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Zo werkt de
energietransitie
door op uw
economie
AUTEUR Gerlof Rienstra

Regio Drechtsteden doet mee aan de Deal Pilots Regionale Energiestrategieën van het Rijk. In het traject is gekeken hoe de energietransitie verbonden kan worden aan regionaal-economische en sociale ambities.
De nationale Deal Pilots Regionale Energiestrategieën biedt dit
jaar aan bedrijven, inwoners en organisaties een laagdrempelige mogelijkheid om in zeven pilots, samen met de overheid, te
werken aan groene groei en ervaring op te doen om deze aanpak te verbreden. Initiatieven uit de samenleving staan daarbij
aan de basis. Maar ook belemmeringen, die kunnen worden
aangepakt op rijksniveau, worden in beeld gebracht.

impact van een energiestrategie gericht op energieneutraliteit
heeft laten onderzoeken. Op deze sociaal-economische impact,
waartoe ik als economisch expert was ingezet, ga ik in dit artikel
nader in. Daarmee verbreedt de doelstelling van energietransitie, vaak gericht op energieneutraliteit, zich met regionale economische ambities. Dit maakt gefundeerdere keuzes mogelijk.

Economische informatie
Zeven regio’s hebben zich aangeboden en zijn geselecteerd als
pilotregio in het kader van deze Deal Pilots Regionale Energie
strategieën. Een daarvan is de Regio Drechtsteden die het afgelopen jaar de ruimtelijke, energetische én sociaal-economische

Er is kwantitatieve en kwalitatieve economische informatie nodig om een sociaal-economische studie te kunnen uitvoeren.
Beleidsmatig levert deze aanpak een handreiking voor het afwegen van bestuurlijke keuzes en investeringsmogelijkheden als
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Next Electric

De productie van de energievoorziening (energieproductie en -distributie) blijft in het scenario Next Electric in
handen van gespecialiseerde energiebedrijven met een
bovenregionale functie. In dit toekomstscenario is er nog

het om energietransitie gaat. Daarmee kan aangesloten worden
bij op te stellen provinciale, regionale of lokale omgevingsvisies die een economische effectrapportage voorschrijven. Voor
andere regio’s die na de pilots een vergelijkbaar traject gaan
volgen, kan deze bewezen aanpak een leidraad bieden voor het
in beeld brengen van de met energietransitie gepaard gaande
sociaal-economische effecten.

maar een energiedrager: duurzame elektriciteit opgewekt
via zon, wind en water. De samenleving is battery driven,
wat wil zeggen dat zowel bedrijven als consumenten
beschikken over buffers om ervoor te zorgen dat een constante toevoer van energie is gegarandeerd. De regio wekt
een groot deel van de elektriciteit en warmte zelf op in
twee gespecialiseerde industriegebieden (industry grids).
De overige energie wordt geïmporteerd.
Voor de Regio Drechtsteden zou dit naar rato van het
investeringsvolume in vervoermiddelen, machines en
installaties (de belangrijkste activa van Next Electric) een
jaarlijks investeringsbedrag van 118 miljoen euro per jaar
(prijzen 2014) betekenen. Voor de gehele periode 2020-

‘Er valt ook sociaaleconomisch iets te
kiezen bij regionale
energietransitie’

2040 betekent dit een investeringsvolume in hernieuwbare energie en energiebesparing van 2,4 miljard euro.
Als de nationale productiewaardemultiplier uit investeringen in 2014 ook in deze regio kan worden gerealiseerd,
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levert de jaarlijkse investering voor de Regio Drechtsteden van 118 miljoen euro in hernieuwbare energie een

Scenario’s

additioneel productie-effect op van 451 miljoen euro

Evenals dat voor de Regio Drechtsteden door het E-team van
BVR en haar samenwerkingspartners is uitgevoerd, is de ruimtelijke impact van de energietransitie in Energie- en Ruimte-ateliers te vertalen in diverse ruimtelijke scenario’s. Deze
scenario’s zijn vervolgens besproken met de stakeholders in de
regio waarna een voorkeursscenario verder is uitgewerkt. Zo
zijn bij de Regio Drechtsteden elementen uit drie totaal verschillende basisscenario’s gehaald: Scenario’s Gateway, Island
en Next Electric met hun respectievelijke energetische en economische rendementen. De gekozen elementen werden weer
gecombineerd in een zogenoemd referentiescenario, vanuit de
eis dat er sprake moest zijn van energieneutraliteit. In dit referentiescenario zijn de dimensies ruimte, energie én economie
al geïntegreerd, waardoor het keuzeproces goed kan worden
ingezet.

(prijzen 2014). Daarvan proﬁ teren vooral de industrie en
de energieproductiebedrijven in de provincie Zuid-Holland. Een deel van de productie-impuls in deze sectoren
(17%) komt ten goede aan omliggende provincies, met
name Noord-Brabant, Utrecht en Gelderland, door toelevering van goederen en diensten.
De toegenomen productiewaarde als gevolg van de
investeringen in hernieuwbare energie en energiebesparing levert tussen 2020 en 2040 in de Regio Drechtsteden
een gemiddelde economische groei op van 1,9 procent en
een gemiddelde groei van de werkgelegenheid van 1470
werkzame personen in fte.

Voor de stakeholders in de regio’s is het eveneens zeer relevant
om naast dit ruimtelijk inzicht ook inzicht te krijgen in de sociaal-economische aspecten van hun scenario’s. Dit kan zorgen
voor een betere integratie van sociale, economische, ruimtelijke
en duurzame beleidsthema’s. Maar ook kan met deze informatie een onderbouwing worden gegeven voor strategische beslissingen en kan het gevoerde beleid worden verantwoord.

Sociaal-economische effecten bepalen
De volgende vragen staan bij het bepalen van de sociaaleconomische effecten in ieder geval centraal:
• Wat is de investeringsomvang om de energiestrategie uit te
voeren (verdeeld in korte termijn en lange termijn)?
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Island
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Voor de Regio Drechtsteden zou dit naar rato
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van het investeringsvolume van bedrijven,

76 procent terecht bij bouwnijverheid en
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Deze vragen blijken kwantitatief goed te beantwoorden via het
energetisch en regionaal-economisch analysemodel E-PROG.
In E-PROG wordt onderscheid gemaakt tussen:
1 | investeringen in en exploitatie van energiegerelateerde activiteiten;
2 | productie (omzet) als gevolg van investeringen en exploitatie
onder 1.;
3 | toegevoegde waarde (afzet) als gevolg van investeringen en
exploitatie onder 1.;
4 | intermediaire leveringen (verbruik van goederen en diensten) = 2. – 3., van belang voor de berekening van de indirecte effecten op andere sectoren en regio’s via transacties
van goederen en diensten ten behoeve van het productieproces;
5 | werkgelegenheid (werkzame personen in fte) als gevolg van
investeringen en exploitatie onder 1., direct en indirect.

levert tussen 2020
en 2040 in de Regio
Drechtsteden een gemid-
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• Wat zijn de economische effecten van de geplande investeringen op de regionale en sectorale werkgelegenheid en de daaruit voortvloeiende exploitatie?

energie en
energiebesparing

Beoordeling
De voorliggende regionale energiestrategie kan vervolgens met
een aantal kernbegrippen uit de (regionale) economie worden
beoordeeld:
1 | Investeringen in vaste activa en de exploitatie daarvan, voor
zover gerelateerd aan duurzame energie (hernieuwbare
energiebronnen, energiebesparing en netwerken)
2 | De door deze investeringen en exploitatie gegenereerde productiewaarde. Dat is de totale omzet in euro’s die het gevolg
is van gerealiseerde energieprojecten uit de regionale strategieën. Bij hernieuwbare energiebronnen gaat het daarbij om
de volgende productprofielen: zon, wind, waterstof, warmte
en geothermie, biogas/massa/brandstoffen, energie uit water.
Daarnaast kan inzicht worden gegeven in de gegenereerde
productiewaarde van energiebesparing, elektrisch vervoer,
smart grids, waterstoftechnologie en CO2-opvang en -opslag.
3 | De door deze investeringen en exploitatie gegenereerde toegevoegde waarde. Dit is de totale afzet in euro’s die het gevolg is van gerealiseerde energieprojecten uit de regionale
energiestrategieën. Uit deze toegevoegde waarde worden
de vergoedingen voor de productiefactoren grond, arbeid
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Gateway

Het scenario Gateway onderscheidt zich
van de andere scenario’s door de synergie
met de haven van Rotterdam oftewel de
regio Rijnmond. Er is dus sprake van extra
agglomeratiekracht door een grotere massa
van haven- en industriële activiteiten. Regio
Drechtsteden proﬁ teert hiervan mee door
specialisatie. De productie van de energievoorziening (energieproductie en -distributie) blijft in dit scenario in handen van
gespecialiseerde energiebedrijven met een
bovenregionale functie. In dit scenario is
ook sprake van energieproductie in de Regio
Drechtsteden.
Doordat chemie, productie en andere indus-
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Als de nationale productiewaardemultiplier
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2014). Daarvan proﬁ teren vooral de industrie
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voor energieconversie, -opslag en -transport.

en kapitaal gefi nancierd. Naast lonen en salarissen zijn afschrijvingen en winsten de belangrijkste bestanddelen van
de toegevoegde waarde. De ontwikkeling van het totaal van
deze toegevoegde waarde ten opzichte van het voorafgaande
jaar wordt als extra economische groei of krimp (in procenten) benoemd.
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4 | Het verschil tussen productiewaarde en toegevoegde waarde
wordt intermediaire leveringen of verbruik van goederen en
diensten in het productieproces genoemd. Met deze intermediaire leveringen of toeleveranties worden achterwaartse
effecten bepaald. Dit kan als volgt worden uitgelegd: als een
economische sector investeert heeft dat niet alleen een di-
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rect effect op de sector zelf, maar via toeleveranties van goederen en diensten ook indirect op andere sectoren. Bijvoorbeeld een bouwbedrijf dat bouwmaterialen bij de industrie
bestelt en in opdracht van een projectontwikkelaar werkt.
Als deze transacties de regiogrens overschrijden is er tevens
sprake van een indirect regionaal effect.
wel een concreet maatregelenpakket worden benoemd, waarbij per maatregel een specifiek economische impuls, in termen
van investeringen en exploitatie, kon worden doorgerekend in
E-PROG. Hoe ging dat in zijn werk?

5 | Uit toegevoegde waarde en intermediaire leveringen komt
werkgelegenheid voort. Als het gaat om energiegerelateerde
activiteiten komt deze vooral tot stand in de volgende economische processen: toelevering, assemblage en constructie, alsmede installatie en onderhoud. Dit zijn processen die
vooral in bouw(installatie)bedrijven en de maakindustrie
(metalelektro) voorkomen. Deze economische sectoren profiteren naar verwachting het meest van de energietransitie.
In de drie scenario’s (zie kaders) zijn mogelijke investeringsvolumes geraamd omdat nog onvoldoende duidelijk was welke maatregelen voor energietransitie concreet zouden worden
genomen. Na het tweede atelier kon in het referentiescenario

Resultaten E-PROG
Voor het vaststellen van de economische gevolgen van energietransitie in het referentiescenario is gebruikgemaakt van nationale energieberekeningen van het CBS. Het CBS berekent op
basis van energiegerelateerde activiteiten een aantal economische indicatoren vanaf 2008. De nationale energierekening sluit
met deze indicatoren aan bij de nationale en regionale rekeningen, en kon daarmee aan de regionale economische jaarcijfers
voor de provincie Zuid-Holland en de Regio Drechtsteden worden gekoppeld. Directe en indirecte effecten kunnen vervolgens
regiospecifiek worden bepaald.
Uit de resultaten van E-PROG blijkt dat er grote verschillen in
economisch rendement van investeringen in energiegerelateerde activiteiten bestaan. Zo leveren investeringen in wind- en
zonenergie bijna 50 procent meer productiewaarde op dan andere bronnen van hernieuwbare energie en meer dan 50 procent in vergelijking met energiebesparing of investeringen in
netwerken. Investeringen in zon, warmte en geothermie leveren
meer dan tweemaal zoveel werkgelegenheid op in vergelijking
met wind. Regionale voorkeuren spelen bij deze energiemix een
belangrijke rol, zo bleek uit de gehouden ruimtelijke ateliers.
Dat dit ook grote regionale economische effecten kan hebben
voor structuur en werkgelegenheid was voor veel deelnemers
een verrassing. Zo is het regionaal-economisch nogal bepalend
of je in je energiemix kiest voor energiebesparing of herbruikbare energiebronnen om energieneutraliteit te bereiken, en
tussen herbruikbare energiebronnen met veel of weinig toegevoegde waarde en werkgelegenheid, tussen windenergie op zee
of op land.
Uiteindelijk kan de overgang naar een nieuwe energiemix voor
de Regio Drechtsteden een incidentele extra economische groei
van 1,5 procent, als gevolg van investeringen, en een structureel
effect van 0,3 procent per jaar, als gevolg van exploitatie,
opleveren. Er valt dus economisch iets te kiezen, ook op regionaal niveau!
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‘Investeringen in zon,
warmte en geothermie leveren meer dan
tweemaal zoveel werkgelegenheid op in
vergelijking met wind.’

