Dit biedt dus een geheel ander beeld; gevolg van het feit 

dat 2010 relatief koud was, en 2011 juist relatief warm.  

Vervolgens wordt gecorrigeerd voor de kombinatie van het aantal inwoners en aantal huishoudens; de 

‘volume-index’ uit tabel 4.9. In 2010 bedroeg die 16,40, in 2011 16,45 oftewel een toename met 0,3 procent. 

Die 426 PJ voor 2011 moet dus met 0,3 procent worden verlaagd: 425 PJ.  

Het streefdoel houdt in dat het aldus gecorrigeerde verbruik in 2011 tenminste anderhalf procent lager moet 

zijn dan in 2010 (= 422 x 0,985 x 1,003 = 417) . Dat is allerminst het geval; het was 425/422 x 100 = 0,7 procent 

hoger. Ook hier dus een ontwikkeling in de verkeerde richting. Daarbij moet wel worden aangetekend dat in dit 

geval de correctie voor temperatuur in zeven maanden wel een erg zwaar stempel op de resultaten drukt door 

de in beide jaren vrij extreme afwijkingen van het “gemiddelde” jaar, en dan ook nog eens in verschillende 

richting. In klimatologisch opzicht verschillen 2010 en 2011 dus hemelsbreed van elkaar. De correctie voor die 

verschillen is uiteraard verre van perfect; ondermeer omdat daarbij geen rekening wordt gehouden met 

verschillen in gemiddelde windsterkte, terwijl dat wel relevant is voor het stookgedrag. 

• Landbouw, visserij en dienstverlening 

Het streefdoel is om in de periode 2011-2015 gemiddeld niet hoger uit te komen dan 550 PJ. Met 542 PJ zit 

2011 iets onder dat gemiddelde; gunstig dus. 

• Totaalbeeld 

Zoals bleek uit tabel 4.2, is het feitelijke energieverbruik van de gezamenlijke sectoren van 2010 op 2011 

gedaald van 2776 naar 2582 PJ; een vermindering met zeven procent. Op het eerste gezicht is dat een zeer 

gunstig resultaat. Echter als de gecorrigeerde cijfers van de verschillende sectoren in beschouwing worden 

genomen, is de uitkomst minder gunstig in twee van de vier sectoren is het streefdoel niet gehaald.  

_______________ 

*)  Boonekamp e.a., ECN-rapport nr. ECN-C—01-129 
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Toch is voor de vier sectoren gezamenlijk dat wel het geval; zie tabel 4.14. Er is 16 PJ méér bespaard dan 

wanneer in iedere sector het minimum streefdoel precies zou zijn gehaald. Al met al geen slechte start. Maar 

toch zou de zo gewenste energie-transitie zeer gebaat zijn bij door de overheid gesanctioneerde en 

gemonitorde besparingsdoelen voor zowel de korte als de lange termijn. Zeker zolang dat niet het geval is 

zullen wij onze jaarlijkse monitoring voortzetten, op basis van de in paragraaf 4.4 geformuleerde streefdoelen 

voor de onderscheiden sectoren. 

 

Tabel 4.14.  Resultaten monitoring energieverbruik in 2011, per sector en totaal  

___________________________________________________________________________________________ 

   Feitelijk verbruik        Gecorrigeerd feitelijk       Moet zijn volgens Saldo 
2)

 

                   verbruik 
1)

                  minimum-eis   

 

   2010 2011  2010 2011  2011  2011 

   PJ 

Energie en Nijverheid 1191 1138  1191 1144  1173      29 

Vervoer     489   497    489   497    484      13 

Huishoudens    479   405     422   425    417        8 

Landbouw enz.    617   542    617   542    550        8 

Totaal   2776 2582  2719 2608  2624        16 

___________________________________________________________________________________________ 
1) Voor 2010 alleen van toepassing bij huishoudens; bij overige sectoren is correctie voor startjaar niet aan de orde. Bij de sectoren   

     Vervoer en Landbouw enz. is het ook voor 2011 niet aan de orde. 

2) Verschil tussen gebruik volgens minimum-eis en gecorrigeerd verbruik. Groen: minimum-eis is (gehaald of) overtroffen. Rood: minimum- 

     eis is niet gehaald. 

 


