Ontwikkeling van strategieën en tools voor grotere inzet
van duurzame energiebronnen – verwarmen en koelen
(RES-HC)
Het doel van FROnT is het bevorderen van gelijke voorwaarden voor
duurzame energiebronnen – verwarmen en koelen (RES-HC, Renewable
Energy Sources – Heating and Cooling) in Europa en het ontwikkelen van
strategieën om deze energiebronnen op grotere schaal in te zetten.
Het initiatief is in maart 2014 opgezet en wordt mede door het programma ‘Intelligent Energy Europe’ (IEE) gefinancierd. In het kader van
het initiatief zijn zowel bestaande steunregelingen als doorslaggevende
factoren voor eindgebruikers geanalyseerd en de gemiddelde kosten van
verwarmen en koelen, hiaten in de informatie en andere belemmeringen
voor de markt onderzocht. Dit alles om strategische beleidsprioriteiten
te kunnen vaststellen zodat de aanwezigheid van RES-HC op de markt
wordt vergroot.
FROnT heeft verschillende tools en onderzoeken opgeleverd die consumenten helpen bij hun besluitvormingsproces, de industrie bij betere
communicatie met consumenten en beleidsmakers bij het maken van
beter en efficiënt beleid voor RES-HC.
In dit document worden enkele uitkomsten van het project samengevat,
waaronder de volgende onderwerpen:
→→ Technologie voor RES-HC en marktontwikkeling;
→→ Doorslaggevende factoren voor eindgebruikers;
→→ Kosten en prijzen;
→→ Strategische beleidsprioriteiten en steunregelingen: goede praktijken
en aanbevelingen;
→→ Consumenten bereiken: gebruikmaken van multipliereffecten.

	TECHNOLOGIE
VOOR
1
RES-HC
EN MARKTONTWIKKELING
Ongeveer de helft van de verbruikte energie in
Europa wordt gebruikt voor de verwarming en
koeling van huizen, kantoren en bedrijven. Circa
72% van het in Europa verbruikte gas wordt
gebruikt voor het verwarmen van gebouwen en
voor industriële processen. Een groot deel van dit
gas wordt geïmporteerd. De bezorgdheid over de
veranderlijke gasprijs en de energiezekerheid wordt
steeds groter.
Het beste alternatief om onze afhankelijkheid van import te
verminderen, is het gebruik van duurzame energiebronnen
voor verwarmen en koelen (RES-HC). Dit kan een aanzienlijke
vermindering van CO2 opleveren, terwijl we tegelijkertijd
onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen terugdringen.
Bovendien creëren we lokale werkgelegenheid, zodat we
helpen om de Europese economie nieuw leven in te blazen.
Desondanks wordt RES-HC nog steeds over het hoofd gezien in
overheidsbeleid en het openbare leven. De Europese Unie (EU)
zou in 2020 jaarlijks €21,8 miljard op de import van brandstoffen
kunnen besparen als 25% van de warmtebehoefte door duurzame
energie zou worden geleverd.
Duurzame verwarmings- en koeltechnologieën blijven zich
ontwikkelen en spelen een steeds grotere rol in de Europese
energiemix. Om deze ontwikkeling te versnellen is het
volgende nodig:
→→ M
 eer inzicht in de werkelijke kosten van verwarmen en
koelen;
→→ M
 eer informatie en ondersteuning voor nationale en lokale
autoriteiten die een administratief kader opzetten;
→→ En meer informatie over de doorslaggevende factoren
voor eindgebruikers.
Het FROnT-initiatief is opgezet om deze hiaten in te vullen.
Duurzame energiebronnen - verwarming en koeling
(RES-HC) omvatten de volgende technologieën:
→→ Thermische zonneenergie,
→→ Bio-energie,
→→ Aardwarmte,
→→ Geothermische
warmtepompen,
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→→ Luchtwarmtepompen,
→→ Waterwarmtepompen,
→→ Micro-, kleinschalige
en grootschalige
collectieve systemen.

	FAIR
RES-HC
2
OPTIONS AND TRADE:
FROnT
FROnT bevordert gelijke voorwaarden voor duurzame
energiebronnen – verwarmen en koelen (RES-HC) in Europa.
In het kader van het initiatief zijn bestaande steunregelingen
en de belangrijkste succesfactoren van die regelingen
geanalyseerd en is het inzicht in zowel de kosten van RESHC als de doorslaggevende factoren voor eindgebruikers
verbeterd. Dit alles om een kader te kunnen vaststellen voor
efficiëntere en effectievere publieke steunregelingen en
om duidelijke en transparante communicatie met Europese
consumenten te verbeteren.

FROnT: EEN CONSORTIUM
Bij het werk van FROnT waren belanghebbenden
betrokken uit de industriewereld en overheidsinstanties
van verscheidene EU-lidstaten, waaronder Spanje,
Portugal, het Verenigd Koninkrijk, Polen, Nederland en
Oostenrijk.
Om het project tot een goed einde te brengen is een
consortium opgezet, waarin vertegenwoordigers uit de
industrie en nationale energieagentschappen bijeen
zijn gebracht, bijgestaan door partners met specifieke
vakkennis.
Lees meer over de projectpartners op:
www.front-rhc.eu/about/partner-organisations/

	
3 MEER INZICHT IN DE
EINDGEBRUIKER:
DOORSLAGGEVENDE
FACTOREN
Dankzij FROnT hebben we meer inzicht in het
besluitvormingsproces van de eindgebruiker met betrekking
tot verwarmings- en koelsystemen. In een onderzoek door
het consortium zijn de factoren bepaald die de toepassing van
RES-HC bevorderen, wat zorgt voor maatwerk en efficiënte
maatregelen.
Na een grondige analyse van het besluitvormingsproces
van eindgebruikers bij het investeren in oplossingen voor
verwarmen en koelen heeft het consortium vastgesteld welke
factoren moeten worden aangepakt om:

4 KOSTEN

EN PRIJZEN

FROnT heeft ook de relevante factoren geanalyseerd die de
kosten van verwarmings- en koeltechnologieën bepalen. Op
basis van de resultaten van deze analyse is een gezamenlijk
overeengekomen rekenmethode ontwikkeld, die de
transparantie en vergelijkbaarheid van RES-HC-systemen
vergemakkelijkt: de Gemiddelde kosten van verwarmen en
koelen (LCoHC, Levelised Cost of Heating and Cooling).

→→ d
 uidelijker over RES-HC-technologieën te communiceren
en deze technologieën op juiste wijze te vergelijken met
andere opties op de markt;

Om consumenten te helpen bij de vergelijking van RES-HCtechnologieën met andere opties op de markt is een online
tool ontwikkeld, die een overzicht biedt van relevante factoren
voor de vergelijking van RES-HC-systemen met conventionele
systemen. De vergelijking gaat uit van de levenscyclus van
het systeem en houdt daarom rekening met zowel de initiële
investering als de operationele kosten van het systeem. De
vergelijking omvat:

→→ t ools te ontwikkelen die eindgebruikers helpen bij hun
aankoopbeslissing (voor verwarmen en koelen).

→→ Kosten van de geproduceerde energie-eenheid (kWh);
→→ Cumulatieve kasstroom (rendement op investering);
→→ Besparing op CO2-uitstoot.

ONDERZOEKSRESULTATEN

ONTWIKKELING VAN DE GEMIDDELDE
KOSTEN VAN VERWARMEN EN KOELEN (LCOHC)
Cumulative cash flow
Cumulative cash flow

Afb. 1: Infographic – Hoe burgers beslissen over het verwarmen en koelen van hun
huis

FROnT heeft het beeld over RES-HC in de woon-,
tertiaire en industriële sectoren onderzocht. Het
onderzoek belichtte met name de belangrijkste
factoren die van invloed zijn op de aankoopbeslissing
van eindgebruikers. Naar aanleiding van dit onderzoek
hebben de FROnT-partners verschillende tools voor
consumenten ontwikkeld, waaronder FAQ’s en
informatiebladen.
De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek van
FROnT zijn terug te lezen op de website.
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Afb. 2: Een financiële uitdraai uit de tool voor gemiddelde kosten van verwarmen en
koelen

Bij deze methodologie hoort een tool waarmee
eindgebruikers de kosten van een RES-HC-systeem met
de referentiekosten van een fossiele-brandstofsysteem
kunnen vergelijken, zodat ze relevante gegevens hebben
voor hun aankoopbeslissing.
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3

	
5 STRATEGISCHE
BELEIDSPRIORITEITEN
EN STEUNREGELINGEN:
GOEDE PRAKTIJKEN EN
AANBEVELINGEN

	
6 CONSUMENTEN
BEREIKEN:
MULTIPLIEREFFECTEN
GEBRUIKEN

Het FROnT-consortium heeft bestaande steunregelingen
geanalyseerd om te bepalen wat de belangrijkste
succesfactoren zijn die de markttoepassing van
RES-HC doeltreffend versnellen. De analyse omvat
steunregelingen voor het ontwerp, de uitvoering en de
controle van verwarmingssystemen.

Het consortium heeft zijn netwerk van energieagentschappen,
industriële spelers en andere entiteiten, zoals NGO’s, ten
volle benut om de resultaten van het FROnT-project onder
eindgebruikers te verspreiden en belanghebbenden bij de
dagelijkse projectactiviteiten te betrekken. Dankzij de hulp
van alle bij FROnT betrokken spelers, waaronder nationale en
Europese deskundigen, konden tools worden ontwikkeld die
de belangrijkste belanghebbenden helpen om consumenten te
bereiken en alle belanghebbenden duidelijk en eenvoudig over
RES-HC te informeren.

STEUNREGELINGEN
Als u meer wilt weten over de
belangrijkste succesfactoren voor
het ontwerp, de uitvoering, de
controle en de beoordeling van
steunregelingen voor RES-HC, bekijk
dan de volgende pagina op onze
website:
www.front-rhc.eu/library/#success
Afb. 3: Handleiding voor goede praktijken bij het
opzetten van geïntegreerde steunregelingen voor RHC

Bovendien hebben de nationale partners van FROnT
capaciteitsopbouwende sessies georganiseerd om ‘multipliers’
te trainen, d.w.z. mensen op belangrijke posities wat
betreft het contact met consumenten en die relevant zijn
voor marktvertegenwoordigers, zoals medewerkers van
energieagentschappen, gemeenten of bedrijven.

Op basis van de diverse analyses, onderzoeken en tools heeft
het FROnT-consortium daarnaast een reeks beleidsadviezen
opgesteld die beleidsmakers helpen om belemmeringen bij
de toepassing van RES-HC te overwinnen. Deze adviezen
omvatten ook prioriteiten voor de ontwikkeling van de
mogelijkheden van RES-HC in Europa voor 2020.

Beleidsprioriteiten
De beleidsprioriteiten richten zich op vier onderwerpen:
→→ Duidelijke strategische prioriteiten en bestuur hebben
(Bijv.: een decarboniseringsroutekaart voor de lange
termijn ontwikkelen, met plannen en mijlpalen voor 2030,
2040 en 2050);
→→ Betere marktvoorwaarden voor RES-HC ontwikkelen ;
→→ Bewustzijn, kwaliteit en betrokkenheid van burgers met
betrekking tot RES-HC vergroten (Bijv.: de zichtbaarheid
verbeteren door middel van energieprestatiecertificaten
voor gebouwen);
→→ Financieringsmogelijkheden voor RES-HC verbeteren
(Bijv.: de betrokkenheid van particuliere financiële
instellingen vergroten om nieuwe financiële tools te
ontwikkelen).
Bezoek de website voor meer informatie over de
beleidsadviezen van het FROnT-consortium: www.frontrhc.eu
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CONTACT & MEER INFORMATIE
Wilt u meer weten over FROnT?
Bezoek dan onze website: www.front-rhc.eu
De auteurs zijn volledig verantwoordelijk voor de inhoud van deze publicatie, die niet
noodzakelijkerwijs de mening van de Europese Unie weergeeft.

Medegefinancierd door het programma
‘Intelligent Energy Europe’ van de Europese Unie.

