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1) Context – globale trends 



1) Context – globale trends (ctd) 

Energiewende in Duitsland = deel van een globale ontwikkeling 

 

- Management van natuurlijke hulpbronnen wordt belangrijker voor 
beleidsmakers 

- Ressource efficiency wordt steeds belangrijker voor bedrijven 

- Energie slechts een klein deel van duurzame maatschappij 

- De Energiewende weerspiegelt de politieke context in Duitsland. Andere 
landen hebben andere prioriteiten 

 

 

 



1) Context – De impact van het besluit voor „Atomausstieg“ 

ENERZIJDS: 

- We weten niet welke oplossingen de beste zijn. 

- We weten niet welke oplossingen het beste gecombineerd moeten worden. 

 

ANDERZIJDS: 

- We weten: het gaat niet om één oplossing, maar om een veeltal 
oplossingen. 

- We weten: meer efficientie (en energie sparen!) komt alleeen van de grond 
als iedereen meedoet. 

 

Energiewende in Duitsland = „Gemeinschaftswerk“ 

 

 

 

 

 



2) Wat zijn de maatschappelijke gevolgen…? 

I) meer participatie 
 

(wie doet mee, wie heef t er baat bij?) 

 

- Toename bewustwording t.o.v. Energieverbruik en -kosten 

- Meer alledaagse kennis over energievraagstukken (denk aan bezineverbruik of 
weerinschattingen) 

- Mede-beslissen over publieke infrastructuur 

- Meer ownership van de energieverzorging (cooperaties) 

- Mede-financiering van nationale infrastructuur (pilotprojecten voor 
Bürgerdividende, pensioeninvesteringen, etc.)  

 

 

 

 



2) Wat zijn de maatschappelijke gevolgen…? 

II) meer flexibiliteit  

 

(hoe kunnen verschillende oplossingen per regio gecombineerd 
worden?) 

 

- Decentrale initiatieven doelgericht ondersteunen (politiek!) 

- Stimuleren van demand-side management 

- Voorbereiden op de komst van smart meters, etc (privacy...!) 

- Belangrijke rol voor warmte-krachtkoppeling 

- Nieuwe businessmodellen rondom energiepieken/dalen 

 

 

 

 

 

 



2) Wat zijn de maatschappelijke gevolgen…? 

III) meer diversiteit 

 

(welke oplossingen functioneren naast elkaar?) 

 

- Flexibele maar richtinggevende doelen op hoog politiek niveau 

- Stimuleren van innovaties (onderzoeksgelden, educatieve maatregelen) 

- Niet beperken tot één oplossing, concurrentie stimuleren 

- Experimenten toelaten (decentrale opslag!) 

 

 

 



3) Wat zijn de prioriteiten…? 

Noodzaak 1: Duidelijkheid rondom kosten en baten = balance sheet 

 

Holistische benadering wenselijk: 

 

- Korte en lange termijn (investeren vandaag in stabiele prijzen over 5-10 
jaar) 

- Arm en rijk (maatschappelijk verantwoord, met name t.o.v. lage inkomens) 

- EEG financiering en betalingen („prosumers“, cooperaties) 

- Grote en kleine afnemers (gevoelde fairness v.w.b. stroom) 

- Binnen- en buitenland (groeiende vraag naar energie wereldwijd vertalen 
naar  voordelen voor nationale ecomomie ) 

 

Probleem 2013: te weinig data (zie ook IASS publicatie) 

 

 

 



Noodzaak 2: Duidelijkheid t.o.v. coordinatie   

 

Management versus leiderschap?  

 

- Centraal management niet mogelijk, niet wenselijk (staat in de weg van 
participatie, diversiteit en flexibiliteit) 

- maar: centraal aanspreekpunt noodzakelijk  

- maar: duidelijk richting aangeven  

- maar: voorbeeldfunctie van deelstaten, steden, gemeentes 

 

Probleem 2013: verkiezingen 

 

 

 

 

 

3) Wat zijn de prioriteiten…? 



SER Energieakkoord juli 2013: half vol of half leeg? 

 

Lessen uit Energiewende:  

Vier dimensies van de energieke samenleving als belangrijke pijlers:  

 

- Risico‘s voor maatschappelijke participatie verlagen 

- Vertrouwen in nieuwe oplossingen verhogen  

- Dialoog bevorderen (polarisatie toelaten!) 

- Uitgaan van bestaande initiatieven  

 

Maar: politiek commitment is de spreekwoordelijke hefboom 

 

 

 

 

 

 

4) NL: naar een energieke samenleving...?  



TPEC Project Team 

ulrich.mans@iass-potsdam.de 

Hartelijk dank voor uw aandacht! 



Sozialverträglichkeit für schwache Einkommensgruppen 

 

 

Stromspar-Check kann Zusatzbelastung ausgleichen durch Senken des Verbrauchs 
(Deutscher Caritas Verband 2013) 

Freiburg finanziert neue A+++ Geräte über kommunale Mittel 
(Badische Zeitung) 

Energiecontracting kann auch hier ein Business Model sein 
(Stadt Lörrach bietet kombinierte Ausschreibungen inklusiv E-Spar Projekte mit niedrigen Profitmargen) 

Sozialtarife nicht wünschenswert: Anreize zum Sparen beibehalten (Bonussystem) 
(Italien, DIW 2012) 

 

 

 

 



ANNEX: interessante data (in het duits) 
 

 

 

 

 



Quelle: DIW (2012) 



Rückläufe und andere Nutzen der Erneuerbaren-Förderung 

 

 

Genossenschaften im Aufwind: 80.000 Menschen investieren heute in 586 E-Gens 
(AEE, DGRV 2012) 

Kommunale Wetschöpfung durch EE in 2011: 8,9 Mrd Euro 
(AEE, IÖW 2012) 

40% der EE- Anlagen ist in der Hand von Privathaushalten (nicht Unternehmen) 
(KNI, trend research 2012) 

Bürgerliches Energie-Engagement in der Form von Genossenschaften gibt es vor allem 
in den alten Bundesländern 
(KNI 2012) 

Einkommensschwache Regionen haben weniger E-Gens, aber es gibt (noch) keine 
klaren Deutungen zu Verteilungstrends 
(KNI 2012) 

 

 

 

 







Energieversorgung weltweit 

 

 

Anzahl der Menschen ohne Zugang zu Strom in 2011: 1,3 Milliarden 
(IEA 2011) 

Anteil der nicht OECD Länder an der Energienachfrage bis 2035: 90% 
(IEA 2011) 

EEG Verbreitung weltweit: 65 Länder  
(REN 21 Global Status Report 2012) 

EE Ziele weltweit: 118 Länder  
(REN 21 Global Status Report 2012) 

Erwartete Kostenreduktion der größten Hersteller von PV Anlagen: 50% bis 2015  
(IRENA 2012) 

 





Nutzen für deutsche Wirtschaft 

 

 

Globaler Umsatz der EE-Branche in 2011: 243 Milliarden Euro. Tendenz steigend. 
(UNEP, Bloomberg Energy Finance 2012) 

GreenTech Branche: mehr als 2 Mrd Euro in 2012. Erwartet: 4.4 Mrd in 2025. 
(Roland Berger 2012) 

Anzahl der Arbeitsplätze in der deutschen EE-Branche in 2011: 382.000.  
(BMU 2012) 

Weltmarktanteil deutscher Firmen bei Umwelttechnologien: 23%.  
(Roland Berger 2012) 

Anteil des GreenTech Sektors am Bruttoinlandsprodukt: 11% (15% in 2015) 
(Roland Berger 2012) 

 



Nutzen für deutsche Wirtschaft 

 

 

Quelle: GreenTech Atlas 3.0 (BMU/Roland Berger 2012) 


