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Definitie Energieneutraal 

Ambitie:  De provincie Flevoland wil energieneutraal zijn in 2020, exclusief mobiliteit en heeft als stip 
op de horizon Energieneutraal in 2030, inclusief mobiliteit. 
 
 
Voor de Energieverkenning 2050 zijn is vooraf een aantal definities, keuzes en gehanteerde 
randvoorwaarden vastgelegd. Deze definities komen overeen met de voor de Nationale Energie 
Verkenning (NEV) gebruikelijke methodiek. 
 
Definities: 
• Hernieuwbare energie: Onder hernieuwbare energie wordt verstaan: energie uit hernieuwbare 

niet-fossiele bronnen zoals vastgelegd in artikel 1 van de Europese richtlijn Energie uit 
Hernieuwbare bronnen. Voor de exacte uitwerking per hernieuwbare bron wordt gebruik 
gemaakt van het Protocol monitoring hernieuwbare energie uit 2011. 
 

• Energieneutraal: Onder energieneutraal wordt verstaan: de productie van hernieuwbare energie 
in een jaar is gelijk aan het bruto finale gebruik in een jaar. 
 

• Bruto Finaal gebruik: Onder bruto finaal verbruik wordt verstaan: energieverbruik gemeten bij 
de eindgebruiker inclusief netverliezen en eigen verbruik van energiecentrales (cf. Protocol 
Monitoring Hernieuwbare Energie 2011). 

 
• In en buiten Flevoland: Bij het bepalen van energieneutraliteit wordt alleen gekeken naar het 

verbruik en hernieuwbare productie binnen Flevoland. Hierbij bestaat wel de mogelijkheid om 
energie te leveren van Flevoland naar elders en energie in te voeren van elders naar Flevoland. 
Hierdoor kunnen tijdelijke overschotten of tekorten worden opgevangen met vraag een aanbod 
buiten de provincie. Het is dus iets anders dan dat Flevoland compleet zelfvoorzienend zou zijn. 

 

Als definitie voor ‘energieneutraal’ wordt gehanteerd “PJ voor PJ”1. Dat betekent dat er net zoveel 
hernieuwbare energie wordt geproduceerd als er aan energie in Flevoland wordt verbruikt. 

  

1 Joule (J) is de maat voor energie. Een PetaJoule (PJ) is 1015 Joule. 
                                                           



Doelstelling 2020: energieneutraal, exclusief mobiliteit 
 
Met het hanteren van “PJ voor PJ” als definitie voor ‘energieneutraal’, wordt de doelstelling voor 
2020 niet meer zo ‘gemakkelijk’ gehaald als gedacht. De wereld ziet er buiten niet anders uit, maar 
de opgave wordt groter. 
 
Vanaf 2006 is met behulp van CarMon de vermeden CO2-emissie  gemonitord. Daarvoor is gekeken 
naar projecten voor  de productie van duurzame energie (en een paar grotere energiebesparings-
projecten). Deze hoeveelheid vermeden CO2-emissie (die overeenkomt met een bepaalde 
hoeveelheid fossiele brandstof die niet is gebruikt voor energieproductie) is vergeleken met de CO2-
emissie (behorend bij het energieverbruik) van burgers en bedrijven in Flevoland. 
Dit verbruik is in 2006 berekend, in overeenstemming met het groeiscenario dat  voor het 
Provinciaal Omgevingsplan Flevoland 2006 is gehanteerd. 
 
 
 
 

Figuur 1 Status van energieneutraliteit. Verwachte ontwikkeling van de CO2 emissies in Flevoland 2008 - 
2020 en vermeden fossiele energie uit hernieuwbare energie - en energiebesparingsprojecten. 
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Energieneutraliteit is indertijd gedefinieerd als de vermeden CO2-emissies2 uit energie besparing- en 
hernieuwbare energieprojecten binnen de provinciegrenzen, gedeeld door de totale CO2-emissies 
op basis van energieverbruik in de provincie (exclusief emissies uit mobiliteit). Energieneutraliteit is 
gelijk gesteld aan het percentage hernieuwbare energie in de provincie. De bijbehorende formule is: 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 =
𝑉𝑉𝐸𝐸𝐸𝐸𝑉𝑉𝐸𝐸𝑉𝑉𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐶𝐶𝐶𝐶2 𝐸𝐸𝑉𝑉𝐸𝐸𝑠𝑠𝑠𝑠𝐸𝐸𝐸𝐸𝑠𝑠 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑒𝑒𝐸𝐸𝑠𝑠𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 −  𝐸𝐸𝐸𝐸 ℎ𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑒𝑒𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑒𝑒𝐸𝐸𝑒𝑒𝑒𝑒𝐸𝐸𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

𝑇𝑇𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐶𝐶𝐶𝐶2 𝐸𝐸𝑉𝑉𝐸𝐸𝑠𝑠𝑠𝑠𝐸𝐸𝐸𝐸𝑠𝑠 (𝐸𝐸𝑒𝑒𝑒𝑒𝐸𝐸.  𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸)  

 
= % ℎ𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸  

 

Als voor ‘energieneutraal’ de definitie “PJ voor PJ” wordt gehanteerd komt het percentage lager uit 
dan met de tot nu toe gehanteerde definitie. 
 
Reden hiervoor is dat de elektriciteit geproduceerd met windturbines wordt vergeleken met de 
elektriciteit in de energiemix in Nederland. Daar zit elektriciteit in geproduceerd met verschillende 
fossiele bronnen. Daarbij gaat energie verloren bij de omzetting. 
Bij een kolencentrale met een energetisch rendement van ca 35% is 3 PJ aan kolen nodig om 1 PJ 
elektriciteit te produceren. Bij een gasgestookte centrale zoals de Maxima centrale, die een hoog 
rendement van 59% heeft,  is dat altijd nog 2 PJ gas voor 1 PJ elektriciteit. 
In de energiemix zitten verschillende bronnen. Hierdoor komt 1 PJ ‘windstroom’ overeen met meer 
dan 1 PJ vermeden fossiele energie. Hoeveel meer hangt van de samenstelling van de mix af. Hoe 
meer fossiele bronnen als bruin- en steenkool en gas er in zit, hoe meer PJ-equivalenten de 
fossielvrij-geproduceerde  elektriciteit oplevert. 
Zo is uit de monitoring een keer gebleken dat ondanks dat er geen windpark extra in productie was 
gekomen en er wel bio-vergisters gestopt waren, het percentage hernieuwbaar wel een procent was 
gestegen. Enkel doordat de energiemix ‘vuiler’ was geworden. 
 
Met het hanteren van de nieuwe definitie ‘PJ voor PJ’, vervalt de bonus voortkomend uit de vuile 
mix. De vergelijking van productie en verbruik wordt zuiverder en directer. En beter vergelijkbaar 
met de getallen in de nationale(monitoring) systematiek. 
 
Na 10 jaar en met een nieuwe Omgevingsvisie in de maak wordt overgestapt naar een andere 
definitie voor ‘energieneutraal’. In feite wordt er invulling gegeven aan een  energiedoelstelling en 
minder aan een klimaatdoelstelling. 
 
 

  

2  Vermeden CO2 emissies is de hoeveelheid kooldioxide die uitgestoten zou zijn, wanneer er geen gebruik zou 
zijn gemaakt van de betreffende hernieuwbare energiebron. Gerekend is met referentietechnologieën die 
gedefinieerd zijn in het Protocol Monitoring Hernieuwbare Energie (AgentschapNL, 2010). Het gaat hierbij om 
de binnenlandse productie van hernieuwbare elektriciteit, warmte en gas. De import van groene stroom telt 
niet mee. Bij de berekening van de vermeden emissies kooldioxide wordt alleen gekeken naar de vermeden 
emissies bij de productie van hernieuwbare elektriciteit, warmte en gas. Er wordt niet gekeken naar de 
verschillen tussen hernieuwbare en fossiele energie bij de winning en omzetting van brandstoffen en bij het 
maken van installaties voor de productie van elektriciteit, warmte en gas. 

                                                           



De opgave van Flevoland energieneutraal 2030 

Om inzichtelijk te maken wat het betekent om energieneutraal te zijn in 2030 heeft ECN een notitie 
gemaakt voor 2030, gebruik makend van de methodiek die eerder in de verkenning voor 2050 is 
gebruikt. 
 
Als definitie voor  ‘energieneutraal’ wordt gehanteerd “PJ voor PJ”. Dat betekent dat er net zoveel 
hernieuwbare energie wordt geproduceerd als er aan energie in Flevoland wordt verbruikt. Daarom 
worden voor 2030 het verwachte energiegebruik en de verwachte hoeveelheid in de provincie 
geproduceerde hernieuwbare energie berekend. Het verschil tussen beide bepaalt hoe groot de 
opgave is om van energieneutraliteit in 2020, exclusief mobiliteit, naar energieneutraliteit in 2030, 
inclusief mobiliteit, te komen. 
 
 
Energieverbruik en hernieuwbare energie in 2030  
Voor het bepalen van de opgave die volgt uit de doelstelling van het bereiken van energieneutraliteit 
in 2030 is het model dat is gebruikt voor het rapport “Verkenning Energetisch Potentieel Flevoland 
2050”3 aangevuld met het geraamde energiegebruik en de hoeveelheid opgewekte hernieuwbare 
energie in 2030 en 2040. Voor het bepalen van het energieverbruik is tot en met 2020 aangesloten 
op de eerdere notitie en is na 2020 een “frozen efficiency”-scenario aangehouden. Dat betekent dat 
het verbruik per energiegebruikende activiteit op het niveau van 2020 is gehouden, en dat de 
stijging van het geraamde verbruik alleen het gevolg is van de toename van de hoeveelheid 
activiteiten.4 Voor deze analyse is de aanname meegenomen dat de plannen voor het vliegveld 
Lelystad in 2030 gerealiseerd zullen zijn. Daardoor is het grootste deel van de stijging van het 
energieverbruik dat wordt voorzien voor 2050 al in 2030 bereikt. Dit alleen al komt neer op een 
stijging van het energieverbruik in de transportsector van 10 PJ.5 Bij windenergie is er van uitgegaan 
dat de afspraken voor het opgesteld vermogen in 2020 worden gehaald, en is dat vermogen tot 2030 
constant is. (Opmerking: Hier is geen rekening gehouden met ‘dubbel draaien’.) 

3 Verkenning Energetisch Potentieel Flevoland 2050, januari 2015, ECN-E--15-024 
4 De EPC in de gebouwde omgeving is naar verwachting in 2020 gelijk aan 0,2 in plaats van 0,0, maar hiervoor 
zijn de resultaten uit het eerdere rapport niet aangepast 
5 Van de hoeveelheid bunkerbrandstoffen voor het vliegverkeer is in het rapport “Verkenning Energetisch 
Potentieel Flevoland 2050” 10 PJ toegerekend aan het bruto finaal verbruik dat wordt gebruikt voor de 
berekening van het aandeel hernieuwbare energie van Flevoland 

                                                           



 

Figuur 1 – Finaal energieverbruik in de provincie Flevoland bij “frozen efficiency” na 2020 

 

In figuur 2 zijn het verbruik en de hoeveelheid hernieuwbare energie in 2030 naast elkaar 
weergegeven. (w) geeft warmte aan, (e) elektriciteit. Bodemenergie (e) betreft elektriciteit uit diepe 
geothermie die in het gebruikte model op de langere termijn wordt voorzien, maar nog 
onwaarschijnlijk is in 2030. 

 

Figuur 2 – Finaal energieverbruik en gebruikte hernieuwbare energie in 2030 



 

Tabel 1 – Finaal energiegebruik bij “frozen efficiency” en hernieuwbare energie in Flevoland in 2030  

 Finaal verbruik (PJ) Hernieuwbare energie 
(PJ) 

Huishoudens 10,6  
Diensten 6,0  
Industrie 2,2  
Transport 11,9  
Transport - 
luchtvaartbunkers 10,0  

Landbouw 6,0  
Energie 0,8  
Windenergie  11,7 
Waterkracht  - 
Zonnestroom (PV)  1,0 
Bodemenergie (e)   0,4 
Biomassa vast (e)   2,7 
Biogas (e)   - 
Zonnewarmte  0,0 
Bodemenergie (w)   1,0 
Buitenluchtwarmte  - 
Biomassa vast (w)  0,5 
Biogas (w)  0,7 
Biobrandstoffen  0,4 
Totalen 47,7 18,4 
 

 

Met een energieverbruik in 2030 bij “frozen efficiency” van 47,7 PJ en een productie van 18,4 PJ 
hernieuwbare energie is het aandeel hernieuwbare energie 39%, en blijft er een gat over van 29,2 PJ 
finaal energiegebruik om energieneutraliteit te bereiken. Als per sector tussen 2020 en 2030 relatief 
net zoveel energie zou worden bespaard als in het voorgenomen beleid van de Nationale 
Energieverkenning 20156 zou het verbruik 5,1 PJ lager uitkomen op 42,6 PJ.  

 

Mogelijkheden voor invullen beleidsopgave  
Om in 2030 energieneutraal te worden ligt er een behoorlijke beleidsopgave voor Flevoland. Het 
verwachte verbruik van vliegverkeer alleen zorgt met 10 van de 29,2 te overbruggen PJ voor een 
derde van de beleidsopgave. Wat opvalt bij de energiestromen in 2020 is dat er binnen de provincie 
een overschot is aan elektriciteit, maar dat aardgas en motorbrandstoffen worden geïmporteerd. 
Het meeste gas wordt verbruikt voor verwarming in de gebouwde omgeving en de glastuinbouw. 
Besparen op ruimteverwarming door isolatie en warmte/koudeopslag en elektrificatie van de 
ruimteverwarming lijken kansrijke opties. De brandstof voor het vliegverkeer kan worden 
verduurzaamd of gecompenseerd door het overschot aan hernieuwbare elektriciteit verder op te 
voeren.  

6 Nationale Energieverkenning 2015, ECN / PBL / RVO / CBS; ECN-O--15-033; 
https://www.ecn.nl/nl/energieverkenning/  
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Om een idee te geven van de omvang van de opgave volgen enkele voorbeelden van wat het zou 
beteken om het gat met één optie te overbruggen. 

Als het gat moet worden overbrugd door in alle sectoren te besparen op het verbruik moet er 61% 
worden bespaard. Het energiegebruik per huishouden in Flevoland in 2030 is bij de gehanteerde 
uitgangspunten gemiddeld 52 GJ. Het gat is gelijk aan 2,8 maal het verbruik van alle huishoudens in 
Flevoland. Als alle 203.300 woningen energieneutraal worden gemaakt dan bespaart dit 10,6 PJ. Als 
ook kantoren en overige gebouwen in de gebouwde omgeving en de landbouw energieneutraal 
worden telt dat op tot 22,7 PJ. Met het energieneutraal maken van de gebouwde omgeving in 
Flevoland kan dus ongeveer driekwart van de 29,2 PJ aan te overbruggen verbruik worden behaald. 

Een gemiddelde windmolen in Flevoland levert in 2030 bij de gehanteerde aannames 16.400 GJ aan 
hernieuwbare energie. Het gehele gat opvullen met windenergie betekent dat 2,5 maal zoveel  
windvermogen nodig is als is afgesproken voor 2020, wat neerkomt op 3467 MW aan 
windvermogen. Met een vermogen per stuk van 3 MW en 2600 vollasturen komt dat neer op zo’n 
1000 extra turbines. 

Het gat overbruggen met zonnestroom zou 29 maal zoveel vermogen aan zonnepanelen vergen als 
voorzien in 2030. Als alle daken in Flevoland vol zonnepanelen worden gelegd dan levert dit 5,5 PJ 
op7, minder dan een vijfde van het te vullen gat. Om de rest te overbruggen met zonneweiden is 
ongeveer 7400 ha ofwel 74 km2 nodig. Dat is 3% van het oppervlak van Flevoland, of 1,3 maal zo 
groot als het natuurgebied Oostvaardersplassen. 

Elektrische auto’s kunnen het energiegebruik van personenauto’s met ongeveer drie kwart 
verminderen, maar er zal een aanzienlijk verbruik overblijven.  

 

  

7 Bron: tabel 38 uit “Verkenning energetisch potentieel Flevoland”, ECN-E--15-024 
                                                           



Toedeling energieverbruik luchtvaart als onderdeel van mobiliteit 
 
Ten opzichte van de ambitie voor 2020 betekent de doelstelling voor 2030, inclusief mobiliteit,  ruim 
een verdubbeling van de opgave. De energievraag van mobiliteit, inclusief luchtvaart, is veel  groter 
dan de energievraag van bedrijven en burgers in Flevoland. 
Vraag is hoe, voor welk deel, het energieverbruik van de luchtvaart wordt meegenomen in de 
energie-opgave. Op 5 april tijdens een presentatie over dilemma’s bij de doelstellingen voor 2050, 
2030 en 2020 hebben GS aangegeven de opgave vanuit de luchthaven/luchtvaart in principe mee te 
nemen in de ambitie voor 2030: energieneutraal, inclusief mobiliteit: De luchthaven is er, gaat 
groeien, en het wordt lastig de energiedoelstelling 2030 te halen. 

Het is duidelijk dat het niet meetellen van alle bunkerbrandstoffen voor het vliegverkeer de 
beleidsopgave aanzienlijk zou verminderen. Deze brandstoffen moeten volgens de EU-richtlijn voor 
hernieuwbare energie8 tot een bepaalde hoeveelheid worden meegeteld bij het bruto finaal 
verbruik dat wordt gebruikt bij berekening van het aandeel hernieuwbare energie. Het niet 
meetellen van alle bunkerbrandstoffen is te verdedigen als een groot deel ervan bestemd zou zijn 
voor reizigers van buiten Flevoland. De Europese richtlijn houdt ook rekening met een begrenzing 
van de hoeveelheid brandstoffen die moet worden meegeteld voor het verbruik, ook al gaat het in 
de richtlijn om landen en niet om landsdelen. De grens ligt bij 6,18% van het bruto finaal verbruik. 
Voor Flevoland zou dit betekenen dat 2,5 PJ aan bunkerbrandstoffen voor de luchtvaart zou worden 
meegeteld in plaats van 10 PJ. 
 
Berekening energieverbruik luchtvaart vanaf Lelystad Airport 
In het ECN-rapport  Verkenning Energetisch Potentieel Flevoland 2050, januari 2015 wordt voor 
vliegveld Lelystad en bunkerbrandstoffen de volgende berekening gemaakt: 
In het basisscenario voor Flevoland is verondersteld dat vliegveld Lelystad sterk uitgebreid zal 
worden om zo een deel van de groei van Schiphol op te kunnen vangen. Verondersteld wordt dat dit  
er 45.000 vliegtuigbewegingen per jaar zullen zijn in 20509. In het Protocol Hernieuwbare Energie 
telt het bunkeren van vliegtuigbrandstof mee in het finaal energiegebruik. In de Nationale Energie 
Verkenning is verondersteld dat er 216 PJ aan bunkerbrandstoffen gebruikt wordt door de 
luchtvaart. De 45.000 vliegtuigbewegingen van Lelystad is daar dus 7,5% van of 16 PJ. In het protocol 
is ook sprake van een korting, afhankelijk van de omvang van het vliegverkeer in ene land.  Voor 
Flevoland betekent dit een aftrek van 6 PJ. In totaal gaat het dan om een verhoging van het 
energiegebruik voor transport van 10 PJ. 
Bunkerbrandstoffen voor het vliegverkeer vanaf het geplande vliegveld Lelystad, maken een fors 
deel uit van het verbruik voor mobiliteit in 2050. Potentiele besparing op dit verbruik is afhankelijk 
van technologische innovaties in de luchtvaartsector. Dit is in deze studie niet verder uitgewerkt. 
(Opmerking. Dat impliceert dat de 16 PJ die is berekend naar verwachting in verloop van tijd naar 
beneden bijgesteld kan worden. En daarmee de ook de 10 PJ.) 
 
  

8 Richtlijn 2009/28/EG 
9 Faber, .M. et al. (2014) , Milieueffectrapport Lelystad Airport, Deel 1 Hoofdrapport, 
http://www.alderstafel.nl/uploads/1/4/1/3/14138220/milieu_effect_rapport_lelystad_airport.pdf 
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Mogelijke manieren voor toerekening van het energieverbruik van de luchtvaart aan Flevoland 
1. Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie  

Het Nederlandse protocol hernieuwbare energie sluit aan op de Europese Richtlijn Hernieuwbare 
Energie. Daarin is een maximum percentage vastgelegd dat het meegetelde energieverbruik van 
luchtvaart uitmaakt in het zogenaamde bruto eindverbruik. Dat bruto eindverbruik wordt berekend 
met als doel het aandeel hernieuwbare energie te kunnen berekenen. Het maximum-percentage 
mee te tellen energieverbruik door luchtvaart is 6,18% van het bruto eindverbruik. 
Het betekent niet dat er slechts 6,18% van de vliegtuigbrandstof wordt meegeteld, maar dat het 
aandeel dat vliegtuigbrandstof uitmaakt van het totaal (“bruto finaal”) energieverbruik niet meer 
dan 6,18% bedraagt. Dat is gunstig voor landen met relatief veel luchtvaart en met kleine 
eilandstaten zoals Cyprus en Malta, die erg afhankelijk zijn van vervoer door de lucht. De 10 PJ voor 
Flevoland komt door die maximering van het aandeel luchtvaartbrandstoffen die meetelt. Als alles 
meetelt zou het 16 PJ zijn geweest, maar na maximering op 6,18% wordt het 10 PJ.  
 

2. Naar rato van inwonersaantallen 
Een andere optie is een keuze voor een regionaal doel dat aansluit op het energiegebruik dat is toe 
te rekenen aan Flevoland. Een groot deel van het vliegverkeer vanaf Lelystad zal niet voor 
Flevolanders zijn, dus dat kan voor een vermindering zorgen. Maar aan de andere kant zullen 
Flevolanders via Schiphol en andere vliegvelden reizen. Een aanpak kan dus zijn om het totale 
Nederlandse verbruik door vliegverkeer (dus inclusief internationaal, in jargon dus ook de 
vliegtuigbunkers) te verdelen over de provincies op basis van het aantal inwoners per provincie. De 
keuze blijft dan of je het gemaximeerde verbruik uit de Richtlijn Hernieuwbare Energie volgt of dat je 
uitgaat van het werkelijk verbruik van de luchtvaartbunkers. Omdat voor de berekening van het 
aandeel hernieuwbare energie in Flevoland ook is aangesloten op het protocol hernieuwbaar en dus 
ook op de Richtlijn is het logisch dat consistent te houden. Als je uitgaat van de Richtlijn dan volgt 
het aan Flevoland toe te reken verbruik van de Nederlandse luchtvaart qua ordegrootte voor 2030 
uit: 6,18% van ca. 2175  PJ totaal finaal verbruik in Nederland is ca. 135 PJ. Het aandeel inwoners in 
Nederland  van Flevoland is 2,4%. 
Daarmee kom je op ongeveer 3,2 PJ verbruik voor vliegverkeer door inwoners van Flevoland. 
 

3. Maximeren aandeel luchtvaart in energie-opgave 
Een laatste methode is om het verbruik door luchtvaart op dezelfde manier te behandelen als bij 
landen, dus door het aandeel van het verbruik door de luchtvaart te maximeren op 6,18% van het 
bruto finaal verbruik van Flevoland. Daarmee komt de berekening op 2,5 PJ voor luchtvaartbunkers 
voor Flevoland. 
 

4. Niet meerekenen van luchtvaart in de opgave 
Voor internationale afspraken (IPCC) voor broeikasgasemissies blijven de emissies van het 
internationale vlieg- en scheepvaartverkeer tot nu toe helemaal buiten de verantwoordelijkheid van 
de landen. 
Er zijn dus afspraken voor EU-lidstaten over hoeveel energie voor luchtvaart mee te tellen (in de 
noemer) bij de berekening van het aandeel hernieuwbaar. En voor het niet meetellen van 
internationaal vlieg- en scheepvaartverkeer voor de rapportage van broeikasgasemissies. Verder zijn 
voor zover bekend  geen relevante internationale afspraken. Het is wel de verwachting dat het 



internationale vlieg en scheepvaartverkeer op één of andere manier onder rapportageverplichtingen 
zal komen te vallen. 
 
De Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie geldt voor lidstaten van de Europese unie. Deze richtlijn 
geldt alleen voor landen. Het is aan andere geografische gebieden om voor zichzelf een 
rekenmethode te selecteren. 
Het toepassen van deze regel voor provincies  of gemeenten is niet vastgelegd, maar kan een keuze 
zijn voor een regionaal doel: 
• Voor Schiphol wordt de CO2 emissie niet aan Provincie Noord Holland toegerekend maar is door 

de provincie beoordeeld als zijnde van nationale aard. Voor Noord-Holland is in een studie naar 
volledige verduurzaming van de energievoorziening het verbruik van internationaal lucht- en 
scheepvaartverkeer buiten het energieverbruik gehouden, maar dat is een keuze van de 
provincie geweest, het is geen vaststaande methode. 

• Voor Eindhoven Airport is “het rijden van vliegtuigen op de luchthaven zelf meegenomen in de 
CO2 emissie rapportage van de luchthaven aan de provincie”. Of provincie Noord Brabant deze 
emissies vervolgens ook betrekt bij het bepalen van haar eigen duurzame energiedoelstelling is 
niet bekend.  

 
Behalve als luchtvaart (bunkerbrandstoffen) niet wordt meegenomen als onderdeel van mobiliteit, 
ligt het energieverbruik dat meegeteld zou kunnen worden tussen maximaal 16 PJ en minimaal 2,5 
PJ. 
Bij de voor 2050 en 2030 gehanteerde 10 PJ is sprake van een directe relatie met de vluchten  van en 
naar Lelystad Airport. 
In alle gevallen, anders dan de toerekening van 10 PJ,  verandert ook het totaal verbruik van 
Flevoland, om het aandeel hernieuwbaar mee te berekenen. 
 
 
 
 
 


