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Wensen - Realiteit 
 
 

• “tussen droom en daad staan wetten in de weg en 
praktische bezwaren..” 

 
(Willem Elschot) 
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Buiksloterham integrated energy 
system 

De hoge energieprestatie van nieuwe gebouwen en de groei van (decentrale) duurzame energieopwekking leidt tot noodzakelijke 
aanpassingen aan het energiesysteem. De substantieel complexere energiesystemen van de toekomst zijn gebaat bij meer 
flexibiliteit en een betere afstemming van decentrale duurzame opwekking, energieconversie, -opslag en –infrastructuur, en de 
energiesystemen op gebouwniveau.  
Het doel is om kansrijke scenario’s voor een flexibel en geïntegreerd energiesysteem voor het gebied te ontwikkelen en innovatieve 
oplossingen te verkennen die hier aan bij kunnen dragen, zowel technisch als procesmatig. Als testcase wordt Buiksloterham 
gebruikt. De resultaten zullen ook van toepassing zijn op andere nieuwbouwlocaties (‘bis’). 
 

Verduurzamen bedrijfsvoering met 
100% renewables (TROFEE) 

De onzekere lange-termijn voorziening van betaalbaar aardgas is aanleiding om een transitie bij Verosol in gang te zetten naar 
productie met hernieuwbare elektriciteit. Dat vergt flexibele productiesystemen waarbij vraag en aanbod van energie wordt 
afgestemd. Het ontwikkelen van een model (open en flexibele bèta-versie besturingssysteem) waarmee kan worden onderzocht hoe 
duurzaam opgewekte elektriciteit ingezet kan worden in het productieproces van zonweringen. 

casus warmtenet bij Handelscentrum 
Westerlee de Lier 

Doel van het project: onderzoeken van toepassing van innovatie regel en ontwerp techniek SHW in de praktijk met Handelscentrum 
Westerlee in gemeente Westland als casus. Westerlee heeft behoefte aan een duurzame, betrouwbare en betaalbare 
warmtevoorziening, op acceptabele wijze voor alle op het terrein gevestigde bedrijven. Benutting van aanwezige restwarmte in 
combinatie met power2heat is een goed alternatief voor de aanwezige gas infrastructuur. Het project draagt bij aan de 
doelstellingen binnen e programmalijn: ‘Nieuwe kansen’, maar raakt ook de programmalijnen Power2Heat en energieopslag en 
managementsystemen. 

Ecovat Tuinbouw 
Netbalanceringssysteem 

Onderzocht wordt hoe de laagwaardige warmte uit de “kas als energiebron” optimaal kan worden toegevoegd aan het Ecovat 
Netbalanceringssysteem. 

Haalbaarheid en schaalbaarheid van 
de buurtbatterij 

Technische en maatschappelijke vergelijking maken tussen de Buurtbatterij en Woningbatterijen; • Beoordelen van de haalbaarheid 
van de Buurtbatterij met bestaande en nog te ontsluiten inkomstenbronnen, en in relatie tot energieprijzen en daaraan gerelateerde 
regelgeving; • Een inschatting maken van de schaalbaarheid van de Buurtbatterij; • Een aanzet doen naar een vervolgproject  

Haalbaarheidsstudie naar kleinschalige 
energieopslag van duurzame 
elektriciteit in de vorm van waterstof 

Dit project richt zich op het uitwerken van de techniek voor kleinschalig energieopslag en het onderzoeken van de commerciële 
haalbaarheid van zo’n systeem. 

Haalbaarheid serious gaming als 
katalysator voor groei energieopslag 
en conversie 

Ontwikkelen van een businessplan voor de ontwikkeling en inzet van serious gaming om flexibiliteit door energieconversie en 
energieopslag te ontsluiten. 
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Geen transitie zonder knelpunten 
• Oftewel: zonder wrijving geen glans; dus verwacht niet dat alles 

makkelijk zal gaan……. 
 

• Rol (rijks)overheid: faciliteren, stimuleren 
 

• Daarom: diverse regelingen en advisering (met name vanuit TSE): 
• Experimenteer regeling Elektriciteit 
• Haalbaarheidsregeling Systeemintegratie 
• Advisering door adviseurs RVO 

 
• Zie verder ook: www.rvo.nl of 088 042 42 42 
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http://www.rvo.nl/
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Programma Ruimte in 
Regels voor Groene 
Groei (R2G2)  
 
Innovatieve investeringen stimuleren 
door het wegnemen van belemmeringen 
in wet- en regelgeving 
 
 
 
Aanpak & Relatie met Green Deals 
 

Sabine Hoogstad 
Albert Moerkerken  
 
 



Doel presentatie 

• Informeren over aanpak en producten R2G2.  
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Programma Ruimte in Regels voor Groene Groei (R2G2) 
 

Wie   Programma van EZ, I&M, RVO en RWS  
Doel   Ruimte scheppen voor investeringen in groene groei 
Uitgangspunt  Vanuit de ondernemer met een concrete belemmering  
  in wet- en regelgeving, die hem beperkt innovatief te  
  investeren. 
 
Producten  

• Inventarisatie en zicht op belemmeringen  
• Weggenomen belemmeringen, bevorderen innovaties 
• Voorstellen voor beleid  
• Communicatie van de resultaten  
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Hoe werken we?  
1. Ophalen van belemmeringen (netwerken met ondernemers, 

onderzoek, beleidsdirecties, Infomil en inspecties, Green Deals, 
RACE, info@ruimteinregels.nl) 

2. Analyseren van belemmering met ondernemer (door RVO, RWS en 
beleid I&M/EZ)  

3. Categoriseren : 
 
 
 
 
 

4. Verkennen van oplossingsrichtingen d.m.v. partijen bij elkaar 
brengen 

5. Communicatie van de oplossingen via informatiebladen, netwerk 
stakeholders en website. 

8 
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Analyse & oplossen van belemmeringen 

Aanpak belemmeringen op basis van: 
• Politieke urgentie 
• Bestuurlijke afspraken 
• Economische impact 
• Duurzaamheid 
• Pragmatisme 
 
Ervaring: 
- Belemmeringen komen niet vanzelf, we gaan de boer op! 
- In gesprek met ondernemers om belemmeringen te concretiseren 
- Samenwerking met uitvoering belangrijk, RVO en RWS kennen het 

veld en mogelijke oplossingsrichtingen  

9 
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Oplossingen niet altijd merkbaar voor ondernemers! 

10 
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Domeinen en Thema’s  
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  Domeinen Thema's  
Groene Groei BBE Level Playing Field 
  Energie* REACH 
  Voedsel Afval/geen afval 
  Afval Mechanisme 
  Klimaat Financiering (Financiële haalbaarheid) 
  Mobiliteit Certificering  
  Water* Afvaltransport 
  Bouw Accijnzen en belastingen 
Topsectoren Agri & Food Veredeling 
  Chemie Mest & vergisting 
  Creatief Hout 
  High Tech Afval-regelgeving  
  LSH Deeleconomie  
  Logistiek Groen Bouwen 
  Tuinbouw Voedsel 
Extra Duurzaam inkopen   
  Natuur & biodiversiteit  2016: Inspecties & dynamische regelgeving 
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Vergelijk werkwijzen Green Deal en R2G2 
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  Werkwijze  R2G2 
1. Ontvangst knelpunt ondernemer (doorvragen, analyse) 

2. Beleidsverantwoordelijke opsporen 

3.  Bespreken met beleidsmedewerker: gezamenlijke perceptie van het knelpunt?  

4.  Tijd beschikbaar? 

5.  Gezamenlijke perceptie van oplossingsrichtingen?  

6. Beleidsomgeving vaststellen, relevante netwerkpartners consulteren   

7.  Regelmatige feedback naar de ondernemer 

8.  Gezamenlijke oplossingsrichting vaststellen en uitwerken 

 9.  Oplossingen variëren van ‘interpretatiekwesties’ tot bestuurlijke EU-trajecten 
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Voorbeelden 
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Thema  Voorbeelden belemmeringen november 2015 
Accijnzen   

Opgelost Belasting op biobased verpakkingen (2013) 
Nog niet opgelost Accijns op biodiesel uit frituurolie 

Afval / Geen afval   
Opgelost Aantal organische reststromen niet meer onder H10 Wet milieubeheer 

Nog niet opgelost Vele potentiële toepassingen van reststromen, o.a. uit de industrie 
Bouwen   

Opgelost Toepassing bodem- en vliegas in bouwmateriaal / beton (LAP) 
Nog niet opgelost Biobased materialen niet in berekening Milieuprestatie gebouwen 

Certificering   
Opgelost Certificering duurzaamheidseisen BBE 

Niet opgelost  Synthesegas voor BBE productie niet beschouwd als biobased 
Deeleconomie   

Opgelost - 
Nog niet opgelost Leaseconstructies (b.v. Led lease) niet erkend door belastingdienst 

Financiering   
Opgelost Ruimte binnen MIA-code A1810 voor compostering 

Nog niet opgelost Lastig om specifieke BBE subsidies te verkrijgen 
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Voorbeelden 
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Thema  Voorbeelden belemmeringen november 2015 
Hout   

Opgelost Inwerkingtreding emissie-eisen kleine houtketels uitgesteld 
Nog niet opgelost Hout mag slechts in een beperkte periode worden gerooid 

Level playing field   
Opgelost Importheffing bio-ethanol: EU-onderhandeling en BOD-vergunning 

Nog niet opgelost Houtverbranding: input én output-eis. Buitenland: alleen output-eis 
Mest en vergisting   

Opgelost Handreiking mono-mestvergisting 
Nog niet opgelost Mineralenconcentraat toepassen als kunstmestvervanger (EU) 

Natuur / Biodiversiteit   
Opgelost - 

Nog niet opgelost Eisen GLB, kudde rond Naardermeer 
Reach   

Opgelost Tarieven voor MKB verlaagd (maart 2014) 
Niet opgelost  Afnemers van recyclaat eisen dat geen Reach-stoffen aanwezig zijn 

Voedsel   
Opgelost Veiligheidscertificaat gekregen na migratietest uit bio-plastics 

Nog niet opgelost Toepassing algen op voedingsbodem van mest 
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• Kijk op onze website: 
www.ruimteinregels.nl 

• Belemmeringen? Mail ons! 
info@ruimteinregels.nl 

 

http://www.ruimteinregels.nl/
mailto:info@ruimteinregels.nl


Stakeholders 
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R2G2 
 

IenM EZ 
RWS 

RVO 

Green Deals 

Groene Groei 

Topsectoren 

Infomil 
ILT 

NVWA 

RACE 

grondstoffenplein 

Ondernemersplein 

VNG 

Avans 

Helpdesk RWS 

WUR LEI 

Andere dep. 
(BZK, BUZA) 

Decentrale 
overheden 

Andere domeinen: 
energie/chemie/bo
uw/maatwerk etc.  
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