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Agenda

 Introductie Groenbalans

 Status duurzame energiedoelstellingen EU en Nederland

 Het EU-systeem van Garanties van Oorsprong

 Het effect op de CO2-footprint

 Uitdagingen voor duurzame energie nu en in de toekomst

 Propositie Zeker Duurzame Energie (ZDE) - direct matchen 

van energie vraag en aanbod



Groenbalans

 Gestart in 2007

 Missie: bijdrage leveren klimaatneutraal ondernemen door

 Inzicht -> Reduceren -> Verduurzamen -> Compenseren

 Klanten zijn bedrijven en overheden uit alle sectoren

 Dochteronderneming van Windunie Groep

http://www.groenbalans.nl
http://www.windunie.nl


Wel of niet groene stroom?

Wat is voor jouw organisatie de meest bepalende 
overweging om wel of niet te kiezen duurzame energie?

Een aantal antwoorden:

- Kostenbesparing

- Past binnen circulaire doelstelling en CO2-prestatieladder

- MVO-beleid

- Als opstap naar zelf volledig duurzaam opwekken

- Meerkosten groen versus GvO zelf regelen



Terugblik in de tijd

 2013: NL Energieakkoord

 2015: Parijs klimaatakkoord

 2019: NL klimaatakkoord

 2021: Fit for 55 programma van Europese Commissie



Aandeel duurzame energie in NL



Hernieuwbare elektriciteit in Nederland



Size matters!

De oppervlakte van het slagvlak van de windmolen is cruciaal voor een goede opbrengst



Ambities op zee

Op dit moment is er iets meer 

dan 3 GW vermogen 

gerealiseerd op de Noordzee. 

Dit gaat in 2030 naar 

20 Gigawat (levert 80TWh aan 

groene stroom op jaarbasis) 

en in 2050 naar 70gigawatt!



Perspectief richting 2050

 In 2021 was 33% van elektriciteitsproductie hernieuwbaar (32 TWh)

 In 2030 komt 70% van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen (84TWh)

 In 2050 elektriciteitsvoorziening volledig energieneutraal (120TWh)



Bronnen energie-opwek



Groene stroom = hernieuwbare elektriciteit

 Groen stroom: opgewekt met zon, wind, water of biomassa

 Groene stroom = grijze stroom + Garanties van Oorsprong 

(GvO's)

 Er worden niet GvO's uitgegeven dan is opgewekt aan 

hernieuwbare energie

 Het GvO-systeem zowel in Nederland als in Europa



Het EU systeem van Garanties van 

Oorsprong



Wat is een Garantie van Oorsprong

 Digitaal certificaat, aantoonbaar bewijs dat 1 MWh (1.000 

kWh) stroom groen is opgewekt d.m.v. wind, water, zon of 

biomassa

 GvO's hebben een geldigheid van 1 jaar

 Alle EU landen zijn aangesloten bij het GvO systeem: import en 

export toegestaan

 Alle GvO's komen automatisch terecht in de database van CertiQ

 Ook de import GvO's



Productie en verbruik GvO’s

Productie in NL over 2021

Fossiel Zon Wind Biomassa Waterkracht

Verbruik in NL over 2021

Fossiel Zon Wind Biomassa Waterkracht



Kenmerken van een digitale GvO

 EAN code: Oorsprong

 De identiteit, de locatie, het type en de capaciteit 

van de installatie waar de energie is geproduceerd

 De datum waarop de installatie operationeel is 

geworden

 Datum productie en einddatum geldigheid



Groen gas GvO’s

 Worden gebruikt om aardgas te vergroenen

 Komen voort uit de productie van groen gas door vaak 

vergisting van biomassa

 Uitgegeven door Vertogas, de Nederlandse 

certificeringsinstantie

 1 groen gas GvO vergroent 100 m3 aardgas

 Nadeel: schaars en relatief duur

 Voordeel: stimulans voor schoon gas in Nederland



Hoe koop je groene stroom in?

 Koop grijze stroom in bij de energieleverancier

 En GvO's bij Groenbalans:

 Goedkoper en flexibeler

 Groene stroom op alle locaties

 Certiq afboekingsbewijs

 Tarieven van GvO's: zeer volatiel



Wat heeft groene stroom voor effect op 

de CO2-footprint?

 Onderdeel van een duurzame bedrijfsvoering is ook het 
inkopen van groene stroom

 Groene stroom reduceert direct de CO2-footprint

 Stel een organisatie koopt 1.000.000 kWh grijze stroom 
in

 Dit heeft een uitstoot van 523 ton CO2

 Wanneer deze stroom vergroend wordt met 1.000 GvO's

 Is de uitstoot 0

 Zie volgende sheet



Het effect van groene stroom op de 

CO2-footprint



De energiemarkt anno 2022: op spanning

Het elektriciteitsnet in Flevoland, Friesland, Noord-
Holland en Gelderland zit vol volgens Liander. Dit 
geldt voor nieuwe grootverbruikers zoals bedrijven.

Energieprijs torenhoog, en dat blijft nog 
een tijd zo: ‘ik heb angst voor de toekomst’

Energiebedrijven moesten in augustus soms 
een negatieve prijs hanteren op hun stroom

Stroomnetwerk Limburg en N-Brabant 
vol, nieuwe bedrijven niet aangesloten

Ook zware industrie vraagt om hulp voor 
energieprijzen



Zeker Duurzame Energie (ZDE)

ZDE-platform



Zeker Duurzame Energie (ZDE)
 We zijn, samen met Windunie, op zoek gegaan naar een manier om een stabiele en 

eerlijke prijs te kunnen bieden voor groene stroom. In een regulier energiecontract 
wordt de prijs bepaald door de duurste vaak fossiele energie. Dit zorgt voor onnodig 
hoge prijzen. Met het Zeker Duurzame Energie-platform maken we een directe 
koppeling tussen producent en afnemer.

 Belangrijke component is dat je een contract voor langere periode kunt afsluiten.

 Voor nieuwe parken richten we op 10 jaar omdat dit financieringszekerheid biedt voor 
een wind of zonnepark. Voor bestaande parken mikken we op ~5 jaar.

 Een ander belangrijk aspect is dat wanneer er gelijktijdigheid is, en daar bedoelen 
we mee, wanneer de molen draait of de zon schijnt, de groene stroomprijs geleverd 
wordt zoals afgesproken. Wanneer dit niet overlapt, wordt de benodigde energie 
ingekocht via de EPEX spot markt.

 We zien deze directe koppeling als de volgende stap in de energietransitie waarbij 
duurzame energie een steeds dominantere rol gaat spelen en daarbij de prijs voor 
energie wordt verlaagd.



Zeker Duurzame Energie (ZDE)

 Vaste stabiele prijs voor duurzame energie voor een lange 

periode

 Voordelen voor jouw organisatie alsmede voor de producent

 Productie van duurzame energie komt uit wind- of zonneparken 

in NL

 Het IT-platform koppelt productie van duurzame energie direct 

aan de energievraag van jouw organisatie

 Als er geen duurzame energie-productie is: inkopen op de 

energiebeurs (EPEX spot)

 De ZDE-propositie vanaf 2023 beschikbaar



Zeker Duurzame Energie (ZDE)

 Meer weten, lees het artikel op onze website

 Een stabiele en eerlijke prijs voor duurzame energie

https://www.groenbalans.nl/zeker-duurzame-energie-platform-zde/
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