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4,5% van de totale Nederlandse toegevoegde waarde
is afkomstig uit de energiesector.
FEITEN EN CIJFERS

Kerncijfers

Toegevoegde waarde Energie

60
63

19%

Werkzame personen (x 1.000 fte)

1,5
1,6

11%
Aantal bedrijven (x 1.000)

Energie

70%

39,7
43,3
Productie (€ mld)

DE NEDERLANDSE ENERGIESECTOR IS OMVANGRIJK, DIVERS

23,6
26,2
Toegevoegde waarde (€ mld)

EN HETEROGEEN. DE TOPSECTOR ENERGIE OMHELST ENERGIEPRODUCENTEN EN -LEVERANCIERS, NETWERKBEDRIJVEN,

12,7
17,6

Economische ontwikkelingen
R&D (€ mld)

-INNOVATIE), ICT-BEDRIJVEN GESPECIALISEERD IN

2010

2012

Bron: CBS monitor 2013, bewerkt door RVO.NL

GEOGRAFISCHE LIGGING, GAS- EN ELECTRISCHE
Werkzame personen Er werkten in 2012 63.000 personen (in fte

INFRASTRUCTUUR, GROTE PROCESINDUSTRIE (O.A. AGRO EN

uitgedrukt) in de Energiesector volgens de traditionele CBS-indeling.
Productie De productie steeg tussen 2010 en 2012 met 3,6 miljard euro.

CHEMIE), GROTE HAVEN- EN OFFSHORE- EN TRANSPORTSECTOR

De arbeidsproductiviteit in de sector is vijf keer hoger dan het landelijke
gemiddelde, namelijk 415.000 euro per arbeidsjaar.

(O.A. BINNENVAART) HEEFT NEDERLAND EEN GOEDE

Toegevoegde waarde Ook de toegevoegde waarde steeg in dezelfde periode
tot 26,2 miljard euro. Dit is 4,5% van de totale Nederlandse toegevoegde

UITGANGSPOSITIE.'

waarde.
Uitvoer De uitvoer van goederen steeg in dezelfde periode met 4,9 miljard
euro.
R&D De Research en Development investeringen van 2010 zijn onbekend.
In 2012 besteedde de sector 1,14 miljard aan Research&Development.
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Gerelateerde activiteiten
Bron: CBS monitor 2013, bewerkt door RVO.NL

1,14

OMGEVING), ADVIESBUREAUS (BIJV. ENERGIEBESPARING EN

ENERGIESYSTEEM EN KENNISINSTELLINGEN. DOOR ONZE

Duurzame energie: niet-exploitatiefase

Uitvoer van goederen (€ mld)

PRODUCENTEN VAN APPARATUUR (BIJV. ZONNE-ENERGIE),
BOUW- EN INSTALLATIEBRANCHE (OFFSHORE, BEBOUWDE

Aardgas
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De energiesector levert een belangrijke
bijdrage aan de Nederlandse economie.
Het aandeel aan het bruto binnenlands
product bedraagt 5,4% (2012). Veruit de
grootste bijdrage wordt geleverd door de olie
en gaswinning (3,2%). Sinds 2001 is het
aandeel van de energiesector aan het bbp
flink gestegen. Deze toename vond vooral
plaats in de conventionele energiesectoren.
Door de stijging van de energieprijzen is ook
de toegevoegde waarde van de olie- en
gas- winning sterk gestegen. De werkgelegen
heid van de energiesector als geheel laat
vanaf 2005 een gestage groei zien. Deze groei
is voornamelijk veroorzaakt door de
activiteiten uit investeringen op het gebied
van hernieuw- bare energie en energie
besparing. De werk- gelegenheid bij
netwerkbedrijven is opvallend sterk gegroeid,
namelijk met 20%. De totale directe werkgelegenheid in de conventionele exploitatiefase en de duurzame energie- sector is in
2013 gelijk aan 92.000 mensen (gemeten in
voltijdbanen) (NEV).
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Nationale en internationale ontwikkelingen bepalen de uitkomst
van het Nederlandse energiedebat.

12 x

NATIONAAL SPEELVELD
ENERGIE

Energy Valley
In Noordelijk Groningen ligt de
focus op: energiebedrijven en
Eemshaven.
Dominante spelers: Gasunie,
GasTerrra, Enexis, NAM, Nuon,
Elektrabel, Energy Academy
Europe, Energy Valley, SNN,
RUG en ECN.
In overig Energy Valley focus
op: NAM activiteiten.
Dominante spelers: NAM,
MioMCN, Energy Valley en
SNN.

3x

Zuid-Holland
In Rotterdam Rijnmond ligt de
focus op: energiebedrijven en
havenactiviteiten.
Dominante spelers: Eneco,
Nuon, Stedin, CleanTech Delta,
Rotterdam Climate Initiative.
In Delft en Westland en
Bollenstreek ligt de focus op:
kennisontwikkeling.
Dominante spelers: CleanTech
Delta, TNO en TU Delft.

Noordwestvleugel Randstad
Focus op: energietransitie,
vergroening, ICT en elektrisch
vervoer.
Dominante spelers: Nuon,
TheNewMotion, Car2Go en
ASC.

19x

13 x
Zuidoost Noord-Brabant
Focus op: duurzame energie,
innovaties solar.
Dominante spelers: ELAT
samenwerking, Smit Ovens,
Brabant Development Corporation, Brainport Industries,
Roth&Rau, OM&T, VDL/ETG,
Umicore, Philips Innovation
Services, TNO, TU Eindhoven,
Holst Centre en ECN.

TRENDS EN BELEIDSVRAAGSTUKKEN
Energie-akkoord. De opgave van de Topsector Energie is tweeledig: groei van het verdienpotentieel en
werkgelegenheid in de sector én versnelling van de energietransitie. In deze opgave speelt het Energie
akkoord voor Duurzame Groei een belangrijke rol, omdat daarmee de doelstellingen voor 2023 kwantitatief
in kaart zijn gebracht. Voor de langere termijn zijn Europese afspraken over het aandeel hernieuwbare
energie en de energiebesparing 2030 en het voornemen om in 2050 klimaat neutrale energievoorziening
in Europa te bereiken de belangrijkste ijkpunten.

9x

22 x

van olie, gas, groen gas, LNG, waterstof; (offshore) bouwbedrijven; ICT-bedrijven betrokken bij nieuwe
energiesystemen; partijen in de biobased; NWO, universiteiten, ECN, TNO en andere publieke kennis
instellingen; regionale overheden en regionale (semi-)overheidsorganisaties (zoals Energy Valley en Kiemt)
betrokken bij energie-innovatie (EFRO, interreg); maatschappelijke organisaties en NGO’s voor zover
betrokken bij de energietransitie.

Oost-Nederland
Focus op: duurzame energie
innovations.
Dominante spelers: KEMA, Alliander,
AkzoNobel, Ballast Nedam, BASF,
Essent, Nuon, GDW SUEZ, Norske
Skog, Unica, Parenco, Vestas,
Remeha, WUR, Universiteit Twente
en Radboud Universiteit Nijmegen.

Nieuw energiesysteem. In het portfolio van de topsector Energie spelen naast innovatie gericht op
technologieontwikkeling ook de implementatie en valorisatie een belangrijke rol. Hierbij is aandacht voor
de verandering van het energiesysteem (wat betekent een groeiend aandeel zonne- en windenergie voor de
balanshandhaving op het net? Hoe gaat de toekomstige consument zich gedragen?) en aandacht voor
sociale innovatie (acceptatie van energietechnieken en inzichten in de voorkeuren van energiegebruikers).
En naast innovatie is er aandacht voor voldoende geschoold personeel en exportbevordering.
Concurrentiekracht & Schoon. Nationale en internationale ontwikkelingen bepalen de uitkomst van
het Nederlandse energiedebat, waarin beschikbaarheid/betrouwbaarheid, betaalbaarheid en schoon in de
juiste mix gebalanceerd moeten worden. Energie is een voorziening waarmee groei van de Nederlandse
welvaart (economie, milieu, sociale rechtvaardigheid) wordt gediend. De IEA heeft in diverse scenario’s de
groei van de wereldwijde energiebehoefte geïdentificeerd met de daarbij behorende afhankelijkheid van
fossiele en duurzame energiebronnen. Tegelijk moet de Nederlandse economie kunnen blijven concurreren
met andere economieën. In die veranderende wereld is innovatie onontbeerlijk.

INTERNATIONAAL
De internationale agenda van de topsector Energie richt zich op “Samenwerking aan Kennis” (IEA, Horizon
2020, ERAnetten) en op exportbevordering. In het kader van het Energieakkoord voor Duurzame Groei heeft
de Topsector Energie de strategie Sustainable Urban Delta ontwikkeld, onder welke vlag de energie
producten aan buitenlandse afnemers gepresenteerd kunnen worden. Nederland is een “urban delta” en
werkt aan duurzame oplossingen: als over 15 jaar 80% van de wereldbevolking in steden woont, zal er een
behoefte bestaan aan Nederlandse oplossingen voor leefbare steden. Met die exportboodschap wil de
topsector Energie de innovaties die Nederland te bieden heeft in het buitenland onder de aandacht
brengen.

Naast de energieproducenten en –leveranciers (verenigd in de brancheorganisatie Energie Nederland) en
netwerkbedrijven (verenigd in de organisatie Netbeheer Nederland), zijn vele verschillende spelers actief in
deze sector. In totaal waren eind 2013 770 bedrijven bij de Topsector Energie aangesloten (waarvan 65%
MKB), die een directe bijdrage aan de innovatieagenda hebben geleverd (RVO.NL). Dit aantal is groeiende.
Dit zijn producenten van machines en apparatuur voor zonne-energie; de installatiebranche voor energieinstallaties; producenten van machines en apparatuur voor warmtepompen, isolatie en ventilatie, en ander
energiezuinig bouwmateriaal; energie-intensieve industrie betrokken bij energiebesparende proces
technologie; producenten van componenten in de energie-infrastructuur; adviesbureaus, verzekeraars en
financiers betrokken bij energie-innovatie en –productie; bedrijven betrokken bij productie en/of opslag
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Instrumentarium
In 2013 maakten 370 bedrijven gebruik van de WBSO, waaronder 300 MKB-bedrijven. Daarnaast maakten
230 bedrijven gebruik van de RDA, waaronder 190 MKB-bedrijven. Er werd 2 miljoen euro aan MIT-subsidie
verleend, verdeeld over 27 projecten.
De meeste verleningen waren haalbaarheidsstudies (11). De geschatte omvang van publiek-private samen
werking binnen de TKI’s bedroeg 44,1 miljoen euro.
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