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afkortingen

Buitenkanseffect: Het buitenkanseffect doet zich voor wanneer financiering wordt verstrekt ter ondersteuning van 
een begunstigde die ook zonder de steun dezelfde keuze zou hebben gemaakt. In dergelijke gevallen kan het resultaat 
niet aan het beleid worden toegeschreven en heeft de aan de begunstigde betaalde steun geen rechtstreekse gevolgen 
gehad.

CF: Cohesiefonds

CO2: Koolstofdioxide

EFRO: Europees Fonds voor regionale ontwikkeling

EU-meerwaarde: Op een algemeen niveau is de „Europese meerwaarde” de waarde die een EU-optreden oplevert 
bovenop de waarde die zou zijn gecreëerd indien alleen de lidstaat een maatregel had getroffen.

HEB 2020 doelstellingen: In Richtlijn 2009/28/EG over energie uit hernieuwbare bronnen, die door de lidstaten moet 
worden uitgevoerd vóór december 2010, worden bindende nationale streefcijfers vastgesteld voor alle lidstaten, opdat 
de EU tegen 2020 een aandeel van 20 % energie uit hernieuwbare bronnen in het algemeen zou betrekken en een 
aandeel van 10 % in de vervoerssector in het bijzonder.

HEB: HEB = Hernieuwbare energiebron — Energie uit hernieuwbare niet-fossiele bronnen, namelijk wind, zon, 
aerothermische, geothermische, hydrothermische energie en energie uit de oceanen, waterkracht, biomassa, stortgas, 
rioolwaterzuiveringsgas en biogassen:

 ο geothermische energie: energie die in de vorm van warmte onder het vaste aardoppervlak is opgeslagen;

 ο biomassa: de biologisch afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen en residuen van biologische oorsprong uit 
de landbouw (met inbegrip van plantaardige en dierlijke stoffen), de bosbouw en aanverwante nijverheidstakken, met 
inbegrip van de visserij en de aquacultuur, alsmede de biologisch afbreekbare fractie van industrieel en stedelijk afval;

 ο zonne-energie: uitgestraald licht en warmte van de zon, bruikbaar gemaakt aan de hand van een scala van 
technologieën zoals zonneverwarming, fotovoltaïsche zonne-energie (PV) en zonnethermische energie;

 ο windenergie: de omzetting van windenergie in een bruikbare vorm van energie, bijvoorbeeld door gebruik te maken 
van windturbines als elektrische krachtbron;

 ο waterkrachtenergie: de omzetting van kinetische energie van watervallen en stromend water in elektrische energie.

1 ISSAI 3000: Standards and guidelines for performance auditing based on INTOSAI’s Auditing Standards and practical experience. (Normen en 
richtsnoeren voor doelmatigheidscontrole, op basis van de INTOSAI-controlestandaarden en praktische ervaring.)
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Concept kosteneffectiviteit: Dit betreft de mogelijkheden of het potentieel van een gecontroleerd(e) entiteit, activiteit, 
programma of actie om bepaalde resultaten tegen redelijke kosten te verwezenlijken. Een kosteneffectiviteitsanalyse 
is een onderzoek naar de relatie tussen de kosten en de resultaten, uitgedrukt in kosten per eenheid van het bereikte 
resultaat1 . Dit begrip wordt ook benadrukt in de financiële regels van de EU (zie paragraaf 6).

LS: Lidstaat

Maatstaven voor energie-eenheden:

 ο GW, MW, kW — giga-/mega-/kilowatt

 ο GWh, MWh, kWh — giga-/mega-/kilowattuur

 ο kWp — kilowatts-peak — het nominale vermogen van de fotovoltaïsche module.

MER: Milieueffectrapportage

PV: Fotovoltaïsch

Richtlijn hernieuwbare energiebronnen: Richtlijn 2009/28/EG van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van 
energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG.

Teruglevertarief (FIT = feed-in tariff): een beleidsmechanisme opgezet om investeringen in technologieën voor 
hernieuwbare energie te versnellen door het aanbieden van langetermijncontracten aan producenten van duurzame 
energie, doorgaans op basis van de productiekosten van iedere technologie.
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I
In deze controle werd het antwoord gezocht op de 
vraag of er goede resultaten zijn geboekt door de twee 
belangrijkste financieringsbronnen van EU-uitgavenpro-
gramma’s ter bevordering van hernieuwbare energie, 
met name het Europees Fonds voor regionale ontwikke-
ling en het Cohesiefonds (middelen in het kader van het 
cohesiebeleid).

II
Ongeveer 4,7 miljard euro was bestemd voor hernieuw-
bare energie in de programmeringsperiode 2007-2013. 
De Rekenkamer onderzocht of de financiële middelen 
in die periode zijn toegewezen aan projecten voor de 
opwekking van duurzame energie waarbij duidelijke 
prioriteiten werden gesteld, die kosteneffectief en gerijpt 
waren en waarmee rationele doelstellingen werden 
nagestreefd, en of met die middelen goede resultaten 
waren geboekt doordat werd bijgedragen tot de EU-
2020-doelstelling voor energie uit hernieuwbare bron-
nen (HEB).

III
De Rekenkamer constateerde dat de 24 gecontroleerde22 
HEB-opwekkingsprojecten de geplande output oplever-
den. De meeste gecontroleerde HEB-projecten waren op 
het moment van hun selectie voldoende rijp en gereed 
voor uitvoering. Er waren geen belangrijke kostenover-
schrijdingen of vertragingen bij de projecten en de 
HEB-opwekkingscapaciteit werd volgens plan geïnstal-
leerd en was operationeel. Er waren geen noemens-
waardige risico’s voor hun technische duurzaamheid te 
vinden.

2 De controleresultaten werden afgeleid uit een onderzoek van 
24 voltooide projecten op het gebied van hernieuwbare energie 
uit negen uit het EFRO of het CF gefinancierde operationele 
programma’s in Malta, Oostenrijk, Polen, Finland en het Verenigd 
Koninkrijk. De projecten hadden betrekking op de sectoren 
biomassa, fotovoltaïsche zonne-energie, thermische zonne-energie 
en windenergie.

IV
Bij een derde van de gecontroleerde projecten werden 
de doelstellingen inzake energieopwekking verwezen-
lijkt (of nagenoeg verwezenlijkt) en correct gemeten. 
De Rekenkamer constateerde dat de totale kosten-
effectiviteit van de steun uit de cohesiebeleidsmidde-
len aan HEB-opwekkingsprojecten slechts in beperkte 
mate heeft bijgedragen tot de verwezenlijking van het 
EU-HEB-streefcijfer voor 2020, doordat:

 ο kosteneffectiviteit niet het leidende beginsel was bij 
de planning en uitvoering van de HEB-energieopwek-
kingsprojecten, en

 ο de middelen in het kader van het cohesiebeleid een 
beperkte EU-meerwaarde hadden.

V
De Rekenkamer constateerde meer bepaald dat er ruimte 
was voor verbetering in de gecontroleerde lidstaten: bij 
sommige aanbestedingsprocedures waren de transpa-
rantie, doeltreffendheid en billijkheid bij de selectie van 
contractanten niet geheel verzekerd; de voorbereiding 
volstond niet voor doeltreffend toezicht en evaluatie; in 
de programma’s werd niet uitgelegd hoe de EU-midde-
len op kosteneffectieve wijze konden bijdragen tot de 
verwezenlijking van de HEB-doelstellingen; er werd niet 
altijd rekening gehouden met kosteneffectiviteit van de 
maatregelen in de verschillende HEB-sectoren bij het 
uittrekken van kredieten, en er werd nagelaten met de 
programma’s prestatie-indicatoren vast te stellen voor 
het toezicht en de evaluatie.

VI
De Rekenkamer concludeert dat verbeteringen nood-
zakelijk zijn opdat de financiering in het kader van deze 
programma’s een optimale bijdrage zou leveren aan de 
verwezenlijking van de HEB-doelstellingen voor 2020.
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VII
De uitgaven in het kader van het cohesiebeleid bieden 
in het algemeen voordelen voor de economie in bredere 
zin en hoewel de rechtstreekse meting van de economi-
sche groei of de gecreëerde banen — de overkoepelende 
doelstellingen van het cohesiebeleid — buiten de reik-
wijdte van deze controle vielen, worden de opmerkingen 
en aanbevelingen van de Rekenkamer ook geformuleerd 
in de context van deze beleidsdoelstellingen.

VIII
Met het oog op het waarschijnlijk betere gebruik van de 
EU-middelen ter bevordering van HEB in de program-
meringsperiode 2014-2020 doet de Rekenkamer de 
volgende aanbevelingen:

Aanbeveling 1
De Commissie dient via richtsnoeren voor de pro-
gramma- en projectvoorbereiding en -selectie alsmede 
via voorwaarden om middelen ter beschikking te stellen 
voor investeringen in HEB-energieopwekkingscapaciteit:

 ο ervoor te zorgen dat in het toekomstige cohesie-
beleid medegefinancierde HEB-programma’s zijn 
gebaseerd op het beginsel van kosteneffectiviteit, 
waarbij onder meer het buitenkanseffect wordt ver-
meden. De programma’s moeten worden gebaseerd 
op een goede behoefteanalyse, op prioritering van 
de meest kosteneffectieve technologieën (zonder on-
derscheid te maken tussen HEB-sectoren) en op een 
optimale bijdrage aan het EU-HEB-streefcijfer voor 
2020. Er moeten adequate doelstellingen worden 
vastgesteld voor de HEB-opwekking in verhouding 
tot de begroting, alsmede criteria voor de project-
selectie, waarbij de nadruk ligt op de kosteneffectivi-
teit van de resultaten van de energieopwekking (om 
overcompensatie van projecten te voorkomen);

 ο de totstandbrenging — door de lidstaten — van 
een stabiel en voorspelbaar regelgevingskader voor 
HEB in het algemeen te bevorderen, evenals vlottere 
procedures voor de integratie van HEB-elektriciteit in 
de netwerken.

Aanbeveling 2
De lidstaten moeten, onder leiding van de Commissie, 
aan de projectcontext aangepaste minimumcriteria 
inzake kosteneffectiviteit vaststellen en toepassen. Zij 
moeten tevens de meerwaarde van de middelen van het 
cohesiebeleid verhogen door de tenuitvoerlegging van, 
het toezicht op en de evaluatie van de HEB-projecten te 
verbeteren en door een gegevensbestand aan te leggen 
met meetresultaten over energieopwekkingskosten in 
alle relevante HEB-sectoren.
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Hernieuwbare energie

01 
Energie uit hernieuwbare energiebron-
nen (HEB) is van groot belang om de 
veiligheid van de energievoorziening 
in de EU te verhogen, om de EU minder 
afhankelijk te maken van conventio-
nele (fossiele) brandstoffen en om de 
uitstoot van broeikasgassen te vermin-
deren. Elektriciteit en warmte kunnen 
worden opgewekt uit een hele reeks 
bronnen, van zon (geconcentreerde 
zonne-energie of fotovoltaïsche ener-
gie), wind (onshore of offshore), water 
(grote, kleine of zeer kleinschalige water-
krachtcentrales), aarde (geothermische 
energie voor elektriciteit of warmte) tot 
biomassa (vast, vloeibaar, stortgas, de 
biologisch afbreekbare fractie van indus-
trieel en gemeentelijk afval, en vloeibare 
biobrandstoffen).

02 
HEB vervullen ook een belangrijke rol 
bij de vermindering van de uitstoot van 
koolstofdioxide (CO2) en het bevorderen 
van milieuduurzaamheid. Bovendien 
heeft de ontwikkeling van HEB-techno-
logieën het potentieel om de Europese 
economie, het industrieel concurren-
tievermogen en de werkgelegenheid te 
stimuleren. Naar verwachting zullen de 
HEB op de middellange tot lange termijn 
economisch gezien kunnen concurreren 
met conventionele energiebronnen3.

03 
De ontwikkeling van energie uit her-
nieuwbare energiebronnen wordt door 
artikel 194, lid 1, van het Verdrag betref-
fende de werking van de Europese Unie 
geplaatst in de context van de totstand-
brenging en de werking van de interne 
markt en de noodzaak om het milieu in 
stand te houden en te verbeteren.

EU-beleidsdoelstellin-
gen — Het streefdoel 
voor 2020 inzake her-
nieuwbare energie

04 
Reeds in 1997 stelde de EU een 
HEB-streefcijfer van 12 % tegen 2010 
vast. De Raad van de Europese Unie (de 
Raad) stelde een bindend EU-streefdoel 
vast van 20 % aan HEB in het bruto-eind-
verbruik van energie in 2020, gebaseerd 
op de routekaart voor hernieuwbare 
energie van de Europese Commissie 
waarin een traject wordt uitgezet voor 
de integratie van HEB in het energie-
beleid en de energiemarkten van de 
EU (zie bijlage I met betrekking tot de 
nationale HEB-streefcijfers voor 2020)4. 
De in 2009 aangenomen richtlijn inzake 
energie uit hernieuwbare bronnen vormt 
een juridisch bindend kader voor de 
bevordering van hernieuwbare energie-
bronnen tot en met 20205:

 ο Afgezien van de vaststelling van de 
algemene bindende doelstelling van 
20 % voor de EU en van de afzonder-
lijke bindende nationale streefcijfers 
tussen 10 en 49 % in 2020 verbetert 
dit de promotie van HEB-elektriciteit 
(bijvoorbeeld door de invoering van 
voorschriften voor de lidstaten op 
het gebied van de toegang tot het 
elektriciteitsnetwerk en de vereen-
voudiging van de administratieve 
procedures).

 ο Hierbij werden de lidstaten ertoe 
verplicht nationale actieplannen te 
ontwikkelen voor de vaststelling van 
routekaarten voor de ontwikkeling 
van HEB en werden samenwerkings-
mechanismen tussen de lidstaten 
tot stand gebracht om te helpen het 
HEB-streefdoel op kosteneffectieve 
wijze te verwezenlijken.

3 COM(2010) 639 definitief van 
10 november 2010, „Energie 
2020: Een strategie voor een 
concurrerende, duurzame en 
continu geleverde energie”.

4 COM(2006) 848 definitief van 
10 januari 2007, „Routekaart 
voor hernieuwbare 
energie — Hernieuwbare 
energiebronnen in de 21ste 
eeuw: een duurzamere 
toekomst opbouwen”.

5 Richtlijn 2009/28/EG van het 
Europees Parlement en de 
Raad van 23 april 2009 ter 
bevordering van het gebruik 
van energie uit hernieuwbare 
bronnen en houdende 
wijziging en intrekking 
van Richtlijn 2001/77/EG 
en Richtlijn 2003/30/EG 
(„HEB-richtlijn”) (PB L 140 van 
5.6.2009, blz. 16).
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05 
De lidstaten zijn verplicht ervoor te 
zorgen dat hun HEB-aandeel gelijk 
is aan of groter is dan de indicatieve 
trajecten om het HEB-streefdoel van 
2020 te verwezenlijken. Zij moeten om 
de twee jaar verslag uitbrengen aan de 
Commissie over de tenuitvoerlegging 
van de richtlijn en de voortgang op weg 
naar hun individuele doelstellingen. De 
HEB-maatregelen moeten op kosten-
effectieve wijze worden ingevoerd6. De 
Commissie moet uiterlijk op 31 decem-
ber 2014 een voortgangsverslag uitbren-
gen over de tenuitvoerlegging van de 
HEB-richtlijn7.

06 
Voorts is in de financiële regels van de 
EU bepaald dat het kosteneffectiviteits-
beginsel een belangrijke bepalende 
factor dient te zijn bij het nemen van 
beslissingen over de overheidsuitga-
ven8. Bovendien heeft het Europees 
Parlement gewezen op de noodzaak 
om de meest kosteneffectieve HEB en 
het meest kostenoptimale beleid te 
identificeren, ter verwezenlijking van 
het HEB-potentieel9. Volgens het meest 
recente voortgangsverslag van de Com-
missie10 zal het EU-HEB-streefcijfer voor 
2020 waarschijnlijk als geheel worden 
overschreden, terwijl niet alle lidsta-
ten in 2012 op schema lagen om hun 
bindende nationale doelstellingen te 
bereiken, zie bijlage I. Overeenkomstig 
haar groenboek in 2013 heeft de Com-
missie de eerste overwegingen voor het 
klimaat- en energiebeleid van de Unie 
voor de periode 2020 tot 2030 uiteenge-
zet11, met een voorstel voor een bindend 
HEB-streefcijfer van 27 % voor de EU.

Belemmeringen voor 
hernieuwbare energie

07 
Afgezien van exogene factoren (zoals de 
ontwikkeling van de energieprijzen of 
de toegang tot leningen) zijn er veler-
lei sectorspecifieke belemmeringen 
die investeringen in HEB in de gehele 
Unie bemoeilijken; deze zijn nog niet 
weggewerkt door de lidstaten en de 
Commissie12:

 ο institutionele en juridische hinderpa-
len, bijvoorbeeld omdat de prioriteit 
die energiekwesties op EU-niveau krij-
gen, niet altijd wordt weerspiegeld op 
lokaal, regionaal en nationaal niveau, 
waarbij een gebrek aan duidelijke 
uitvoeringsstrategieën en flexibiliteit 
in de desbetreffende overheidsdien-
sten of in de nationale wettelijke 
regelingen en onduidelijke wettelijke 
en contractuele kaders de promotie 
van HEB in de weg staan; complexe 
vergunnings- en toelatingsprocedures 
voor de planning, aanleg en exploita-
tie van installaties die gebruikmaken 
van hernieuwbare energiebronnen 
samen met milieueisen die de initia-
tiefnemers ontmoedigen om haalbare 
projectvoorstellen in te dienen (ont-
breken van een doeltreffend adminis-
tratief systeem);

 ο moeilijkheden om de HEB-elektriciteit 
te integreren in de hoofd- of distri-
butienetten (technische problemen, 
ontoereikende infrastructuur, discri-
minerende praktijken die de toegang 
tot het klassieke net blokkeren, de 
verdeling van de kosten tussen de 
netwerkexploitanten, de regering en 
de initiatiefnemers van projecten, 
en een gebrek aan metingen van 
energieopwekking);

 ο onstabiele of onvoorspelbare rege-
lingen voor het bevorderen en 
stimuleren van HEB en een gebrek aan 
informatie voor energieleveranciers, 
afnemers en installateurs belemme-
ren het gebruik van kosteneffectieve 
technologieën.

6 Overweging 9 en 41 bij de 
HEB-richtlijn.

7 Artikel 23, lid 8, onder c), van 
de HEB-richtlijn.

8 Artikel 18, lid 1, onder 
h), van Gedelegeerde 
Verordening (EU) nr. 1268/2012 
van de Commissie van 
29 oktober 2012 houdende 
uitvoeringsvoorschriften voor 
Verordening (EU, Euratom) 
nr. 966/2012 van het Europees 
Parlement en de Raad tot 
vaststelling van de financiële 
regels van toepassing op de 
algemene begroting van de 
Unie (PB L 362 van 31.12.2012, 
blz. 1).

9 Resolutie van het Europees 
Parlement van 21 mei 2013: 
Huidige uitdagingen en 
kansen voor hernieuwbare 
energie in de interne Europese 
energiemarkt (2012/2259(INI)).

10 COM(2013) 175 final 
van 27 maart 2013, 
„Voortgangsverslag over 
duurzame energie”.

11 COM(2013) 169 final van 
27 maart 2013, Groenboek 
„Een kader voor het klimaat- 
en energiebeleid voor 2030”. 
COM(2014) 15 final van 
22 januari 2014, „Een kader 
voor klimaat- en energiebeleid 
in de periode 2020 tot 2030.”

12 Zie bijvoorbeeld COM(2012) 
271 final van 6 juni 2012, 
„Hernieuwbare energie: een 
belangrijke speler op de 
Europese energiemarkt” en 
de bijhorende tweejaarlijkse 
voortgangsverslagen 
2010 en 2012, COM(2011) 31 
definitief van 31 januari 2011 
en COM(2013) 175 final van 
27 maart 2013. Zie ook de 
verslagen van Europese 
brancheorganisaties uit de 
sector van de duurzame 
energie (European Renewable 
Energy Council (EREC 
— Europese Raad voor 
energie uit hernieuwbare 
energiebronnen)) en 
de daarbij aangesloten 
organisaties), met name 
„ Analysis of deviation 
and barriers, 2013 report” 
(Analyse van afwijking en 
belemmeringen, verslag 2013), 
door EREC, www.keepontrack.
eu/publications.
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Financiële steun voor 
hernieuwbare energie 
vanuit het cohesiebeleid

08 
De instrumenten van het cohesiebeleid — 
het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling (EFRO) en het Cohesie-
fonds (CF) — zijn van alle EU-uitgaven-
programma’s13 ter bevordering van 
hernieuwbare energie de belangrijkste 
financieringsbron. Waar gedurende de 
programmeringsperiode 2000-2006 
slechts 600 miljoen euro steun naar 
projecten in deze sector ging, is in de 
programmeringsperiode 2007-2013 
ongeveer 4,7 miljard euro aan hernieuw-
bare energie toegewezen, wat wijst op 
een veel groter belang van dit beleids-
terrein (zie bijlage II voor de verdeling 
per lidstaat). In de programmerings-
periode 2014-2020 zal de steun uit het 
cohesiebeleid aan de omschakeling naar 
een koolstofarme economie verder toe-
nemen tot mogelijk ten minste 27 mil-
jard euro uit het EFRO14. Verdere steun 
kan ook via het Cohesiefonds worden 
verleend.

13 Andere EU-programma’s ter 
bevordering van HEB tijdens 
de programmeringsperiode 
2007-2013 waren: het 
Europees energieprogramma 
voor herstel, het programma 
„Intelligente Energie Europa” 
en het kaderprogramma voor 
onderzoek.

14 De regio’s zullen een 
minimumaandeel van de 
EFRO-middelen moeten 
investeren (20 % van de 
middelen voor de meer 
ontwikkelde regio’s, 15 % voor 
overgangsregio’s en 12 % 
voor de minder ontwikkelde 
regio’s) in de ondersteuning 
van de omschakeling naar 
een koolstofarme economie 
in alle sectoren, waaronder 
investeringen in hernieuwbare 
energie (artikel 4, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. 1301/2013 
van het Europees 
Parlement en de Raad van 
17 december 2013 betreffende 
het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling en 
specifieke bepalingen met 
betrekking tot de doelstelling 
„Investeren in groei en 
werkgelegenheid”, en tot 
intrekking van Verordening 
(EG) nr. 1080/2006 (PB L 347 
van 20.12.2013, blz. 289)).

Uitgaven voor HEB in het kader van het cohesiebeleid — Essentiële feiten

 ο 270,8 miljard euro — totaal aan EFRO/CF-toewijzingen voor 2007-2013

 ο 0,6 miljard euro — totaal aan EFRO/CF-toewijzingen voor 2000-2006

 ο 4,7 miljard euro — totaal aan EFRO/CF-toewijzingen voor 2007-2013

minstens 27 miljard euro — geschatte minimum aan EFRO-toewijzingen ter ondersteuning van de omschakeling 
naar een koolstofarme economie, met inbegrip van HEB, voor de periode 2014-2020. Er kunnen meer toewijzigin-
gen worden verricht vanuit het Cohesiefonds (voetnoot 14).
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Gedeeld beheer

09 
In het kader van het cohesiebeleid 
stellen de lidstaten de afzonderlijke 
operationele programma’s op; zij zetten 
hun beheers- en controlesystemen op 
en maken deze operationeel en richten 
jaarlijkse uitvoeringsverslagen aan de 
Commissie. Voorts selecteren nationale 
of regionale organen, als onderdeel van 
het dagelijks beheer, de projecten en 
zijn ze verantwoordelijk voor de tenuit-
voerlegging en de beoordeling ervan.

10 
De beheersautoriteiten, intermediaire 
organen en de certificeringsinstanties 
zijn belast met het beheer van de uitvoe-
ring van de operationele programma’s15. 
De financiering van het project is onder-
worpen aan regels en voorwaarden die 
gedeeltelijk op Europees niveau16 en ge-
deeltelijk op het niveau van de lidstaten 
zijn vastgelegd (projectselectie, project-
kosten, beoordelingen van voordelen en 
baten, en ook economische, maatschap-
pelijke en milieueffectbeoordeling val-
len onder de verantwoordelijkheid van 
de autoriteiten van de lidstaten).

11 
De Commissie geeft richtsnoeren af 
voor het opstellen van de operationele 
programma’s, keurt de operationele 
programma’s goed en houdt toezicht 
op de opzet en de werking van syste-
men in de lidstaten. In het bijzonder 
houdt zij toezicht op de tenuitvoerleg-
ging van de operationele programma’s, 
hoofdzakelijk via de ontvangen uitvoe-
ringsverslagen en door deelname aan 
toezichtcomités. Naast jaarlijkse uitvoe-
ringsverslagen kan de Commissie speci-
fieke informatie over het programma en 
„projectselectie”-gegevens opvragen bij 
de beheersautoriteiten.

15 Een samenvatting van de 
uitvoeringsvoorschriften van 
het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling, het 
Europees Sociaal Fonds en 
het Cohesiefonds 2007-
2013, met inbegrip van de 
beheers- en controlesystemen 
van de Europese Unie, is 
beschikbaar op: http://
europa.eu/legislation_
summaries/regional_policy/
management/g24241_nl.htm

16 Verordening (EG) 
nr. 1083/2006 van de Raad 
van 11 juli 2006 houdende 
algemene bepalingen inzake 
het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling, het 
Europees Sociaal Fonds en 
het Cohesiefonds en tot 
intrekking van Verordening 
(EG) nr. 1260/1999 (PB L 210 
van 31.7.2006, blz. 25).



12Reikwijdte en aanpak  
van de controle

12 
De controle moest uitsluitsel geven over 
de vraag of met de projectinvesteringen 
uit het EFRO en het CF in energieopwek-
king uit hernieuwbare bronnen goede 
resultaten zijn geboekt. In dit verband 
zijn verscheidene controlecriteria 
ontwikkeld (zie bijlage IV) die waren 
gebaseerd op verschillende bronnen 
en studies, met inbegrip van die van de 
diensten van de Commissie. De Reken-
kamer onderzocht of de gecontroleerde 
projecten volgens plan waren uitge-
voerd en de geplande resultaten hadden 
opgeleverd, en of de streefcijfers voor 
energieopwekking ermee waren bereikt. 
Tijdens de controle werd voornamelijk 
geanalyseerd of de middelen in de ope-
rationele programma’s voor de program-
meringsperiode 2007-2013 waren toege-
wezen aan de hand van goed gekozen 
prioriteiten en aan kosteneffectieve en 
rijpe HEB-energieopwekkingsprojecten 
met rationele doelstellingen; ook werd 
bezien in hoeverre de projecten hadden 
bijgedragen tot de verwezenlijking van 
het HEB-streefcijfer voor 2020.

13 
De controleresultaten waren afgeleid 
uit een onderzoek van 24 voltooide 
projecten voor energieopwekking uit 
hernieuwbare energiebronnen uit negen 
vanuit het EFRO of het CF gefinancierde 
operationele programma’s in Oostenrijk, 
Finland, Malta, Polen en het Verenigd 
Koninkrijk17. De projecten hadden 
betrekking op de sectoren biomassa, 
fotovoltaïsche zonne-energie (PV), ther-
mische zonne-energie en windenergie18. 
Bijlage III bevat een lijst van de gecon-
troleerde HEB-projecten.

17 Op basis van de toewijzing 
van middelen aan HEB in de 
operationele programma’s 
werden de volgende 
projecten geselecteerd:

 OP I — Investing in 
Competitiveness for 
a Better Quality of Life — 
2007MT161PO001;

 OP Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko — 
2007PL161PO002;

 OP Regionalny 
Program Operacyjny 
Województwa Lubelskiego — 
2007PL161PO007;

 OP Niederösterreich 
2007-2013: Ziel Regionale 
Wettbewerbsfähigkeit & 
Beschäftigung / EFRE — 
2007AT162PO001;

 OP Salzburg 2007-
2013: Ziel Regionale 
Wettbewerbsfähigkeit & 
Beschäftigung / EFRE — 
2007AT162PO006;

 OP Steiermark 2007-
2013: Ziel Regionale 
Wettbewerbsfähigkeit & 
Beschäftigung / EFRE — 
2007AT162PO007;

 OP Alueellinen Kilpailukyky-ja 
työllisyystavoite; 
Länsi-Suomen 
EAKR-Toimenpideohjelma 
2007-2013 — 
CCI2007FI162PO003;

 OP West Wales and 
the Valleys ERDF 
Convergence programme — 
2007UK161PO002;

 OP East Wales ERDF Regional 
competitiveness and 
Employment programme — 
2007UK162PO012.

 
18 Van de 24 gecontroleerde 

projecten hadden 
er 9 betrekking op 
elektriciteitsopwekking met 
grote of kleine windturbines 
of met fotovoltaïsche panelen; 
15 projecten betroffen 
warmteopwekking met 
biomassa of de productie 
van warm water met 
zonnecollectoren. De 
omvang van de projecten 
varieerde van projecten op 
huishoudelijke schaal met 
een enkel zonnepaneel tot 
een windturbinepark met 16 
windturbines.
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De gecontroleerde projec-
ten leverden de geplande 
output op …

Het algemene beeld is dat 
van goed geplande projecten 
die de beoogde resultaten 
opleveren

14 
De gecontroleerde HEB-projecten waren 
op het tijdstip van hun selectie voldoen-
de gerijpt en gereed voor uitvoering. 
Ondanks de relatief lange voorberei-
dingsfasen van sommige biomassa- en 
windenergieprojecten had men de 
noodzakelijke vergunningen, licenties en 
technische plannen meestal al vóór de 
goedkeuring van het project verkregen. 
Waar van toepassing werd er tevens 
voor gezorgd dat de installaties waren 
aangesloten op de hoofd- of distributie-
netwerken of dat overeenkomsten wa-
ren gesloten met een toereikend aantal 
afnemers19.

15 
Er waren geen noemenswaardige 
kostenoverschrijdingen of vertragingen 
bij de projecten. Over het algemeen wer-
den de gecontroleerde HEB-projecten 
binnen de geplande termijnen of met 
slechts betrekkelijk weinig vertraging 

uitgevoerd (slechts twee projecten lie-
pen meer dan zes maanden achterstand 
op met de uitvoering en in een van 
beide gevallen was dat toe te schrijven 
aan het herstel van een kleine ther-
mische centrale voor gecombineerde 
productie van elektriciteit en warmte). Er 
waren geen noemenswaardige kos-
tenoverschrijdingen tijdens de uitvoe-
ring. Tekstvak 2 bevat voorbeelden van 
gecontroleerde HEB-projecten.

16 
Met uitzondering van één biomassafaci-
liteit20 werd de HEB-energieopwekkings-
capaciteit geïnstalleerd en operationeel 
volgens plan. Er waren geen noemens-
waardige risico’s voor hun technische 
duurzaamheid te vinden. Er werden 
weinig afwijkingen van de oorspronke-
lijke planning en goedgekeurde project-
voorstellen aangetroffen. De geplaatste 
energieopwekkingscapaciteit van de 
projecten stemde in het algemeen over-
een met de medefinancieringsbeslis-
singen. De installaties waren sinds hun 
inbedrijfstelling operationeel zonder 
grote technische of andere problemen. 
Slechts enkele opwekkingseenheden 
van de gecontroleerde projecten waren 
niet in werking. De exploitanten be-
schikten over voldoende deskundigheid 
en middelen om te zorgen voor een 
vlotte werking en regelmatig onderhoud 
van hun installaties.

19 Zo was de goedkeuring 
van de gecontroleerde 
biomassaprojecten in 
Oostenrijk afhankelijk van een 
toereikend aantal afnemers 
van de geproduceerde 
warmte-energie.

20 Een Oostenrijkse 
elektriciteitscentrale op 
biomassa week af van haar 
oorspronkelijke plan door 
EU-middelen te gebruiken 
om het verwarmingsnetwerk 
uit te breiden in plaats 
van een tweede ketel te 
plaatsen, zoals oorspronkelijk 
gepland. Met deze afwijking 
werd geanticipeerd op 
een uitbreiding van de 
verwarmingscapaciteit om 
aan de vraag van bijkomende 
afnemers te voldoen; 
dit vormt derhalve geen 
tekortkoming uit een oogpunt 
van gezond financieel beheer.
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1 Binnenkant van de energiecentrale op biomassa in 
Bruck an der Mur, Oostenrijk (project is geïnstalleerd en 
operationeel volgens plan)

Bron: Europese Rekenkamer.
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2 Houtspaanders in een voorraadsilo van de energiecentrale op biomassa in Bruck an 
der Mur, Oostenrijk

Bron: Europese Rekenkamer.

Voorbeelden van gecontroleerde HEB-projecten met medefinanciering in het 
kader van het cohesiebeleid — Output

Voor meer informatie over de projectresultaten, zie bijlage III.

Biomassa
In Oostenrijk werden drie gecontroleerde verwarmingscentrales op biomassa (capaciteit van 3 MW tot 8 MW) met 
netwerklijnen voor stadsverwarming (van 0,6 tot 11 km) gebouwd. De centrales leverden verwarming en warm 
water aan in totaal 266 afnemers (particulieren of industriële ondernemingen).

Drie gecontroleerde projecten in Finland betroffen de bouw van nieuwe, met biomassa-pellets of houtspaanders 
gestookte ketels (capaciteit van 0,8 MW tot 2,5 MW). Zij vervingen oude, met fossiele brandstoffen (zware stook-
olie) gestookte ketels. Twee van deze projecten omvatten ook de aanleg van het benodigde stadsverwarmingsnet 
(0,6 en 3 km).

Windenergie
Vijf windmolenparken, elk met een capaciteit tussen 3,2 en 38 MW, werden gebouwd in Polen. De faciliteiten om-
vatten alle nodige infrastructuur (onderstations voor hoogspanning en gemiddelde spanning, verbindingen met 
het elektriciteitsnet en toegangswegen).

Zonne-energie (PV en zonnecollectoren)
Bij twee projecten werden fotovoltaïsche-elektriciteitssystemen geplaatst met de bijbehorende apparatuur en 
 monitoringsystemen voor openbare gebouwen in Malta. Eén project werd aangevuld met een kleine windturbine.

In vijf soortgelijke projecten in Polen werden individuele sets met zonnecollectoren (vlakkeplaatcollectoren) ge-
plaatst op gezinswoningen en openbare gebouwen in vijf gemeenten om de bewoners van warm water te voor-
zien. In totaal plaatsten ruim drieduizend openbare en particuliere begunstigden zonnecollectoren. Eén project 
betrof straatverlichting en fotovoltaïsche zonne-energie (PV).
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... maar bij de uitvoering 
ervan werden enkele 
problemen ondervonden

Er is ruimte voor verdere ver-
betering in alle projectfasen, 
van gunning via uitvoering 
tot toezicht en evaluatie

17 
Moeilijkheden met de integratie van 
HEB-elektriciteit in het klassieke elek-
triciteitsnet hebben de exploitatie van 
HEB-energie belemmerd. In de gehele 
EU wordt de ontwikkeling van het net 
genoemd als een van de belangrijkste 
belemmeringen voor de grootschalige 
integratie van HEB-elektriciteit in de 
hoofd- en distributienetwerken21. De 
Unie en haar lidstaten moeten bijgevolg 
investeren in zowel nationale netwerken 
als grensoverschrijdende verbindingen, 

als onderdeel van de totstandbrenging 
van de interne energiemarkt. De eige-
naars van de gecontroleerde projecten 
benadrukten dat de reservecapaciteit in 
de netten niet volstond22, dat die netten 
moeten worden uitgebreid en gemoder-
niseerd en dat meer transparantie wat 
betreft de verdeling van de kosten tus-
sen de netwerkbeheerders, de regering 
en de projectontwikkelaars de efficiën-
tie van het hele systeem zou kunnen 
verbeteren. Ofschoon slechts weinig van 
de gecontroleerde projecten problemen 
ondervonden met de aansluiting op het 
net, gaat de invoering van HEB-energie-
opwekking niet gepaard met een verbe-
tering van de netwerken in de lidstaten. 
De nationale autoriteiten en de HEB- 
exploitanten wijzen vaak op technische 
en financiële kwesties als hinderpalen 
voor een effectieve integratie van HEB in 
de netten. Tekstvak 3 illustreert de pro-
blemen in verband met HEB-elektriciteit 
in de netten.

21 COM(2013) 175 final.

22 Zie ook Richtlijn 2005/89/EG 
van het Europees Parlement 
en de Raad van 18 januari 2006 
inzake maatregelen om 
de zekerheid van de 
elektriciteitsvoorziening en de 
infrastructuurinvesteringen 
te waarborgen (PB L 33 van 
4.2.2006, blz. 22). In artikel 3, 
lid 2, onder f), wordt bepaald 
dat lidstaten bij de uitvoering 
van maatregelen die erop 
zijn gericht de zekerheid van 
de elektriciteitsvoorziening 
te waarborgen rekening 
dienen te houden met de 
noodzaak, te zorgen voor 
voldoende transport- en 
productiereservecapaciteit 
om een stabiele exploitatie te 
verzekeren.
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3 Windpark in Golice, Polen

Bron: Europese Rekenkamer.
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18 
De Commissie heeft in haar analyse van 
de voortgangsverslagen van de lidsta-
ten betreffende de 2011-doelstelling 
voor hernieuwbare energie aangegeven 
dat er slechts langzaam vooruitgang 
werd geboekt bij het opheffen van de 
administratieve belemmeringen met 
complexe en ontmoedigende toelatings- 
en vergunningsprocedures24. Er is ruimte 
voor verbetering in de lidstaten waar de 
controle heeft plaatsgevonden. Uit de 
controle bleek bijvoorbeeld dat in Malta 
pas in de periode 2007-2013 was gestart 
met de ontwikkeling van HEB; de markt 
voor hernieuwbare energiebronnen is er 

nog niet volgroeid. Een doeltreffend ad-
ministratief systeem heeft zich nog niet 
ten volle ontwikkeld. In Polen en in het 
Verenigd Koninkrijk ontbrak het boven-
dien ten dele aan nationale of regionale 
geharmoniseerde benaderingen om de 
werkzaamheden van de autoriteiten te 
coördineren. Met name de meting van 
en de verslaglegging over de energie-
resultaten van de projecten lieten te 
wensen over en bijgevolg werden ge-
gevens niet benut om projecten en ver-
schillende HEB-sectoren te vergelijken, 
als nuttige informatie bij het opzetten 
van toekomstige maatregelen.

24 SWD(2013) 102 final van 
27 maart 2013 „Renewable 
energy progress report”.

De toegang van HEB-elektriciteit tot het net in Polen, integratie van fotovoltaïsche 
elektriciteit in het net in Malta

De povere toestand en het gebrek aan reservecapaciteit van de hoofd- en distributienetwerken zijn belangrijke 
hinderpalen gebleken voor de verdere integratie van elektriciteit afkomstig van PV en windenergie in Polen. Afge-
zien van de behoefte aan uitbreiding en de modernisering van de netwerkinfrastructuur waren er complicaties bij 
het verkrijgen van de nodige vergunningen voor de netaansluiting (juridische en technische problemen, evenals 
netaansluitingskosten) die de ontwikkeling van HEB hebben gehinderd23. In de gecontroleerde windenergieprojec-
ten bedroegen de uitvoeringstermijnen voor de bouw van de faciliteiten, met inbegrip van de benodigde tijd om 
de voor de netaansluiting vereiste vergunningen te verkrijgen, vier tot vijf jaar.

Waar nodig waren heldere richtsnoeren over stedenbouwkundige vergunningen beschikbaar betreffende instal-
laties voor thermische en fotovoltaïsche zonne-energie in Malta. In 2010 en 2011 echter, toen allerlei door de EU 
 medegefinancierde projecten werden aanbesteed, ondervonden deze laatste vaak moeilijkheden om het over-
schot aan opgewekte elektriciteit — het gedeelte dat de producenten niet zelf verbruikten — aan het net toe te 
voeren. Aangezien de netbeheerders geen meters hadden geplaatst, kregen de producenten soms tot vier maan-
den lang hun elektriciteit niet in de vorm van het teruglevertarief vergoed.

23 Integratie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen in het elektriciteitsnet en de elektriciteitsmarkt — HEB-integratie. Nationaal verslag: 
Polen. Eclareon, Oeko-Institut e.V., 20.12.2011.
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19 
Een voorbeeld van een goede praktijk 
troffen we evenwel aan in Oostenrijk. In 
deze lidstaat waarborgt een instrument 
voor kwaliteitsbeheer in de warmtecen-
trales op biomassa een behoorlijk toe-
zicht op de regelingen („QM Heizwerke”, 
zie tekstvak 4).

Het projecttoezicht in Oostenrijk

Alle stadsverwarmingsinstallaties op biomassa die groter zijn dan 400 kW en/of een netwerk groter dan een kilome-
ter voeden, zijn verplicht een bijbehorend kwaliteitsbeheer te voeren. De coördinatie van het financieringsproces 
en het beheer van de noodzakelijke plannings- en operationele gegevens worden vergemakkelijkt door middel van 
een databank die voorziet in een genormaliseerd platform voor de projectbegunstigden, in technische en econo-
mische gegevens voor kwaliteitsbeheerders en in een IT-platform voor het toezicht op en de optimalisering van de 
exploitaties. Het in 2006 ingevoerde „QM Heizwerke” bevat gegevens uit ruim honderd biomassacentrales.

Internetsite: www.qm-heizwerke.at
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4 Controleurs bezoeken biomassacentrales in Weissenbach an der Triesting, Oostenrijk

Bron: Europese Rekenkamer.

http://www.qm-heizwerke.at/
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20 
De aanbestedingsprocedures waarborg-
den geen volledige transparantie, billijk-
heid of doeltreffendheid bij de selectie 
van de contractanten:

 ο de aanbestedingen moesten worden 
geannuleerd bij twee gecontroleerde 
PV-projecten in Malta, omdat geen 
enkele inschrijving voldeed aan de 
voorschriften op technisch of admi-
nistratief gebied. Dit was te wijten 
aan onnodig hoge technische vereis-
ten of al te ingewikkelde procedures 
en vereisten. In beide gevallen liep 
men enige vertraging op en kwam de 
concurrentie tussen de inschrijvers in 
het gedrang;

 ο in twee projecten in Polen werden 
de windturbinemodellen onnodig 
gespecificeerd in de bouwplannen 
of bouwvergunningen. Dit vormde 
een belemmering voor offertes 
die concurrentie binnen de aan-
bestedingsprocedure en de beste 
prijs-kwaliteitverhouding konden 
verzekeren. Evenzo was bij een ander 
project vooraf een specifiek type 
zonnecollector vastgelegd. In elk van 
die aanbestedingen voldeed slechts 

een van de ingediende inschrijvingen 
aan de technische specificaties;

 ο het ontbrak de uitvoerende instan-
ties en de projectbegunstigden aan 
deskundigheid op het gebied van 
de technologieën, de markten en de 
wet- en regelgeving voor het plaat-
sen van overheidsopdrachten inzake 
HEB. Meervoudige HEB-installatie- en 
plaatsingswerkzaamheden waren 
vergelijkbaar (en soms zelfs identiek) 
en kleinschalig, vooral de activiteiten 
in het kader van subsidieregelingen. 
Bijgevolg waren de voorwaarden 
aanwezig om gecoördineerde over-
heidsopdrachten uit te schrijven, 
beheerd door een gespecialiseerde 
eenheid van deskundigen op natio-
naal/regionaal niveau teneinde een 
betere prijs-kwaliteitsverhouding te 
bedingen en te komen tot schaal-
voordelen en kortere aankoop-
perioden. Voorbeelden zijn water-
verwarmingssystemen op daken, 
fotovoltaïsche zonnepanelen en 
kleine biomassaprojecten in Malta 
en Polen. Projecten in Malta wer-
den geschorst, deels als gevolg van 
een inefficiënte organisatie van de 
aanbestedingen.
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5 Biomassacentrale in Flachau, Oostenrijk

Bron: Europese Rekenkamer.
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21 
De voorbereiding van de HEB-projecten 
volstond niet voor een doeltreffend toe-
zicht en evaluatie. De doelstellingen en de 
prestatie-indicatoren die in alle gecontro-
leerde operationele programma’s waren 
vastgelegd, waren onnauwkeurig en niet 
gebaseerd op betrouwbare basisgege-
vens. Derhalve kon men projecten in de-
zelfde of verschillende HEB-sectoren niet 
vergelijken; evenmin konden de bevoegde 
autoriteiten de bijdrage van de EU-fond-
sen aan de EU- en nationale HEB-streefcij-
fers nagaan (zie ook paragraaf 30).

… en de resultaten waren 
niet goed gemeten of de 
projecten behaalden hun 
doelstellingen wat betreft 
energieopwekking in de 
meeste gevallen niet

De HEB-gegevensverzame-
ling en -verslaglegging zijn 
voor verbetering vatbaar

22 
Er zijn geen nauwkeurige, gevalideerde 
gegevens voorhanden over de feitelijke re-
sultaten van HEB-projecten in de lidstaten. 
De HEB-sector werd gekenmerkt door een 
enorme volatiliteit van de technologiekos-
ten (voor de meeste technologieën is de 
prijs sterk gedaald) en stijgende ener-
gieprijzen. Het is van belang dat actuele 
informatie over de kosten van HEB-tech-
nologie wordt geanalyseerd om te weten 
welke technologieën het hoogste rende-
ment opleveren in de specifieke plaatse-
lijke omstandigheden en om de passende 
steunniveaus te bepalen.

23 
Ofschoon er gegevens beschikbaar zijn 
over de opwekkingscapaciteit van de 
geïnstalleerde projecten, waren er in 11 
van de 24 gecontroleerde projecten geen 
(of onbetrouwbare) gegevens beschikbaar 
over de werkelijk opgewekte energie. 

Aangezien het voor de medefinanciering 
door de overheid niet vereist was de resul-
taten te meten en daarover verslag uit te 
brengen, bevatten de eindverslagen van 
projecten louter geschatte, niet-gemeten 
resultaten — doorgaans gebaseerd op 
door de fabrikanten verstrekte technische 
parameters van de HEB-technologieën en 
de specifieke plaatselijke situaties. Vele 
HEB-producenten hadden hun energie-
rendement niet gemeten. Zo waren bij 11 
van de 24 aan een controle onderworpen 
projecten (vijf in Polen — zonne-energie-
projecten in de streek van Lublin, vier in 
Malta en twee in het Verenigd Koninkrijk) 
de energieresultaten niet gebaseerd op 
gemeten/gevalideerde waarden maar op 
veronderstelde waarden, geciteerd uit de 
literatuur of professionele schattingen 
door ingenieurs.

De projectresultaten werden 
niet altijd verwezenlijkt

24 
Bij 13 van de 24 gecontroleerde projecten 
waren de resultaten van de energieopwek-
king daadwerkelijk gemeten; bij slechts 
vijf daarvan werden de doelstellingen 
bereikt, en bij nog drie andere projecten 
werden de doelstellingen bijna bereikt. De 
overige projecten hadden hun productie-
streefdoel niet of slechts ten dele bereikt. 
Ofschoon dit in verschillende gevallen te 
wijten was aan onvoldoende nauwkeurige 
prognoses, kregen sommige projecten in 
hun beginfase ook te maken met techni-
sche problemen. Tabel 1 bevat een ver-
gelijking van de geplande en de feitelijke 
energieopwekking van de HEB-projecten.

25 
Kortom, uit de evaluatie van de kosten-
effectiviteit, de uitvoering en de verwe-
zenlijking van de doelstellingen van de 
24 gecontroleerde projecten komt een 
gemengd beeld tevoorschijn van goede, 
bevredigende en slechte projecten, zoals 
is beschreven in bijlage IV. In tekstvak 5 
staan de redenen aangegeven voor de 
ontoereikende prestaties van sommige 
HEB-projecten.
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Redenen voor ontoereikende projectprestaties

In Oostenrijk was de daadwerkelijke energieopwekking in overeenstemming met of groter dan de prognoses in die 
projectfasen die rechtstreekse financiering kregen uit het EFRO. Bij twee projecten echter, die later werden uitge-
breid met bijkomende warmtecapaciteit en netwerken om bijkomende afnemers te bedienen, werden de beoogde 
doelen niet gehaald. De belangrijkste oorzaken waren een overschatte warmtevraag of tijdelijk niet-verbruik van 
warmte door grote afnemers.

De redenen voor lager dan verwachte prestaties in de Poolse windenergieprojecten waren al te optimistische wind-
prognoses en technische problemen in de loop van het eerste exploitatiejaar.

Bovendien bleek in het Verenigd Koninkrijk, ofschoon de definitieve gegevens niet beschikbaar waren en de gecon-
troleerde subsidieregelingen niet afgerond waren ten tijde van de controle, uit de resultaten van de deelprojecten 
niettemin dat sommige projecten de beoogde streefcijfers voor energieopwekking niet hadden gerealiseerd — 
voornamelijk als gevolg van te natte biomassamaterialen of van de overschatte vraag naar energie.
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l 1 Vergelijking van de gemiddelde geplande en daadwerkelijke energieopwekking 

in de gecontroleerde HEB-projecten die hun resultaten voor de energieopwekking 
hebben gemeten, 2009-2012, in %

Bron: Eigen berekeningen van de Rekenkamer op basis van de „QM Heizwerke”-databank (Oostenrijk), informatie over gemiddelde investerings-
kosten van soortgelijke projecten (Finland en Polen); projectfinancieringsovereenkomsten, informatie over projectresultaten, berekend door de 
begunstigden.
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Bij de planning van de 
HEB-projecten is het kos-
teneffectiviteitsbeginsel 
niet altijd volledig in acht 
genomen

Kosteneffectiviteit — Een 
belangrijke doelstelling voor 
de EU-uitgaven

26 
Kosteneffectiviteit betreft de moge-
lijkheden of het potentieel van een 
gecontroleerd(e) entiteit, activiteit, pro-
gramma of actie om bepaalde resultaten 
tegen redelijke kosten te verwezenlij-
ken. Een kosteneffectiviteitsanalyse is 
een onderzoek naar de relatie tussen 
de kosten en de resultaten, uitgedrukt 
in kosten per eenheid van het bereikte 
resultaat25.

27 
Optimale (of kosteneffectieve) HEB-ener-
gieopwekking is belangrijk voor de 
economische prestaties. Fondsen in het 
kader van het cohesiebeleid vormen een 
belangrijk onderdeel van de steun voor 
HEB-activiteiten en zouden een belang-
rijke katalysator kunnen zijn voor zowel 
het HEB-duurzame beleid als de regio-
nale economische ontwikkeling.

25 ISSAI 3000: Standards and 
guidelines for performance 
auditing based on INTOSAI’s 
Auditing Standards and 
practical experience 
(Normen en 
richtsnoeren inzake 
doelmatigheidscontrole, 
gebaseerd op INTOSAI’s 
controlenormen en praktische 
ervaring).
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6 Windmolen (buiten- en binnenaanzicht van een windturbine in Polen)

Bron: Europese Rekenkamer.
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Reeds in een vroeg sta-
dium dient er aandacht 
te worden besteed aan 
kosteneffectiviteit

28 
In verband met de voorbereiding van 
de operationele programma’s hebben 
de nationale autoriteiten geen goede 
behoefteanalysen gemaakt om te in-
ventariseren welke technologieën op 
de meest kosteneffectieve wijze kun-
nen bijdragen tot de verwezenlijking 
van de HEB-doelstellingen en hoe zij 
kunnen worden aangevuld met andere 
financiële  instrumenten of nationale 
steunregelingen. Bijgevolg bevatten 
de operationele programma’s geen 
uitleg over hoe de EU-financiering kan 
bijdragen tot de verwezenlijking van 
HEB-doelstellingen op kosteneffectieve 
wijze.

29 
Bovendien hebben de Commissie en de 
nationale autoriteiten de bijdragen uit 
middelen van het cohesiebeleid (of uit 
nationale middelen) voor het verwe-
zenlijken van de HEB-streefcijfers niet 
gepland. Van de gecontroleerde ope-
rationele programma’s hadden die in 
Oostenrijk en Finland geen indeling ge-
maakt van de geplande en de feitelijke 
HEB-energie die is opgewekt dankzij uit 
het EFRO en het Cohesiefonds gesteun-
de maatregelen. In de vijf gecontroleer-
de landen is een HEB-capaciteit van 
95 304 MW geplaatst om te voldoen aan 
het HEB-streefcijfer in 2020 (zie tabel 2). 
Uit de door de beheersautoriteiten bij de 
Commissie ingediende uitvoeringsver-
slagen blijkt dat, tegen 2012, 4 464 MW 
of 4,7 % van de overeenkomstig het 
2020-streefcijfer vereiste capaciteit (of 

8,1 % in verhouding tot het tussenlig-
gende streefcijfer voor 2013 in de gecon-
troleerde lidstaten) werd bijgedragen 
door in het kader van het cohesiebeleid 
gesteunde projecten in deze landen. De 
HEB-financiering in het kader van het 
cohesiebeleid was van wisselend nut in 
de lidstaten. Zoals ook blijkt uit tabel 2, 
zijn er voor vele lidstaten geen geschikte 
gegevens beschikbaar voor vergelijking 
van de mate waarin de in het kader van 
het cohesiebeleid gesteunde projecten 
de HEB-doelstellingen hebben bereikt. 
Door dit gebrek aan gegevens kun-
nen geen referentiegegevens worden 
vastgesteld voor de economische en 
energieparameters in de verschillende 
HEB-sectoren en voor de verschillende 
HEB-technologieën.
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l 2 Cohesiebeleidsfondsen voor HEB in de periode 2007-2013 en hun impact op de 

verwezenlijking van de HEB-doelstellingen voor 2020 in de lidstaten

1 De toegewezen middelen/output (EUR/MW) van de lidstaten zijn onderling niet vergelijkbaar als gevolg van de uiteenlopende aard van de 
investeringen (energieopwekking, het bevorderen van HEB, netwerken, proefprojecten enz.).
Bron: Nationale actieplannen voor energie uit hernieuwbare bronnen (2010), verslagen over de tenuitvoerlegging van de operationele 
 programma’s voor 2012.

OP

Aan de HEB toe-
gewezen EFRO- 
en CF-fondsen 

(euro)1

Bijkomende opwekkingscapaciteit 
met hernieuwbare energiebron-

nen die het gevolg is van EFRO- en 
CF-investeringen (MW)

Vereiste bijkomende HEB-capaciteit 
om te voldoen aan het HEB-streef-

cijfer voor 2020 (MW)
EFRO/CF-bijdrage aan de totale HEB-opwekkings-
capaciteit om te voldoen aan het HEB-streefcijfer 

voor 2020 (in %)
Gepland

Gemeld
(eind 2012)

in 2013 in 2020

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7 = 3:6)
Oostenrijk 25 037 408 105 99 11 301 13 179 0,79
België 11 851 495 Geen gegevens beschikbaar 3 062 8 255

Gegevens niet gerapporteerd aan de Commissie
Bulgarije 16 710 959 Geen gegevens beschikbaar 4 232 5 189

Cyprus 9 520 000 Geen gegevens beschikbaar 190 584
Tsjechische  
Republiek

397 759 730 131 12 Geen gegevens beschikbaar

Duitsland 252 995 745 29 118 71 621 110 934 0,03

Denemarken Geen gegevens beschikbaar 6 017 6 754

Gegevens niet gerapporteerd aan de CommissieEstland 0 6 Geen gegevens beschikbaar

Spanje 160 152 052 Geen gegevens beschikbaar 49 722 69 844

Finland 20 682 247 Geen gegevens beschikbaar 24 690 33 420 Gegevens niet gerapporteerd aan de Commissie

Frankrijk 363 591 135 1 161 307 1 833 445 39 628 62 167 Gegevens niet bevestigd

Griekenland 283 795 789 156 106 6 872 13 271 1,18

Hongarije 349 310 777 0 0 1 109 1 537 Gegevens niet gerapporteerd aan de Commissie

Ierland Geen gegevens beschikbaar 3 496 8 339

Italië 775 717 953 5 215 2 893 32 524 43 823 11,9

Litouwen 58 485 290 0 173 1 289 1 635 Gegevens niet gerapporteerd aan de Commissie

Luxemburg 1 767 056 5 000 11 000 179 347 Gegevens niet bevestigd

Letland 67 180 000 77 21 1 661 2 168 3,55

Malta 78 200 000 Geen gegevens beschikbaar 36 160 Gegevens niet gerapporteerd aan de Commissie

Nederland 19 182 600 Geen gegevens beschikbaar 6 086 14 994 Gegevens niet gerapporteerd aan de Commissie

Polen 825 761 396 972 246 4 444 10 335 9,4

Portugal 59 857 312 0 0 12 699 19 200 Gegevens niet gerapporteerd aan de Commissie

Roemenië 331 542 611 200 275 9 635 12 589 1,58

Zweden 52 342 949 0 271 21 744 23 786 Gegevens niet gerapporteerd aan de Commissie

Slovenië 54 186 553 355 120 1 258 1 693 21

Slowakije 90 252 216 98 72 2 144 2 746 3,57

Verenigd  
Koninkrijk

159 590 365 12 000 4 120 14 660 38 210 31,4

Kroatië Geen gegevens beschikbaar Gegevens niet gerapporteerd aan de Commissie

Gecontroleerde 
lidstaat

1 109 271 416 13 077 4 464 55 131 95 304 13,72

In totaal 4 665 401 221 1 185 643 1 852 975 318 998 505 159 Gegevens niet bevestigd
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30 
De kosteneffectiviteit van de maatrege-
len in de verschillende HEB-sectoren 
werd niet onderzocht en was niet bepa-
lend bij het vaststellen van de voor HEB 
bestemde budgets in het kader van de 
gecontroleerde operationele program-
ma’s terwijl een goede behoefteanalyse 
en tussentijdse evaluaties ontbraken:

 ο Bij de opzet van de operationele 
programma’s in 2007 ontbrak het 
aan een gedetailleerde analyse van 
de situatie (met inbegrip van de 
behoefteanalyse in de verschillende 
HEB-sectoren in de regio’s); in het 
bijzonder was de kostprijs van de 
geïnstalleerde opwekkingscapaciteit 
per eenheid of van de energieopwek-
king per energie-eenheid niet door 
de nationale autoriteiten geraamd, 
wat een veronachtzaming inhoudt 
van de kosten-batenanalyse/kos-
teneffectiviteit van de geplande, uit 
overheidsmiddelen te financieren 
maatregelen.

 ο Ook profiteerden de operationele 
programma’s niet van de resultaten 
van — en de lessen getrokken uit — 
eerdere met nationale of EU-midde-
len gefinancierde HEB-programma’s.

 ο Er werd geen adequate onderbou-
wing gegeven van de toewijzing van 
overheidsmiddelen aan de interven-
ties voor HEB-opwekkingscapaciteit. 
De toewijzing van de fondsen 
geschiedde in het algemeen op 
basis van een ruwe schatting van het 
regionale potentieel en het absorp-
tievermogen om fondsen optimaal te 
benutten, veeleer dan op basis van 
een systematische analyse van de 
toestand in de regio en een verge-
lijking tussen mogelijke alternatie-
ven ten opzichte van de soorten 
hernieuwbare energiebronnen of 
HEB-technologieën.

 ο Hoewel de autoriteiten in Finland 
en het Verenigd Koninkrijk hun 
programma’s tijdens de looptijd 
enigszins hebben aangepast zonder 
formele beoordelingen, werden in 
het algemeen geen tussentijdse 
evaluaties of dergelijke beoordelin-
gen verricht van maatregelen in de 
periode 2007-2013 die hadden kun-
nen helpen de HEB-programma’s bij 
te stellen.

31 
Bovendien slaagden de operationele 
programma’s er niet in prestatie-indica-
toren voor deugdelijke monitoring en 
evaluatie van de kosteneffectiviteit van 
HEB-maatregelen vast te stellen, wat het 
ook gemakkelijker had kunnen maken 
om de bijdrage van de EU-fondsen tot 
de vastgelegde HEB-streefcijfers te be-
oordelen (tabel 2). Terwijl de operatio-
nele programma’s in Oostenrijk, Polen 
en Malta indicatoren voor de aanvul-
lende HEB-capaciteit hadden, omvatte 
de reeks resultaatindicatoren in Finland 
geen indicatoren inzake de totstand-
brenging van opwekkingscapaciteit, de 
energieproductie of de vermindering/
vermijding van de CO2-uitstoot; in het 
Verenigd Koninkrijk bestond er geen 
resultaatindicator voor de totstandbren-
ging van HEB-capaciteit. Dat betekent 
dat de beheersautoriteiten en de Com-
missie in die gevallen niet in staat waren 
een adequate follow-up en evaluatie 
achteraf te verrichten van de investerin-
gen in HEB met de middelen in het kader 
van het cohesiebeleid26.

26 De jaarlijkse verslagen 
over de tenuitvoerlegging 
door Finland en het 
Verenigd Koninkrijk boden 
geen toelichting over de 
werkelijke resultaten en 
de meting ervan; tevens 
waren de belemmeringen, 
de mogelijkheden en de 
behoeften in de verschillende 
HEB-sectoren in de door 
de gecontroleerde OP’s 
bestreken regio’s niet 
beoordeeld.
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... en er is ook ruimte voor 
kosteneffectieve 
HEB-energieopwekkings-
projecten

32 
Door ondoeltreffende aspecten te 
verwijderen uit de planning en uitvoe-
ring van HEB-projecten kan men een 
rechtstreekse bijdrage leveren aan de 
verwezenlijking van de Europese en 
nationale HEB-streefdoelen voor 2020. 
Maar het kan ook ten goede komen aan 
de energieafnemers en tevens kan het 
de bredere economie bevorderen.

33 
De resultaten van de door de EU ge-
steunde projecten liepen sterk uiteen 
wat betreft hun kosteneffectiviteit. De 
investeringskosten van HEB-technolo-
gieën zijn zeer gevarieerd en zijn sterk 
afhankelijk van de locatie. Er bestaat niet 
zoiets als één technologie die absoluut 

het meest kosteneffectief is voor 
HEB-energieopwekking in heel de EU. 
Derhalve werden in de controle enkel 
kosten vergeleken binnen een bepaalde 
HEB-sector in eenzelfde lidstaat. Vier ge-
controleerde projecten waren aanzienlijk 
duurder dan soortgelijke projecten in 
dezelfde lidstaat (met name biomassa- 
en PV-projecten, zie tabel 3). De be-
rekende gemiddelde kostprijs voor de 
geïnstalleerde opwekkingscapaciteit in 
de gecontroleerde projecten varieerde 
van 0,16 miljoen euro per MW tot 1,8 mil-
joen euro per MW. Volgens berekenin-
gen van de nationale autoriteiten in een 
van de lidstaten waar de controle heeft 
plaatsgevonden, varieerde de terugver-
dientijd in de gecontroleerde projecten 
van 2 tot 537 jaar. Bij kapitaalintensieve 
investeringen met een terugverdientijd 
van meer dan honderd jaar zal er geen 
economisch aanvaardbare rendabiliteits-
drempel worden bereikt. Dit wijst erop 
dat de overheidsmiddelen niet altijd aan 
de meest kosteneffectieve projecten 
werden toegewezen.
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7 Transformatorstation in een windmolenpark in Golice, Polen

Bron: Europese Rekenkamer.
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l 3 Kosteneffectiviteit van de gecontroleerde HEB-projecten

Bron: Berekeningen door de Rekenkamer op basis van de projectdocumentatie, analysen door de beheersautoriteiten1.

1 Opmerking bij Feed‑inprojecten: Gemiddelde investeringskosten voor machines en uitrusting van de gecontroleerde projecten. Project 5 omvat 
kosten voor leidingen op de locatie; project 6 betreft alleen een hulpketel. Er zijn geen gegevens beschikbaar voor de projecten MT 23 en 24 
(PV), PL 16 tot 20 (zonne-energie) en UK 9 en 10 (biomassa).
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34 
Er werden slechts ten dele rationale- 
energiedoelstellingen gesteld voor de 
HEB-projecten. De projecten waren in 
overeenstemming met de nationale stra-
tegische doelstellingen inzake HEB. Waar 
nodig bestond er een strategiedocu-
ment voor een bestendige brandstoftoe-
voer (biomassaprojecten in Oostenrijk, 
Finland en het Verenigd Koninkrijk). Aan 
sommige projecten gingen beperkte 
studies vooraf waarin de economische 
levensvatbaarheid en de winstgevend-
heid ervan werden onderzocht, maar er 
waren geen analysen verricht betreffen-
de de beste en meest kosteneffectieve 
HEB-types en de beste technologische 
oplossingen. Er werd niet verwezen 
naar evaluaties van eerdere soortgelijke 
maatregelen en bijgevolg werden er 
geen „uit het verleden geleerde lessen” 
gebruikt tijdens de voorbereiding van de 
gecontroleerde HEB-projecten.

35 
Slechts ongeveer de helft van de ge-
controleerde projecten (13 van de 24) 
beschikte over gegevens aan de hand 
waarvan kon worden nagegaan in welke 
mate de daadwerkelijk verwezenlijkte 
energieopwekking aan de indicatoren 
voldeed (tabel 1 en bijlage III), zie ook 
paragraaf 24. Bovendien waren er vaak 
geen basisgegevens beschikbaar over 
de kostprijs van de energieproductie, de 
hoeveelheden conventionele brandstof-
fen die verbruikers gebruikten — voor-
dat de doelstellingen en de opzet van de 
projecten werden bepaald (bijvoorbeeld 
voor het operationele programma van 
de regio Lublin te Polen). Derhalve is het 
in dergelijke gevallen niet mogelijk om 
te beoordelen of de gefinancierde pro-
jecten daadwerkelijk de beoogde econo-
mische of financiële resultaten hebben 
opgeleverd (bijvoorbeeld voor de bere-
kening van de terugverdientijden).

36 
De selectieprocedures stonden niet 
garant voor kosteneffectieve projecten. 
In het algemeen stelden de criteria voor 
de projectselectie, die waren goedge-
keurd door de/het voor elk operationeel 
programma opgerichte toezichtcomités/
toezichtcomité, de uitvoerende auto-
riteiten niet in staat de meest kosten-
effectieve HEB-projecten te herkennen. 
Het creëren van de energiecapaciteit, 
de eigenlijke energieopwekking en de 
noodzakelijke investeringen werden in 
vele gevallen niet gewogen als selectie- 
of gunningscriteria. In enkele gevallen 
waren er geen specifieke selectiecriteria 
met betrekking tot de HEB-energie-
opwekking ontwikkeld, maar in de plaats 
daarvan werden selectiecriteria gebruikt 
die algemeen golden voor verschillende 
door het operationele programma be-
streken sectoren27.

37 
In sommige gevallen was er onvoldoen-
de concurrentie tussen de projectaan-
vragen. Wanneer de projecten tot stand 
kwamen via oproepen tot het indienen 
van voorstellen, werd de maximale 
kosteneffectiviteit van de aanvragen (te-
rugverdientijd, de verhouding tussen de 
investeringen en de energieopwekking) 
niet in overweging genomen. Waar pro-
jectaanvragen gewoonlijk aan minimale 
criteria moesten voldoen, konden de 
processen niet verhinderen dat projec-
ten van een vrij lage kwaliteit — wat 
betreft hun resultaten op het gebied van 
energieopwekking — werden gesubsi-
dieerd. Een vooraf bepaalde drempel-
waarde voor minimale investeringen 
hield het risico in dat aanvragen voor 
kleinschaliger projecten — mogelijk met 
betere economische parameters — wer-
den geweerd.

27 Voorbeelden:

— HEB-projecten in het kader 
van het operationele 
programma „Infrastructuur 
en Milieu” in Polen werden 
geselecteerd op basis van 
gelijke criteria die werden 
toegepast in verschillende 
sectoren, d.w.z. voor 
niet-vergelijkbare types van 
HEB-projecten.

— In Finland werden de 
projectaanvragen niet 
geprioriteerd en werden 
slechts geschatte 
terugverdientijden 
gebruikt als criteria voor 
kosteneffectiviteit en 
subsidiabiliteit.

— In Malta hadden de 
selectiecriteria betrekking 
op verschillende door het 
operationele programma 
bestreken sectoren, 
maar niet specifiek op de 
HEB-sector. Ofschoon een 
criterium scores gaf indien 
een project „meer dan het 
vereiste minimum bijdraagt 
aan de indicatoren” 
omvatten de selectiecriteria 
geen criteria voor de 
kosteneffectiviteit of de 
kosten-batenanalyse voor 
de HEB-energieopwekking.

— In Oostenrijk werd in 
de gecontroleerde 
operationele programma’s 
geen rekening gehouden 
met een maximale 
kosteneffectiviteit 
van de aanvragen (de 
terugverdientijd, de 
verhouding tussen 
de investering en de 
energieopwekking).
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38 
Anderzijds hanteerden Oostenrijk, het 
Verenigd Koninkrijk en tot op zekere 
hoogte Finland technische en economi-
sche criteria in hun financieringsregels 
die erop waren gericht te voorkomen 
dat verkwistende projecten op het 
gebied van biomassa zouden worden 
geselecteerd. Daardoor daalde het 
risico dat niet-doeltreffende aanvragen 
zouden worden geselecteerd. Ook werd 
rekening gehouden met de rentabiliteit 
van het project, waarbij de meer winst-
gevende projecten minder subsidies 
ontvingen (zie tekstvak 6). Een der-
gelijke aanpassing van het niveau van 
medefinanciering van het project werd 
niet gegarandeerd door de bevoegde 
autoriteiten van de andere lidstaten 
waar de controle heeft plaatsgevonden.

39 
De medefinancieringspercentages van 
de EU varieerden van 2 % tot 85 % in de 
operationele programma’s, zonder dat 
dit in de relevante documenten werd 
gerechtvaardigd. Overeenkomstig het 
medefinancieringsbeginsel dient een deel 
van de investeringskosten van een project 
te worden gedragen door de uiteindelijke 
ontvanger van een overheidssubsidie, 
waarbij de ontvangsten of de rentabiliteit 
van het project in aanmerking dienen 
te worden genomen. Bovendien moet 
de subsidie tot doel hebben een actie te 
ondersteunen die anders niet zou kunnen 
plaatsvinden als gevolg van een finan-
cieringstekort of het ontbreken van een 
economische prikkel. Er bestaat in deze 
een substitutiekost: hoge medefinan-
cieringspercentages beperken de steun 
voor andere HEB-projecten die over-
heidsmiddelen hadden kunnen krijgen, 
naar omvang of aantal. Er werden geen 
verbanden gelegd tussen de steun en 
de winstgevendheid of de behoefte om 
impulsen te geven aan investeerders om 
HEB-energieopwekkingsprojecten uit te 
voeren. Onverantwoord hoge medefinan-
cieringspercentages (openbare financiële 
steun ten belope van een hoger bedrag 
dan voor een project nodig is om econo-
misch of financieel levensvatbaar te zijn) 
verhoogden het risico van „buitenkans-
effect” — d.w.z. vervanging van particu-
liere middelen, maar ook van nationale 
middelen — en verlaagden het aantal 
gesteunde HEB-energieopwekkingspro-
jecten. Tekstvak 7 illustreert gevallen van 
hoge medefinancieringspercentages.

Selectie van de projecten — Gevallen in Oostenrijk, Finland en het Verenigd Koninkrijk

In Oostenrijk moet bij de aanvraag voor medefinanciering aan bepaalde technische en economische criteria worden 
voldaan (warmtedichtheid per strekkende meter van de stadsverwarmingsbuizen, efficiëntie van de stadsverwarming 
en van de stookketels). Als gevolg hiervan is het risico dat ondoeltreffende projecten worden gesteund, veel kleiner.

In Finland zijn de subsidiabiliteitscriteria en de mogelijkheid om een energieconsultant/-adviseur te raadplegen, 
bedoeld om vanuit commercieel oogpunt niet-levensvatbare projecten te weren: de projectindieners werden verzocht 
informatie te verstrekken over de terugverdientijd van het ingediende project, die — zonder de overheidssteun — niet 
korter dan drie jaar (commercieel rendabel) en niet langer dan twaalf jaar (niet economisch) mocht zijn.

In het Verenigd Koninkrijk werden de voorgestelde projectkosten vergeleken met streefkosten gebaseerd op eerdere 
soortgelijke biomassaprojecten.
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40 
Voor verschillende HEB-sectoren 
of -technologieën werd de rentabiliteit 
niet berekend. Bij de planning van de 
programma’s werd voor de medefinan-
cieringspercentages geen onderscheid 
gemaakt tussen de HEB-sectoren, de 
omvang en de aard van de investerin-
gen, andere bevorderings- en/of steun-
regelingen in de lidstaten („feed-in” 
-tarieven, premies), de waarschijnlijke 
rentabiliteit van de investeringen en het 
gebruikte type HEB-technologie.

Hoge medefinanciering met overheidsmiddelen — Gevallen in Polen en Malta

In Polen werden de regelingen voor kleine projecten op het gebied van PV en zonne-energie ten belope van 85 % 
betaald uit toegewezen EU-middelen, waarbij individuele projectinitiatiefnemers (gezinnen) tot 100 % subsidie 
konden ontvangen. De meeste grote windmolenparken kregen maximale overheidssteun — hetzij bijna 70 % 
van de totale in aanmerking komende investeringskosten, hetzij 10 miljoen euro (vier van de vijf gecontroleerde 
projecten). Hoewel in de meeste gevallen de maximale medefinancieringspercentages werden toegepast, werden 
zij in geen enkel programmeringsdocument aangepast of gerechtvaardigd vanuit het perspectief van de kosten-
effectiviteit. Vier van de vijf begunstigden van windenergieprojecten gaven toe dat zij de projecten ook met min-
der (of helemaal zonder) subsidies hadden kunnen verwezenlijken en dat zij voornemens waren de EU-subsidies te 
gebruiken om leningen vervroegd af te lossen.

Malta besteedde een groot deel van de beschikbare EU-middelen aan de ondersteuning van de HEB-installaties van 
overheidsinstellingen en hebben daarbij onvoldoende particuliere financieringsbronnen losgeweekt. In de regel 
financierde de EU tot 85 % van de investeringskosten van deze projecten. Bovendien werden in het kader van twee 
grote subsidieregelingen voor particuliere gezinnen en ondernemingen HEB-installaties ten belope van respectie-
velijk 50 % of 60 % gefinancierd.
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8 Zonne-energiecollectoren geplaatst op het dak van een gezinswoning in Polen

Bron: Europese Rekenkamer.
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De middelen in het kader 
van het cohesiebeleid 
hebben een beperkte 
Europese meerwaarde 
— De HEB-projecten heb-
ben niet ten volle bijge-
dragen tot de 
EU-energiedoelstellingen

41 
In slechts enkele gevallen werd een 
werkelijke EU-meerwaarde aangetoond. 
Bij die projecten kon dankzij de mede-
financiering uit het EFRO/CF gemakke-
lijker een kapitaalfonds worden aange-
legd; die medefinanciering vormde een 
welkome aanvullende investeringsbron 
en droeg aldus bij aan de uitvoering van 
de projecten. Voor de (grotere) wind-
molenparken werd de medefinanciering 
ook beschouwd als een kwaliteitskeur-
merk voor instellingen die „financiering 
door derden” aanbrengen. In landen 
met een lage HEB-penetratie, die weinig 
HEB-programma’s en minder bestuurs-
ervaring in deze sector hadden, blijkt 
de meerwaarde van de EU-middelen 
duidelijk groter te zijn, in die zin dat zij 
hebben geholpen bij de ontwikkeling 
van bijkomende economische ontwik-
keling, de kwaliteitsverbetering van de 
projecten en tot op zekere hoogte ook 
door op te treden als een katalysator en 
voor het losweken van andere vormen 
van financiering. Bovendien was er tot 
op zekere hoogte een „operationele 
toegevoegde waarde” aangezien de 
EU-projecten de uitvoerende instellin-
gen een aantal verplichtingen oplegden 
en dat waarborgde enkele leereffecten 
voor de betrokken organisaties. Die leer-
effecten werden met name benadrukt 
door de organisaties in Malta, Polen en 
het Verenigd Koninkrijk.

42 
De Rekenkamer stelde ook vast dat de 
HEB-toewijzingen binnen de operatio-
nele programma’s in Oostenrijk en 
Finland vaak een risico van vervanging 
van nationale financiering met zich 
brachten. In deze beide landen vormde 
het EFRO immers louter een aanvul-
ling op bestaande nationale/regio-
nale financieringsmechanismen en in 
Oostenrijk was de EU-steun nagenoeg 
geïntegreerd, zonder enige wijziging, 
in een bestaande subsidieregeling voor 
biomassacentrales. Oostenrijk en Finland 
kennen een lange traditie op het gebied 
van hernieuwbare energiebronnen (met 
name inzake waterkracht en biomassa) 
en het is moeilijk te beoordelen of de 
EU-middelen een aanvullende meer-
waarde hebben gecreëerd, met name op 
het gebied van innovatie.
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43 
In 2012 heeft de Commissie benadrukt 
dat de lidstaten en de regio’s ervoor 
moeten zorgen dat de HEB-financiering 
de particuliere investeringen aanvult (als 
een hefboom) en deze niet verdringt28. 
De Rekenkamer stelde vast dat sommige 
HEB-projecten zonder overheidssteun 
hadden kunnen worden uitgevoerd. 
Het was duidelijk dat indieners van 
meervoudige projecten ook zonder 
of met minder overheidssubsidies de 
HEB-installaties hadden kunnen plaat-
sen, waardoor geld zou zijn vrijgekomen 
voor aanvullende HEB-maatregelen. De 
subsidiebesluiten waren echter wel be-
langrijk met het oog op een rendabele 
financiering van het project:

 ο Alle betrokken Oostenrijkse projec-
ten werden goedgekeurd na opleve-
ring van de bouwwerkzaamheden, 
wat erop wijst dat de subsidie geen 
noodzakelijke voorwaarde was voor 
de investering.

 ο Vier van de vijf gecontroleerde 
projecten in Finland hadden zonder 
subsidies kunnen worden verwezen-
lijkt (slechts één project zou zonder 
overheidssteun niet zijn uitgevoerd).

 ο Verscheidene indieners van wind-
energieprojecten verklaarden dat zij 
hun projecten ook zonder overheids-
subsidies zouden hebben verwe-
zenlijkt, aangezien de economische 
prikkel van de opbrengsten van 
windenergie en de „groene stroom-
certificaten” zou hebben volstaan. 
Inderdaad, tal van soortgelijke reeds 
bestaande windmolenparken waren 
gebouwd zonder subsidies.

44 
De HEB-investeringen hadden slechts 
een beperkt effect op de opbouw van 
bestuurlijke capaciteit. Een van de be-
oogde effecten van de EU-meerwaarde 
is de administratieve of leidinggevende 
capaciteiten in de lidstaten te verbete-
ren. Hoewel verschillende betrokkenen 
in Malta, Polen en het Verenigd Konink-
rijk beweerden dat de EU-projecten 
hadden gezorgd voor leereffecten van 
onschatbare waarde, konden in het al-
gemeen geen verregaande bijdragen tot 
de verbetering van de projectplanning, 
-uitvoering en -exploitatie worden aan-
getoond. Bij het beheer van de HEB-sub-
sidieregelingen en individuele projecten 
lag de nadruk over het algemeen op 
kwesties inzake de regelmatigheid, 
niet op de prijs-kwaliteitverhouding. In 
Oostenrijk en Finland was de EU-mede-
financieringsbijdrage louter een onder-
deel van de nationale steunregelingen, 
zonder specifieke innovatieaspecten (zie 
ook paragraaf 42). De tijdens de project-
uitvoering opgedane ervaring werd niet 
verspreid in deze twee lidstaten, noch in 
de naburige regio’s.

45 
De HEB-projecten vonden vaak plaats 
in een omgeving met een zwak regel-
gevend kader. Ofschoon de voor 
HEB-energieopwekking bestemde 
EU-financiering uiteraard geen her-
vorming van de regelgeving beoogde, 
had zij niettemin toch kunnen leiden 
tot verbeteringen op dat gebied. De 
juridische kaders op het gebied van HEB 
waren in vele lidstaten het voorwerp van 
talrijke herzieningen, waaronder wijzi-
gingen met terugwerkende kracht van 
de subsidie- en de bevorderingsregelin-
gen. Vergunningsprocedures zijn vaak 
complex en ontmoedigend of worden 
niet consequent toegepast en, samen 
met de onzekerheid op de markt en de 
volatiliteit van de energieprijzen, doen 
zij afbreuk aan het vertrouwen van de 
investeerders in de sector.

28 COM(2012) 663 final van 
15 november 2012, „De interne 
energiemarkt doen werken”.
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46 
Van de financiering uit het Cohesiefonds 
wordt in de lidstaten wisselend, maar 
over het algemeen weinig gebruik ge-
maakt. Hoewel de aan HEB toegewezen 
EU-financiering is gestegen van 0,6 in de 
programmeringsperiode 2000-2006 tot 
4,7 miljard euro in de programmerings-
periode 2007-2013, vertegenwoordigt 
dit bedrag slechts 1,7 % van de totale 
uitgaven voor het EFRO en het CF. In 
verhouding tot de enorme behoefte 
aan investeringen in de sector om het 
EU-HEB-streefcijfer voor 2020 te halen, 
was de toewijzing van EU-middelen 
door de nationale en regionale autori-
teiten laag29. De lidstaten hebben tussen 
0 % (de laagste waarde) en 10,7 % (de 
hoogste waarde) van de totale EFRO- en 
het CF-middelen toegewezen. Zelfs die 
hoogste waarde van 10 %, door Malta 
aan de HEB toegewezen, is niet beteke-
nisvol om de Maltese HEB-doelstelling 
van 10 % in 2020 te bereiken, rekening 
houdende met het feit dat het land in 
2007 vrijwel geen HEB gebruikte en 
in 2012 minder dan 2 % van zijn to-
tale energieverbruik uit hernieuwbare 
energiebronnen opwekte (zie bijlage I). 
Van de in de controle opgenomen 
lidstaten had Malta de eerste tussen-
tijdse doelstelling niet verwezenlijkt en 
hadden Oostenrijk, Finland en Polen de 
HEB-richtlijn niet omgezet in de natio-
nale wetgeving tegen eind oktober 2013 
(de streefdatum was 5 december 2010).

47 
De voor HEB vastgelegde middelen 
werden traag opgenomen. Tegen eind 
201230 waren de voor HEB beschikbare 
middelen uit het EFRO en het CF voor de 
periode 2007-2013 veel minder (slechts 
voor 58 %) benut dan gemiddeld het ge-
val was voor de totale EFRO- en CF-mid-
delen (voor 88 % benut) en de maatrege-
len op het gebied van energie-efficiëntie 
(voor 84 % benut). Ofschoon in die 
laatste sector het marktfalen en de 
marktbelemmeringen van uiteenlopen-
de aard zijn, zijn het in vrijwel alle 
lidstaten dezelfde beheersautoriteiten 
die de door de EU medegefinancierde 
projecten beheren, zie tabel 4. De vrij 
hoge complexiteit van de HEB-projecten 
en een gebrek aan bestuurlijke capaci-
teit om de investeringsmaatregelen in 
deze sector te beheren, hadden duidelijk 
invloed op de lagere EFRO- en CF-uitbe-
talingspercentages. Zodoende hadden 
de cohesiemiddelen over het algemeen 
een bescheiden belang voor de verwe-
zenlijking van het EU-HEB-streefcijfer.

29 SEC(2011) 131 definitief van 
31 januari 2011.

30 De door de beheers-
autoriteiten voor de 
geselecteerde projecten 
vastgelegde bedragen. De 
meest recente beschikbare 
gegevens dateren van eind 
2012.
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l 4 Gebruik van middelen in het kader van het cohesiebeleid voor HEB-projecten in de 
gecontroleerde lidstaten („geselecteerde projecten” eind 2012)

Bron: DG Regionaal Beleid, SFC-gegevensbestand 2007.

EU-lidstaat
Totaal bedrag aan middelen in het 
kader van het cohesiebeleid voor 
de geselecteerde projecten (%)

Bedrag aan middelen in het 
kader van het cohesiebeleid voor 

geselecteerde projecten voor 
energie-efficiëntie (%)

Bedrag aan middelen in het 
kader van het cohesiebeleid voor 
 geselecteerde HEB-projecten (%)

Oostenrijk 75,6 287,3 50,6

Finland 90,8 34,5 30,6

Malta 88,1 37,9 43,3

Polen 85,4 112,2 57,8

Verenigd Koninkrijk 84,7 73,6 49,9

Gemiddelde voor alle lidstaten 87,7 84,5 58,0
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48 
In het algemeen concludeert de Reken-
kamer dat de prijs-kwaliteitverhouding 
van de middelen van het cohesiebeleid ter 
ondersteuning van de HEB-energieopwek-
kingsprojecten slechts in beperkte mate 
heeft bijgedragen tot de verwezenlijking 
van het EU HEB-streefcijfer voor 2020.

49 
De gecontroleerde projecten leverden de 
geplande output op: de meeste van de 
gecontroleerde HEB-projecten waren ten 
tijde van hun selectie voldoende gerijpt 
en gereed voor uitvoering, er waren geen 
noemenswaardige kostenoverschrijdin-
gen of vertragingen bij de projecten en 
de HEB-opwekkingscapaciteit werd in het 
algemeen geïnstalleerd zoals gepland 
(paragrafen 14-16).

50 
De Rekenkamer constateerde echter ook 
gebreken in de uitvoering: meer bepaald 
met betrekking tot prestatie-indicatoren, 
metingen en verslagen over de project-
resultaten, alsmede aanbestedingsproce-
dures en resultaten. In het algemeen wer-
den de moeilijkheden om de duurzame 
elektriciteit in de klassieke netwerken in te 
voeren, aangemerkt als een grote hinder-
paal voor de ontwikkeling van hernieuw-
bare energiebronnen in de EU (paragrafen 
17-21).

51 
Bovendien werden de streefcijfers inzake 
energieopwekking niet gehaald of werden 
de resultaten niet correct gemeten bij 
ongeveer twee derde van de gecon-
troleerde HEB-projecten. In de meeste 
van deze gevallen waren er ontoerei-
kende of niet-gemeten gegevens over 
de daadwerkelijke opgewekte energie 
beschikbaar. De niet-verwezenlijking van 
de geplande resultaten was grotendeels 
het gevolg van onduidelijke prognoses of 
technische problemen. In het algemeen 
waren de projectresultaten gemengd 
(paragrafen 22-25).

52 
Bovendien was kosteneffectiviteit niet het 
leidende beginsel bij de planning van de 
projecten. De onderliggende operatio-
nele programma’s werden ontworpen 
zonder prioritering van de HEB-sectoren 
en zonder beoordeling van de bijdragen 
van de fondsen aan de HEB-doelstellingen. 
De toewijzing van de fondsen geschiedde 
in het algemeen op basis van een ruwe 
schatting van het regionale potentieel en 
het absorptievermogen om fondsen opti-
maal te benutten, veeleer dan op basis van 
een systematische analyse van de toestand 
in de regio en een vergelijking tussen mo-
gelijke alternatieven ten opzichte van de 
soorten hernieuwbare energiebronnen of 
HEB-technologieën. De kosteneffectiviteit 
van de maatregelen werd veronachtzaamd 
toen de budgets werden toegekend. Ratio-
nele energiedoelstellingen en prestatie- 
indicatoren voor de energie opwekking 
waren niet goed vastgesteld in alle 
projecten. De selectiecriteria en -proce-
dures waren vaak niet van dien aard dat 
de meest kosteneffectieve HEB-projecten 
werden geselecteerd. De projectresultaten 
waren gevarieerd wat hun kosteneffectivi-
teit betreft; in sommige lidstaten werden 
de hoge medefinancieringspercentages 
niet verantwoord in de documenten met 
betrekking tot de winstgevendheid van de 
projecten (paragrafen 26-40).

53 
Tijdens de controle is ook vastgesteld dat 
de fondsen in het kader van het cohe-
siebeleid voor HEB slechts een beperkte 
EU-meerwaarde hadden. Er bestond een 
risico van vervanging van overheidsfinan-
ciering in die lidstaten die de EU-middelen 
eenvoudigweg gebruikten ter aanvul-
ling van hun nationale HEB-subsidies, 
alsook een risico op het buitenkanseffect. 
Hoewel de medefinanciering door de EU 
enige „operationele waarde toevoegde”, 
hielpen de investeringsprojecten niet om 
de managementvaardigheden significant 
te versterken. De inzet van het EFRO en 
het CF voor HEB bleef in het algemeen 
bescheiden in verhouding tot de nood-
zaak om meer inspanningen te leveren 
om de EU-doelstellingen te bereiken 
(paragrafen 41-47).
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54 
De Rekenkamer benadrukt dat verbe-
teringen noodzakelijk zijn opdat de fi-
nanciering in het kader van het cohesie-
beleid een zo groot mogelijke bijdrage 
zou leveren aan de verwezenlijking van 
de energiedoelstellingen31. Bovendien 
leveren de uitgaven in het kader van het 
cohesiebeleid in het algemeen voorde-
len op voor de ruimere economie, met 
inbegrip van de economische groei en 
het scheppen van banen, en dat zijn 
overkoepelende doelstellingen van 
het cohesiebeleid. Met het oog op een 
beter gebruik van de financiële midde-
len van de EU ter bevordering van HEB 
in de programmeringsperiode 2014-
2020 doet de Rekenkamer de volgende 
aanbevelingen:

Aanbeveling 1

De Commissie dient, via richtsnoeren 
voor de voorbereiding en selectie van 
programma’s en projecten alsmede via 
voorwaarden om middelen ter be-
schikking te stellen voor investeringen 
in HEB-energieopwekkingscapaciteit:

ο ervoor te zorgen dat de toe-
komstige in het kader van het 
cohesie beleid medegefinan-
cierde HEB-programma’s worden 
gebaseerd op het beginsel van 
kosteneffectiviteit, met inbegrip 
van de financiële ondersteuning 
door de EU van kosteneffectieve  
programma’s die anders niet 
zouden plaatsvinden, om een 
buitenkanseffect te vermijden. 
De programma’s moeten worden 
gebaseerd op een goede be-
oordeling van de behoeften, op 
prioritering van de meest kosten-
effectieve technologieën (zonder 
discriminatie tussen HEB-sectoren) 
en op een optimale bijdrage aan 
de EU 2020-doelstelling. Er moeten 
adequate doelstellingen inzake 
HEB-energieopwekking in ver-
houding tot de begroting worden 
vastgesteld, alsook criteria voor 
de projectselectie, met het accent 

op de kosteneffectiviteit van de 
resultaten van de energieopwek-
king (het voorkomen van overcom-
pensatie van projecten);

ο het bevorderen van de vast-
stelling door de lidstaten van 
een stabiel en voorspelbaar 
HEB- regelgevingskader in het 
algemeen, gepaard aan vlottere 
procedures voor de integratie van 
HEB-elektriciteit in de klassieke 
netwerken.

Aanbeveling 2

De lidstaten dienen, onder leiding van 
de Commissie, aan de projectcontext 
aangepaste minimumcriteria inzake 
kosteneffectiviteit vast te stellen. Zij 
moeten tevens de meerwaarde van 
de middelen van het cohesiebeleid 
verhogen door de tenuitvoerlegging 
van, het toezicht op en de evaluatie 
van de HEB-projecten te verbeteren 
en door een gegevensbestand aan te 
leggen met meetresultaten over ener-
gieopwekkingskosten in alle relevante 
HEB-sectoren.

31 Over dit beleidsterrein 
publiceerde de Rekenkamer 
een verslag met betrekking 
tot door het EFRO en het 
CF medegefinancierde 
maatregelen op het gebied 
van energie-efficiëntie 
(Speciaal verslag nr. 21/2012 
„De kosteneffectiviteit 
van investeringen in 
energie-efficiëntie in het 
kader van het cohesiebeleid” 
(https://eca.europa.eu). 
Tijdens de controle werd 
de kosteneffectiviteit 
geanalyseerd van de 
investeringen van 
het cohesiebeleid in 
energie-efficiëntie, met 
bijzondere aandacht voor het 
beheer door de Commissie 
wat betreft haar goedkeuring 
van de operationele 
programma’s en de 
monitoring van de uitvoering 
van het programma in de 
regio’s.



35Conclusies en aanbevelingen

Dit verslag werd door kamer II, onder voorzitterschap van de heer Henri GRETHEN, lid 
van de Rekenkamer, vastgesteld te Luxemburg op haar vergadering van 9 april 2014.

Voor de Rekenkamer

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 
President
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Stand van zaken van de voortgang van de lidstaten  
in de richting van het HEB-streefcijfer voor 2020

Bi
jla

ge
 I

Verwezenlijking van het HEB-streefcijfer 2020 overeenkomstig de door de Commissie verstrekte informatie. 
1 Bron: Eurostat 10 maart 2014, Werkelijk aandeel van de energie uit hernieuwbare bronnen (uitgedrukt als een % van het bruto-eindverbruik) in  
 2012 (bevat ook gegevens over 2010). 
2  Bron: Voortgangsrapport inzake duurzame energie (Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Econo-

misch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s, COM(2013) 175 final van 27.3.2013). Eerste tussentijds streefcijfer, berekend als het 
gemiddelde van het aandeel in respectievelijk 2011 en 2012.

3 Bron: zie bovenstaande voetnoot 1.
4 Bron: Richtlijn 2009/28/EG.

Lidstaat HEB-aandeel 
20101

Eerste tussentijds 
streefcijfer2

HEB- aandeel 
20123

2020
HEB-streefcijfer4

België 5,0  % 4,4 % 6,8 % 13 %

Bulgarije 14,4 % 10,7 % 16,3 % 16 %

Tsjechische Republiek 9,3 % 7,5 % 11,2 % 13 %

Denemarken 22,6 % 19,6 % 26,0 % 30 %

Duitsland 10,7 % 8,2 % 12,4 % 18 %

Estland 24,7 % 19,4 % 25,2 % 25 %

Ierland 5,6 % 5,7 % 7,2 % 16 %

Griekenland 9,7 % 9,1 % 15,1 % 18 %

Spanje 13,8 % 10,9 % 14,3 % 20 %

Frankrijk 12,7 % 12,8 % 13,4 % 23 %

Italië 10,6 % 7,6 % 13,5 % 17 %

Cyprus 6,0 % 4,9 % 6,8 % 13 %

Letland 32,5 % 34,0 % 35,8 % 40 %

Litouwen 19,8 % 16,6 % 21,7 % 23 %

Luxemburg 2,9 % 2,9 % 3,1 % 11 %

Hongarije 8,6 % 6,0 % 9,6 % 13 %

Malta 0,4 % 2,0 % 1,4 % 10 %

Nederland 3,7 % 4,7 % 4,5 % 14 %

Oostenrijk 30,8 % 25,4 % 32,1 % 34 %

Polen 9,3 % 8,8 % 11,0 % 15 %

Portugal 24,2 % 22,6 % 24,6 % 31 %

Roemenië 23,2 % 19,0 % 22,9 % 24 %

Slovenië 19,2 % 17,8 % 20,2 % 25 %

Slowakije 9,0 % 8,2 % 10,4 % 14 %

Finland 32,4 % 30,4 % 34,3 % 38 %

Zweden 47,2 % 41,6 % 51,0 % 49 %

Verenigd Koninkrijk 3,3 % 4,0 % 4,2 % 15 %

EU 12,5 % 10,7 % 14,1 % 20 %
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Toewijzing van de middelen van het cohesiebeleid (EFRO en CF 2007-2013) aan HEB 
en geselecteerde projecten 2007-2012

Bi
jla

ge
 II

1  Een selectiepercentage hoger dan 100 % betekent dat financiële middelen werden overgeheveld van andere prioriteiten of maatregelen 
 binnen eenzelfde of vanuit een ander operationeel programma. 

Bron: DG Regionaal Beleid, SFC-gegevensbestand 2007, jaarlijkse verslagen van 2012 over de uitvoering van de geselecteerde projecten. 

Lidstaat

Bij besluit toegewezen EU-bedrag Geselecteerde projecten 

Totaal bedrag EFRO 
en CF (euro)

(A)

Bedrag toegewezen 
aan HEB (euro)

(B)

% van de totale 
 middelen voor HEB

(C)

Totaal EU-bedrag 
voor de geselecteer-
de projecten (euro)

(D)

% van de geselec-
teerde projecten

(D)/(B)1

België 990 283 172 11 851 495 1,2 % 7 242 095 61,1 %

Bulgarije 5 488 168 381 16 710 959 0,3 % 4 226 413 25,3 %

Tsjechische Republiek 22 751 854 293 397 759 730 1,7 % 131 059 678 32,9 %

Denemarken 254 788 620

Duitsland 16 107 313 706 252 995 745 1,6 % 119 319 102 47,2 %

Estland 3 011 942 552

Ierland 375 362 372

Griekenland 15 846 461 042 283 795 789 1,8 % 392 484 152 138,3 %

Spanje 26 595 884 632 160 152 052 0,6 % 71 145 156 44,4 %

Frankrijk 8 054 673 061 363 591 135 4,5 % 245 249 934 67,5 %

Kroatië 705 861 911

Italië 21 025 331 585 775 717 953 3,7 % 397 058 482 51,2 %

Cyprus 492 665 838 9 520 000 1,9 % 5 191 095 54,5 %

Letland 3 947 343 917 67 180 000 1,7 %

Litouwen 5 747 186 096 58 485 290 1,0 % 67 554 207 115,5 %

Luxemburg 25 243 666 1 767 056 7,0 % 4 875 000 275,9 %

Hongarije 21 292 060 049 349 310 777 1,6 % 179 983 308 51,5 %

Malta 728 123 051 78 200 000 10,7 % 33 879 548 43,3 %

Nederland 830 000 000 19 182 600 2,3 % 22 345 138 116,5 %

Oostenrijk 680 066 021 25 037 408 3,7 % 12 676 799 50,6 %

Polen 57 178 151 307 825 761 396 1,4 % 477 355 029 57,8 %

Portugal 14 558 172 647 59 857 312 0,4 % 5 006 939 8,4 %

Roemenië 15 528 889 094 331 542 611 2,1 % 209 940 000 63,3 %

Slovenië 3 345 349 266 54 186 553 1,6 % 14 408 713 26,6 %

Slowakije 9 998 728 328 90 252 216 0,9 % 66 524 170 73,7 %

Finland 977 401 980 20 682 247 2,1 % 6 329 763 30,6 %

Zweden 934 540 730 52 342 949 5,6 % 8 772 042 16,8 %

Verenigd Koninkrijk 5 392 019 735 159 590 365 3,0 % 74 770 872 46,9 %

Grensoverschrijdend 7 893 300 818 199 927 583 2,5 % 148 745 005 74,4 %

EU27 + 
grensoverschrijdend 270 757 167 870 4 665 401 221  1,7 % 2 706 142 640 58,0 %
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Lijst van gecontroleerde HEB-energieopwekkingsprojecten
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N.B. Om beter te kunnen vergelijken, worden in deze bijlage bepaalde projecten in subprojecten opgesplitst, zodat 
het totaal gelijk is aan 27.

Aantal geëvalueerde projecten/subprojecten

Slecht Bevredigend Goed
Niet van toepas-
sing/gegevens 

niet beschikbaar

Pr
oj

ec
tu

itv
oe

rin
g 

Installaties werken zonder noemenswaardige problemen (projectprestaties zijn 
goed, indien de installatie zonder ongeplande onderbrekingen functioneert; 
bevredigend indien onderbrekingsperioden een beperkte invloed hebben op 
de energieopwekking; slecht indien de onderbrekingsperioden een significante 
invloed hebben op de energieopwekking)                                 

0 2 25 0

Geïnstalleerde energieopwekkingscapaciteit (projectprestaties zijn goed indien 
de geplande energieopwekkingscapaciteit is geplaatst; bevredigend in geval 
van niet-significante planafwijkingen; slecht indien de energieopwekkingscapa-
citeit niet — of met aanzienlijke planafwijkingen — is geplaatst) 

0 0 27 0

Totale daadwerkelijke versus beoogde opwekkingscapaciteit (projectprestaties 
zijn goed indien de daadwerkelijke energieopwekkingscapaciteit overeenstemt 
met de beoogde; bevredigend in het geval van niet-significante planafwij-
kingen; slecht in het geval van onbenutte energiecapaciteit/aanzienlijke 
planafwijkingen) 

2 6 19 0

Conformiteit van het technische plan (TP) 
(projectprestaties zijn slecht indien er significante afwijkingen zijn van het TP; 
bevredigend indien er enkele afwijkingen zijn zonder dat dit een echte impact 
op de resultaten heeft; goed indien er geen afwijkingen zijn)

0 1 26 0

Conformiteit van het budget (projectprestaties zijn goed indien er geen prijs-
afwijkingen zijn; bevredigend in geval van prijsstijging 0 %<x< 20%; slecht bij 
prijsstijging van > 20%)

1 0 26 0

Conformiteit van het operationele plan (OP) 
(projectprestaties zijn goed indien niet wordt afgeweken van het OP; bevre-
digend indien er enkele afwijkingen zijn zonder dat dit een echte impact op de 
resultaten heeft; slecht indien er belangrijke afwijkingen zijn)

2 6 19 0

Risicobeheer, complexiteit van het project, belemmeringen voor de uitvoering 
(projectprestaties zijn goed indien actie wordt ondernomen daar waar risico’s zijn 
geïdentificeerd; bevredigend indien de risico’s gedeeltelijk zijn geanalyseerd en 
beperkt; slecht indien er geen goede risicoanalyse is verricht)

0 10 17 0

Transparante, relevante en meetbare prestatie-indicatoren en selectie van de 
best voorbereide/rijpe aanvragen (projectprestaties zijn goed indien passende 
indicatoren worden gebruikt om de best voorbereide en rijpe aanvragen te 
selecteren, indien de kosteneffectiviteit van de aanvragen is beoordeeld en indien 
de concurrentie tussen aanvragen is verzekerd; bevredigend indien deze criteria 
slechts gedeeltelijk worden toegepast; slecht indien zij niet worden toegepast)

0 27 0 0

Licenties/vergunningen/publiek draagvlak (rijp, gereed project) (projectprestaties 
zijn goed indien de voorziening operationeel is, indien er geen problemen be-
staan in verband met het verkrijgen van de nodige vergunningen; bevredigend 
indien alleen de hoogst noodzakelijke vergunningen werden verkregen; slecht 
indien er ernstige problemen werden vastgesteld met de licenties/vergunningen/
publiek draagvlak)

0 2 25 0

Beknopte evaluatie van de HEB-projectresultaten
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Aantal geëvalueerde projecten/subprojecten

Slecht Bevredigend Goed
Niet van toepas-
sing/gegevens 

niet beschikbaar

Ko
st

en
eff

ec
tiv

ite
it

Operationele doelmatigheid. Projectprestaties zijn goed indien de operationele 
doelmatigheid > 95%; bevredigend indien 80< x < 95 %; slecht indien < 80 %

4 7 7 7 9

Investerings(bouw)kosten (EUR/MW of EUR/KWp). Projectprestaties zijn goed 
indien de investeringskosten hoger dan het gemiddelde van < 10 % of minder 
gemiddelde liggen; bevredigend indien ze hoger dan het gemiddelde 10 %<x< 
30 % liggen; slecht indien ze hoger dan het gemiddelde van > 30 % liggen

4 1 17 5

Criteria voor kosteneffectiviteit gebruikt bij de projectselectie. Projectprestaties 
zijn goed indien de meest kosteneffectieve projecten worden geselecteerd:
- de beste verhouding tussen kosten/geïnstalleerde energiecapaciteit (EUR/MW)
- de beste verhouding tussen kosten/energieopwekking (EUR/MWh); 
bevredigend indien de criteria voor kosteneffectiviteit gedeeltelijk zijn gebruikt; 
slecht indien ze niet zijn gebruikt 

12 10 5 5 0

Projectfinanciering gebaseerd op een openbare oproep en een selectieprocedure, 
concurrentie tussen aanvragen. Projectprestaties zijn goed indien er gebruik is 
gemaakt van een openbare oproep en een selectieprocedure; 
bevredigend indien gebruikt, maar weinig projectvoorstellen ontvangen; slecht 
indien niet gebruikt

8 14 5 5 0

Passende studies beschikbaar. Projectprestaties zijn goed indien haalbaarheids-/
bedrijfs- of andere studies zijn verricht met het oog op de planning; bevredigend  
indien niet altijd gevolgd; slecht indien ongebruikt 

6 10 10 10 1

Betrokkenheid (inzet van de eigenaars/belanghebbenden om het project uit te 
voeren). Projectprestaties zijn goed indien er een grote betrokkenheid bestaat 
met adequate kennis en activa die voor het project worden ingezet van de 
projectontwikkelingsfase tot de operationele fase van de installatie; bevredi-
gend indien stabiel met enige tekortkomingen op het gebied van activa of kennis; 
slecht indien onstabiel, geen adequate kennis en activa die voor de projectplan-
ning en -uitvoering worden ingezet. 

0 10 17 0

Samenhang met het strategisch HEB-kader. Projectprestaties zijn goed indien de 
projectdoelstellingen relevant waren en samenhangen met het strategisch kader 
op het gebied van de HEB; bevredigend indien sommige projectonderdelen niet 
rechtstreeks met de HEB-doelstellingen verbonden waren; slecht indien de doel-
stellingen niet relevant waren of geen samenhang vertoonden met het strategisch 
kader op het gebied van de HEB. 

0 0 27 0

Aantal geëvalueerde projecten/subprojecten

Verwezenlijking van doelstellingen Slecht Bevredigend Goed

Niet van 
toepassing/

gegevens niet 
beschikbaar

Opgewekte energie: Projectprestaties zijn goed indien de opgewekte 
energie x > 95 % van de beoogde energie; bevredigend indien 85 % < 
x < 95 %; slecht indien x < 85 %

6 2 6 13
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De Commissie is daarom van mening dat de efficiëntie en 
doeltreffendheid niet alleen mogen worden beoordeeld 
aan de hand van het aantal megawatt HEB per geïnves-
teerde euro, maar dat ook het algehele succes van het pro-
gramma en de projecten met betrekking tot het bereiken 
van de beoogde resultaten dient mee te tellen.

De Commissie is van mening dat het concept kosteneffec-
tiviteit op verschillende manieren kan worden gedefini-
eerd, namelijk als kostenverlaging op zeer korte termijn of 
als kostenverlaging op middellange dan wel lange termijn 
door middel van dynamische efficiëntie op basis van inno-
vatie met het oog op de algehele transformatie van het 
energiesysteem overeenkomstig de 2020-doelstellingen 
en het voorbereidende werk voor de periode daarna.

IV — Tweede opsommingsteken
De Commissie is van mening dat de investeringen in 
HEB in het kader van het cohesiebeleid zijn uitgevoerd 
overeenkomstig de in het desbetreffende rechtskader 
vastgelegde doelstellingen en eisen. In het werkdocument 
van de diensten van Commissie „The added value of the EU 
budget”2 van juni 2011 heeft de Commissie haar standpun-
ten over de Europese meerwaarde van het cohesiebeleid 
uiteengezet. Het grootste deel van de investeringen in 
HEB moet door de particuliere sector worden gerealiseerd. 
De lidstaten en regio’s dienen te waarborgen dat publieke 
financiering particuliere investeringen niet vervangt, maar 
deze in overeenstemming met de staatssteunregels aan-
vult en deze stimuleert. Financiering in het kader van het 
cohesiebeleid dient te worden toegepast om bestaande 
nationale steunregelingen aan te vullen en zodoende voor 
meerwaarde te zorgen. De Commissie is van mening dat 
er met uiteenlopende factoren rekening moet worden 
gehouden bij de analyse van de meerwaarde van EU-mid-
delen op dit gebied.

1 Artikel 30 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling 
van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting 
van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) 
nr. 1605/2002.

2  SEC(2011) 867 final van 29.6.2011, werkdocument van de diensten 
van de Commissie „The added value of the EU budget” bij de 
mededeling „Een begroting voor Europa 2020” van de Commissie.

Samenvatting

III
De Commissie is verheugd over de constatering dat alle 
gecontroleerde HEB-opwekkingsprojecten de geplande 
output hebben opgeleverd. Het verslag van de Reken-
kamer sluit goed aan op de te verwachten grotere inves-
teringen in het kader van het cohesiebeleid die zijn gericht 
op duurzame energie, waaronder hernieuwbare energie, 
in de periode 2014-2020. Verder onderschrijft de Com-
missie de strekking van het verslag dat de financiering 
optimaal moet worden gebruikt.

IV
De daadwerkelijke prestaties van een systeem zijn pas 
bekend zodra de installatie volledig operationeel is. Het 
feitelijke niveau van energieopwekking varieert van jaar 
tot jaar naargelang van meerdere parameters (waaronder 
de weersomstandigheden, de betrouwbaarheid van de 
apparatuur en de benutting van de gebouwen). Feitelijke 
gegevens worden gerapporteerd zodra een project vol-
ledig operationeel is.

IV — Eerste opsommingsteken
Factoren op het gebied van kosteneffectiviteit kunnen 
worden opgenomen in de selectiecriteria van de speci-
fieke interventies. De doelstellingen van het cohesiebeleid 
zijn echter breder. Alle in het kader van het cohesiebeleid 
gefinancierde operationele programma’s moeten voldoen 
aan de beleidsdoelstellingen: versterken van de economi-
sche, maatschappelijke en territoriale cohesie, bevorderen 
van de algehele harmonieuze ontwikkeling door het 
terugdringen van verschillen tussen de ontwikkelings-
niveaus van regio’s en het bevorderen van de ontwikke-
ling in de minst bevoorrechte regio’s. Het cohesiebeleid 
is geïntegreerd en plaatsgebonden. Een groter aandeel 
van HEB is een van de doelstellingen van de bijbehorende 
programma’s, hetgeen betekent dat de projecten tege-
lijkertijd ook op andere doelstellingen dan HEB-energie-
opwekking gericht kunnen zijn. De Commissie erkent de in 
het Financieel Reglement van de EU vastgelegde beginse-
len van efficiëntie en doeltreffendheid1. In het Financieel 
Reglement is bepaald dat efficiëntie betekent dat de beste 
verhouding tussen de ingezette middelen en de verkregen 
resultaten wordt nagestreefd, en dat doeltreffendheid 
betekent dat de gestelde doelen en de beoogde resulta-
ten worden bereikt.

Antwoorden  
van de Commissie
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stimuleren en te beoordelen. Als uit een beoordeling van 
de prestaties blijkt dat in het kader van een bepaalde prio-
riteit de uitsluitend aan de financiële en outputindicatoren 
gerelateerde mijlpalen niet zijn gehaald, de vastgelegde 
uitvoeringsstappen niet zijn verricht en de lidstaat niet de 
nodige maatregelen heeft getroffen om het probleem aan 
te pakken, kan de Commissie een tussentijdse betaling 
geheel of gedeeltelijk opschorten of uiteindelijk financiële 
correcties toepassen. Aan dergelijke programma’s wordt 
de prestatiereserve niet toegekend.

Daarnaast heeft de Commissie in het rechtskader voor de 
periode 2014-2020 vastgelegd dat de vooraf te vervullen 
voorwaarden met betrekking tot de financiële middelen 
worden versterkt om de vereiste voorwaarden te schep-
pen op basis waarvan de middelen doeltreffend kunnen 
worden gebruikt.

Bovendien zal de Commissie in het kader van actief en 
permanent overleg met de lidstaten de beheersautori-
teiten adviseren om de aanbevelingen van de Europese 
Rekenkamer op te nemen in het selectieproces en de 
selectiecriteria voor HEB-projecten. Een van de verplichte 
selectiecriteria is nu dat er een bijdrage tot de verwachte 
resultaten van de prioritaire as moet worden geleverd.

De Commissie aanvaardt deze aanbeveling ten dele. Ook 
de Commissie vindt het belangrijk dat het buitenkans-
effect wordt vermeden. Om in de periode 2014-2020 een 
meer marktgerichte aanpak te steunen, stimuleert de 
Commissie in overeenstemming met Verordening (EU) 
nr. 1303/2013 het gebruik van financieringsinstrumenten 
in plaats van subsidies ter ondersteuning van investerin-
gen die naar verwachting financieel levensvatbaar zijn en 
onvoldoende door de markt worden gefinancierd.

De Commissie is het er ook mee eens dat de programma’s 
op een goede behoefteanalyse moeten zijn gebaseerd. 
Om die reden is in Verordening (EU) nr. 1303/2013 vastge-
legd dat de partnerschapsovereenkomst voor 2014-2020 
een analyse van de ongelijkheden, ontwikkelingsbehoef-
ten en het groeipotentieel omvat. De keuzes die voor elk 
operationeel programma worden gemaakt, worden naar 
behoren gemotiveerd. Bovendien zullen de vereisten die 
voortvloeien uit de richtlijn hernieuwbare energie (bijvoor-
beeld met betrekking tot de strategische benadering, de 
behoefteanalyse en nationale actieplannen voor energie 
uit hernieuwbare bronnen) waarborgen dat de HEB-inves-
teringen in het kader van het cohesiebeleid optimaal 
worden gepland.

V
De Commissie heeft de lidstaten herhaaldelijk gewezen 
op de zwakke punten van de nationale administratieve 
systemen.

Dankzij de hervorming van het cohesiebeleid voor de 
periode 2014-2020 krijgen de toezichtcomités van de 
desbetreffende operationele programma’s de nodige 
stimulansen om de selectiecriteria te verbeteren en daar-
door te waarborgen dat dit type investeringen optimaal 
wordt benut. De lidstaten en regio’s dienen van tevoren 
te beslissen welke doelstellingen zij met de beschikbare 
middelen willen bereiken en voor elke prioritaire as precies 
te bepalen hoe zij de vorderingen in de richting van die 
doelstellingen zullen meten. Hierdoor worden regelmatig 
toezicht en discussies mogelijk over de manier waarop de 
financiële middelen worden gebruikt.

Voor de programmeringsperiode 2014-2020 zijn eisen 
ingevoerd die zijn gericht op strengere interventiemaat-
regelen voor alle prioriteiten, waaronder een aantal 
gemeenschappelijke outputindicatoren die moeten 
worden gebruikt indien deze relevant zijn. Wat betreft 
HEB, omvatten de verordening inzake het Europees Fonds 
voor regionale ontwikkeling en de verordening inzake het 
Cohesiefonds voor 2014-2020 een gemeenschappelijke 
indicator inzake „extra capaciteit van productie van ener-
gie uit hernieuwbare bronnen”.

Wat betreft de opmerkingen over de kosteneffectiviteit, 
verwijst de Commissie naar haar antwoord op paragraaf IV.

VIII — Aanbeveling 1
De Commissie is in het kader van het cohesiebeleid niet 
betrokken bij de selectie van projecten; zij verleent uitslui-
tend goedkeuring aan grote projecten.

Met het nieuwe regelgevingskader voor de periode 2014-
2020 wordt echter vanaf het begin gewaarborgd dat de 
selectie van projecten voor zover mogelijk wordt verricht 
door de lidstaten, waarbij wordt ingezet op de inhoud van 
de goedgekeurde projecten en de interventiemaatregelen, 
inclusief in de prioritaire assen opgenomen indicatoren en 
output met betrekking tot de mate waarin de behaalde 
resultaten overeenkomen met de doelstellingen. Dit komt 
overeen met de aanbeveling van de Rekenkamer.

Verder zal de Commissie in staat zijn om op basis van het 
voor elk operationeel programma vastgelegde prestatie-
kader de prestatie van de programma’s door middel van 
uitsluitend aan de indicatoren gerelateerde mijlpalen te 
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VIII — Aanbeveling 2
De Commissie aanvaardt deze aanbeveling en 
beschouwt haar deel ervan als uitgevoerd. De lidstaten 
dienen rekening te houden met het werkdocument van 
de diensten van de Commissie „European Commission 
guidance for the design of renewables support schemes”  
van november 2013. De binnenkort te verschijnen 
richtsnoeren inzake energie- en milieusteun zullen ook 
een bijdrage leveren tot het verbeteren van de kosten-
effectiviteit van steunregelingen van de lidstaten op het 
gebied van hernieuwbare energie.

Inleiding

07
De Commissie wijst erop dat de verantwoordelijkheid 
voor het verwijderen van sectorspecifieke belemme-
ringen die investeringen in HEB bemoeilijken, bij de 
lidstaten ligt.

De Commissie heeft deze belemmeringen in haar regel-
matige verslagen aan de orde gesteld en aanbevelingen 
aan de lidstaten gedaan. De steunregelingen zijn niet 
altijd goed opgezet, met ongunstige omstandigheden of 
overcompensatie als gevolg. In de werkdocumenten van 
de diensten van de Commissie „European Commission 
guidance for the design of renewables support schemes” 
van november 2013 en „Guidance on the use of renew-
able energy cooperation mechanisms” ligt de nadruk 
op de beginselen die moeten worden gevolgd om deze 
situatie aan te pakken.4

4  C(2013) 7243 final van 5.11.2013, mededeling van de Commissie 
„De interne elektriciteitsmarkt tot stand brengen en daarbij 
overheidsinterventie zo goed mogelijk inzetten” en bijbehorende 
werkdocumenten van de diensten van de Commissie SWD(2013) 
439 final „European Commission guidance for the design of 
renewables support schemes” en SWD(2013) 440 final „Guidance 
on the use of renewable energy cooperation mechanisms”.

Het cohesiebeleid is niettemin geïntegreerd en plaatsge-
bonden, en een groter aandeel van HEB is slechts een van 
de talrijke doelstellingen van dit beleid. Met name kunnen 
andere doelstellingen van het cohesiebeleid, zoals de 
bevordering van innovatie, rechtvaardigen dat er techno-
logieën worden gekozen die niet de meest kosteneffec-
tieve zijn. In Verordening (EU) nr. 1303/2013 is bepaald 
dat selectieprocedures en -criteria ervoor moeten zorgen 
dat concrete acties bijdragen tot het verwezenlijken van 
de specifieke doelstellingen en resultaten van de des-
betreffende prioriteit van het operationele programma, 
die gericht kunnen zijn op andere doelstellingen dan 
HEB-energieopwekking.

Wat betreft grote projecten, zal de Commissie ook in de 
programmeringsperiode 2014-2020 de uitvoering van een 
kosten-batenanalyse verplicht stellen, met inbegrip van 
een economische en financiële analyse. Als onderdeel 
van de kosten-batenanalyse dienen de opties te worden 
geanalyseerd, waarbij onder meer rekening moet worden 
gehouden met economische en financiële aspecten zoals 
de bouwkosten. Zodoende kan de beste optie worden 
gekozen en kan de maatschappij optimaal profiteren van 
de voordelen van het project.

De Commissie aanvaardt de aanbeveling bij het tweede 
streepje. De Commissie heeft de lidstaten er herhaalde-
lijk op gewezen dat het regelgevingskader stabiel moet 
zijn en dat zij het niet eens is met het feit dat de lidstaten 
veelvuldig wijzigingen met terugwerkende kracht in de 
regelgevingskaders hebben aangebracht. Deze onderwer-
pen zijn aan bod gekomen in de mededeling van de Com-
missie „De interne elektriciteitsmarkt tot stand brengen en 
daarbij overheidsinterventie zo goed mogelijk inzetten” 
van november 2013, het werkdocument „European Com-
mission guidance for the design of renewables support 
schemes” en de richtsnoeren voor het gebruik van samen-
werkingsmechanismen inzake hernieuwbare energie.3 

3 C(2013) 7243 final van 5.11.2013, mededeling van de Commissie 
„De interne elektriciteitsmarkt tot stand brengen en daarbij 
overheidsinterventie zo goed mogelijk inzetten” en bijbehorende 
werkdocumenten van de diensten van de Commissie SWD(2013) 439 
final „European Commission guidance for the design of renewables 
support schemes” en SWD(2013) 440 final „Guidance on the use of 
renewable energy cooperation mechanisms”.
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Opmerkingen

17
De Commissie erkent dat de problemen in verband met de 
integratie van HEB-elektriciteit in het elektriciteitsnet de 
exploitatie van HEB hebben belemmerd, maar wijst erop 
dat dit niet rechtstreeks verband houdt met het project-
beheer. In de richtlijn hernieuwbare energie is de wette-
lijke vereiste vastgelegd dat de toegang tot het elektrici-
teitsnet voor HEB-elektriciteit moet worden verbeterd.

18
De Commissie is ook van mening dat de lidstaten lang-
zaam vooruitgang boeken bij het opheffen van de admi-
nistratieve belemmeringen op dit gebied.

Wat betreft het Verenigd Koninkrijk, is de Commissie van 
mening dat er rekening dient te worden gehouden met 
de constitutionele regelingen en het decentralisatieproces 
die in deze lidstaat van toepassing zijn. De verschillende 
documenten inzake operationele programma’s en pro-
grammatoezichtcomités in het Verenigd Koninkrijk staan 
op zichzelf en zijn onafhankelijk; harmonisering vindt 
plaats door middel van overkoepelende aspecten die in 
alle programma’s in de lidstaat zijn geïntegreerd.

20 — Eerste streepje
De aanbestedende dienst heeft erkend dat deze proble-
men zich hebben voorgedaan. Juist om te zorgen voor 
transparantie en meer concurrentie zijn de aanbestedin-
gen opnieuw uitgeschreven.

20 — Tweede streepje
Wat betreft de windprojecten in Polen, bestonden er geen 
belemmeringen (indien als gevolg van de gunningspro-
cedure de aanbieding van een andere leverancier zou zijn 
geselecteerd) voor de begunstigde om een wijziging van 
verstrekte bouwvergunningen aan te vragen en een ander 
model turbine te specificeren.

Bij het zonnecollectorproject in Polen was de draag-
wijdte van de aanbesteding naar behoren omschreven 
en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. 
In de omschrijving van de aanbesteding was bepaald 
dat de procedure betrekking had op een bepaald type 
zonnecollector of een ander type met dezelfde para-
meters. Het desbetreffende project is bovendien twee 
keer door de nationale autoriteiten gecontroleerd, 

waarbij geen aanmerkingen zijn gemaakt op het project 
ten aanzien van de naleving van de wetgeving inzake 
overheidsopdrachten.

21
Voor de programmeringsperiode 2014-2020 zijn eisen 
ingevoerd die zijn gericht op strengere interventiemaat-
regelen voor alle prioriteiten, waaronder een aantal 
gemeenschappelijke outputindicatoren die moeten 
worden gebruikt indien deze relevant zijn. Wat betreft 
hernieuwbare energie, omvatten de verordening inzake 
het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en de 
verordening inzake het Cohesiefonds voor 2014-2020 een 
gemeenschappelijke indicator inzake „extra capaciteit van 
productie van energie uit hernieuwbare bronnen”. Er moet 
echter altijd een evaluatie worden uitgevoerd om een 
onderscheid te maken tussen enerzijds de bijdrage van 
met cohesiebeleidsmiddelen medegefinancierde acties tot 
veranderingen in de productie en het verbruik betreffende 
hernieuwbare energie en anderzijds de invloed van andere 
externe factoren.

23
De daadwerkelijke prestaties van een systeem zijn pas 
bekend zodra de installatie volledig en geheel operatio-
neel is. Het feitelijke niveau van energieopwekking varieert 
van jaar tot jaar naargelang van meerdere parameters 
(waaronder de weersomstandigheden, de betrouwbaar-
heid van de apparatuur en de benutting van de gebou-
wen). Feitelijke gegevens worden gerapporteerd zodra het 
project volledig operationeel is.

24
Volgens tabel 1 zijn bij vier van de vijf windprojecten 
in Polen de geplande resultaten niet verwezenlijkt. De 
Commissie is van mening dat de resultaten gedurende de 
volledige operationele periode van een windpark dienen 
te worden beoordeeld; dit is bij een van de projecten niet 
gebeurd. Het verdient aanbeveling de territoriale planning 
van HEB-investeringen te verbeteren, waarbij rekening 
moet worden gehouden met de specifieke omstandig-
heden met betrekking tot het betrokken type HEB op de 
desbetreffende locatie. Uit het feit dat de geplande pro-
ductiedoelstellingen bij HEB-projecten soms niet worden 
behaald of slechts gedeeltelijk worden behaald, blijkt eens 
te meer dat dergelijke investeringen zeer riskant zijn en 
dat overheidsfinanciering nodig is om voor banken aan-
vaardbare projecten op te zetten en daardoor particuliere 
financiering los te maken.
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Tekstvak 5 — Tweede paragraaf
De Commissie heeft de Poolse autoriteiten en het 
Jaspers-partnerschap („Gezamenlijke ondersteuning 
van projecten in de Europese regio’s”) voorgesteld om 
de resultaten en het financieel rendement (FRR) van de 
windparkprojecten te beoordelen op basis van realisti-
schere ramingen. Bij de resultaatindicatoren zou dan meer 
rekening worden gehouden met de operationele periode 
van windparken.

Tekstvak 5 — Derde paragraaf
In het Verenigd Koninkrijk hebben twee van de vijf gecon-
troleerde locaties minder dan verwacht geproduceerd als 
gevolg van een lagere vraag voor de systemen dan voor-
speld. De beheersautoriteit is van plan aan het eind van de 
activiteiten locatiespecifieke gegevens te verzamelen en 
op die manier duidelijkheid te verschaffen over de reden 
van de lager dan geplande vraag.

26
De Commissie erkent de in het Financieel Reglement van 
de EU vastgelegde beginselen van efficiëntie en doeltref-
fendheid. In de verordening is bepaald dat efficiëntie 
betekent dat de beste verhouding tussen de ingezette 
middelen en de verkregen resultaten wordt nagestreefd, 
en dat doeltreffendheid betekent dat de gestelde doelen 
en de beoogde resultaten worden bereikt. De Commissie 
is daarom van mening dat de efficiëntie en doeltreffend-
heid niet alleen mogen worden beoordeeld aan de hand 
van het aantal megawatt HEB per geïnvesteerde euro, 
maar dat ook het algehele succes van het programma 
en de projecten met betrekking tot het bereiken van de 
beoogde resultaten dient mee te tellen.

27
Factoren op het gebied van kosteneffectiviteit kunnen 
worden vastgelegd in de selectiecriteria van de specifieke 
interventies. De doelstellingen van het cohesiebeleid zijn 
echter breder. Alle in het kader van het cohesiebeleid gefi-
nancierde operationele programma’s moeten voldoen aan 
de beleidsdoelstellingen: versterken van de economische, 
maatschappelijke en territoriale cohesie, bevorderen van 
de algehele harmonieuze ontwikkeling door het terug-
dringen van verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus 
van regio’s en het bevorderen van de ontwikkeling in de 
minst bevoorrechte regio’s. 

Het cohesiebeleid is geïntegreerd en plaatsgebonden, en 
een groter aandeel van HEB is een van de doelstellingen 
van de bijbehorende programma’s, hetgeen betekent dat 
de projecten tegelijkertijd ook op andere doelstellingen 
dan HEB-energieopwekking gericht kunnen zijn. Ten aan-
zien van met name investeringen in HEB is de Commissie 
van mening dat het concept kosteneffectiviteit op verschil-
lende manieren kan worden gedefinieerd: als verlaging 
van de kosten op zeer korte termijn of als kostenverlaging 
op middellange of lange termijn door middel van dynami-
sche efficiëntie op basis van innovatie met het oog op de 
algehele transformatie van ons energiesysteem overeen-
komstig de 2020-doelstellingen en het voorbereidende 
werk voor de periode daarna.

28
Hoewel een behoefteanalyse op grond van Verordening 
(EG) nr. 1083/2006 niet verplicht is, is de Commissie het 
ermee eens dat deze nuttig kan zijn. Voor alle in het kader 
van het cohesiebeleid in de periode 2007-2013 gefinan-
cierde operationele programma’s geldt de algemene eis 
dat deze „een analyse van de situatie van het subsidiabele 
gebied of de subsidiabele sector wat de sterke en de 
zwakke punten betreft, en de strategie die op basis daar-
van is gekozen” moeten omvatten.

In de periode 2014-2020 zullen in het kader van de prio-
ritaire assen één of meer investeringsprioriteiten wor-
den geselecteerd die overeenkomen met de specifieke 
behoeften van en omstandigheden in de lidstaten. In de 
specifieke doelstellingen en de bijbehorende resultaat-
indicatoren zal vervolgens tot uitdrukking komen op welke 
resultaten elke prioritaire as is gericht, waarbij wordt uitge-
gaan van de analyse van de situatie en de geconstateerde 
beleidsbehoeften.

29
In de periode 2007-2013 verschilden de procentuele 
aandelen die aan HEB-investeringen werden toegewezen 
per lidstaat. Dit moet worden gezien in het perspectief van 
de totale beschikbare financiële middelen, de nationale 
behoeften en de prioriteiten van elke lidstaat. De planning 
en goedkeuring van de operationele programma’s in het 
kader van het cohesiebeleid voor de periode 2007-2013 
vond plaats voordat de 2020-doelstellingen inzake klimaat 
en energie, alsmede de desbetreffende EU-wetgeving 
waren vastgesteld. Met bijdragen tot de HEB-doelstellin-
gen voor 2020 is vervolgens rekening gehouden wan-
neer de lidstaten kennis gaven van herzieningen van hun 
operationele programma’s. 
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32
De Commissie is het in het algemeen eens met de opmer-
king, maar wijst erop dat er bij de gecontroleerde projec-
ten wat betreft de planning en uitvoering geen ondoel-
treffende aspecten zijn geconstateerd.

36
De lidstaten zijn zelf belast met de selectie van specifieke 
projecten. Ten aanzien van overwegingen die verband 
houden met de kosteneffectiviteit van de bredere doelstel-
lingen van het cohesiebeleid, verwijst de Commissie naar 
haar antwoorden op de paragrafen 26 en 27.

37
De Commissie verwijst naar haar antwoorden op de para-
grafen 26 en 27.

39
Ook de Commissie vindt het belangrijk dat het buitenkans-
effect wordt vermeden. De bepalingen ten aanzien van de 
medefinancieringspercentages zijn vastgelegd in artikel 53 
van Verordening (EG) nr. 1083/2006. Op zich betekent dit 
niet dat een gedeelte van de investeringskosten van een 
project wordt gedragen door de uiteindelijke ontvanger 
van een overheidssubsidie. Artikel 55 van deze verorde-
ning omvat ook bepalingen ten aanzien van inkomsten-
genererende projecten. Om te voldoen aan de bindende 
HEB-doelstellingen, moeten de lidstaten investeringen in 
HEB-projecten aanmoedigen die op zich wellicht niet voor 
banken aanvaardbaar zijn gezien het hoge risico dat ermee 
gepaard gaat. Aangezien de medefinancieringspercenta-
ges voor HEB-staatssteunprojecten worden vastgelegd 
door middel van staatssteunbesluiten, is de financierings-
tekortmethode niet van toepassing. Het berekenen van 
het financieringstekort wordt echter wel aangemoedigd, 
aangezien mede op basis daarvan het bedrag (of de inten-
siteit) van de steun kan worden bepaald en de staatssteun 
indien van toepassing onder het maximumniveau kan 
worden gehouden.

Om in de periode 2014-2020 een meer marktgerichte 
aanpak te steunen, stimuleert de Commissie in overeen-
stemming met Verordening (EU) nr. 1303/2013 het gebruik 
van financieringsinstrumenten in plaats van subsidies 
ter ondersteuning van investeringen die naar verwach-
ting financieel levensvatbaar zijn en onvoldoende door 
de markt worden gefinancierd. De ondersteuning van 
financieringsinstrumenten berust op een ex-antebeoor-
deling overeenkomstig artikel 37, lid 2, van de genoemde 

Het is echter van belang erop te wijzen dat het merendeel 
van de investeringen op dit gebied door de particuliere 
sector dient te worden gedaan. De lidstaten en regio’s 
dienen te waarborgen dat publieke financiering niet in de 
plaats komt van particuliere investeringen, maar deze in 
overeenstemming met de staatssteunregels aanvult en 
deze stimuleert. Financiering in het kader van het cohesie-
beleid dient te worden toegepast om bestaande nationale 
steunregelingen aan te vullen en zodoende voor meer-
waarde te zorgen.

30
Vanaf de vaststelling in 2009 van de richtlijn hernieuw-
bare energie en de wettelijke verplichting om nationale 
actieplannen voor energie uit hernieuwbare bronnen vast 
te stellen, zijn de lidstaten verplicht om voor HEB-inves-
teringen toepasselijke behoefteanalysen uit te voeren; 
de nationale actieplannen voor energie uit hernieuwbare 
bronnen waren gebaseerd op dergelijke analysen. Deze 
vormen eveneens een serieuze en doordachte basis voor 
HEB-gerelateerde investeringen in de lidstaten. Daarnaast 
werden de planning en transparantie verbeterd doordat 
deze plannen op transparante wijze werden vastgesteld 
en openbaar gemaakt. Daarbij konden voor het eerst alle 
betrokkenen, met inbegrip van investeerders en aangren-
zende lidstaten, dergelijke investeringen coördineren en 
zodoende voor een stijging van de toegevoegde waarde 
en grotere kosteneffectiviteit zorgen. Over alle operatio-
nele programma’s in het kader van het cohesiebeleid voor 
de periode 2007-2013 was echter al overeenstemming 
bereikt en deze waren al goedgekeurd voordat de natio-
nale actieplannen voor energie uit hernieuwbare bronnen 
gereed moesten zijn (in juni 2010).

30 — Vierde streepje
Een tussentijdse evaluatie van operationele program-
ma’s was op grond van artikel 48 van Verordening (EG) 
nr. 1083/2006 niet verplicht, tenzij bijzondere omstandig-
heden hiertoe aanleiding gaven.

Niettemin worden alle projecten in Wales met ingang 
van 2014 aan een evaluatie onderworpen. In de loop van 
2014 zal de beheersautoriteit in Wales een overzicht laten 
opstellen van alle evaluaties van activiteiten om de resul-
taten op programmaniveau te verzamelen, waaronder de 
resultaten van activiteiten op energiegebied.
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Conclusies en aanbevelingen

Gezamenlijk antwoord van de 
Commissie op de paragrafen 48 en 52
Dankzij de hervorming van het cohesiebeleid voor de 
periode 2014-2020 krijgen de toezichtcomités van de 
desbetreffende operationele programma’s de nodige 
stimulansen om de selectiecriteria te verbeteren en daar-
door te waarborgen dat dit type investeringen optimaal 
wordt benut. De lidstaten en regio’s dienen van tevoren 
te beslissen welke doelstellingen zij met de beschikbare 
middelen willen bereiken en voor elke prioritaire as pre-
cies te bepalen hoe zij de voortgang in de richting van 
die doelstellingen zullen meten. Hierdoor worden regel-
matig toezicht en discussies mogelijk over de manier 
waarop de financiële middelen worden gebruikt.

Met betrekking tot de periode 2014-2020 is in Verorde-
ning (EU) nr. 1303/2013 bepaald dat selectieprocedures 
en -criteria ervoor moeten zorgen dat concrete acties bij-
dragen tot het verwezenlijken van de specifieke doelstel-
lingen en resultaten van de desbetreffende prioriteit van 
het operationele programma, die gericht kunnen zijn 
op andere doelstellingen dan HEB-energieopwekking. 
Bij alle grote projecten stelt de Commissie de lidstaten/
beheersautoriteiten verplicht een kosten-batenanalyse 
uit te voeren, met inbegrip van een economische en 
financiële analyse, om aan te tonen dat het project in 
economische zin wenselijk is (dat wil zeggen dat de 
maatschappij baat bij het project heeft) en dat een 
bijdrage van het Cohesiefonds noodzakelijk is om het 
project financieel levensvatbaar te maken en in sommige 
gevallen om het voor banken aanvaardbaar te maken, 
rekening houdend met het desbetreffende risicoprofiel. 
Als onderdeel van de kosten-batenanalyse dienen de 
opties te worden geanalyseerd, waarbij onder meer 
rekening moet worden gehouden met economische en 
financiële aspecten, zoals het zo laag mogelijk houden 
van de bouwkosten. Zodoende kan de beste optie wor-
den gekozen en kan de maatschappij optimaal profiteren 
van de voordelen van het project.

De Commissie verwijst ook naar haar antwoorden op de 
paragrafen 25, 26, 28-32, 36, 37 en 39.

verordening, waarbij tekortkomingen van de markt 
of suboptimale investeringssituaties aan het licht zijn 
gebracht, en op het geschatte niveau en de geschatte 
omvang van de behoefte aan overheidsinvesteringen, 
inclusief de financieringsinstrumenten die moeten worden 
ondersteund.

Tekstvak 7
De windparkprojecten in Polen hebben tussen de 22 % 
en de 70 % van de totale in aanmerking komende inves-
teringskosten ontvangen, oplopend tot een maximum 
van 10 miljoen euro. De Commissie wijst erop dat het 
niveau van medefinanciering van windparkprojecten 
door de EU, dat wil zeggen projecten die door de Com-
missie worden beoordeeld, 22 tot 25 % bedraagt.

42
Financiering in het kader van het cohesiebeleid was 
noodzakelijk om de nationale financieringsmechanis-
men overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EG) 
nr. 1083/2006 te voltooien. De middelen uit het Europees 
Fonds voor regionale ontwikkeling die bestaande finan-
cieringsmechanismen aanvullen, hebben een financiële 
meerwaarde doordat er meer activiteiten konden wor-
den ontplooid dan zonder deze middelen mogelijk was 
geweest. Om een meerwaarde te bereiken, hoeft de aard 
van het beleid niet te worden veranderd.

44
De Commissie wijst erop dat de EU-meerwaarde wat 
betreft het verbeteren van administratieve capaciteiten 
geruime tijd in beslag neemt. HEB-investeringen zijn een 
betrekkelijk nieuw onderdeel van het cohesiebeleid en 
het zal enige tijd duren totdat dergelijke leereffecten 
plaatsvinden.

45
De Commissie verwijst naar haar antwoord op 
paragraaf 7.

46
De Commissie verwijst naar haar antwoord op 
paragraaf 29.
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 — de bijdrage van steun tot de ontwikkeling van 
markten voor hernieuwbare energie in de lidsta-
ten en de EU;

 — de bijdrage van EU-middelen tot het verwezen-
lijken van de HEB-doelstellingen op kosten- en 
energie-efficiënte wijze, waarbij tevens de in-
novatie en ontwikkeling van technologie worden 
bevorderd (dat wil zeggen de doelstellingen van 
het geïntegreerde EU-beleid op het gebied van 
energie en klimaatverandering).

De Commissie verwijst ook naar haar antwoorden op de 
paragrafen 42, 46 en 47.

Aanbeveling 1
De Commissie is in het kader van het cohesiebeleid 
niet betrokken bij de selectie van projecten; zij verleent 
uitsluitend goedkeuring aan grote projecten.

Via het nieuwe regelgevingskader voor de periode 
2014-2020 wordt echter vanaf het begin gewaarborgd 
dat de selectie van projecten voor zover mogelijk wordt 
verricht door de lidstaten, waarbij wordt ingezet op de 
inhoud van de goedgekeurde projecten en de interven-
tiemaatregelen, inclusief in de prioritaire assen opgeno-
men indicatoren en output met betrekking tot de mate 
waarin de behaalde resultaten overeenkomen met de 
doelstellingen. Dit komt overeen met de aanbeveling 
van de Rekenkamer.

Verder zal de Commissie in staat zijn om op basis van het 
voor elk operationeel programma vastgelegde prestatie-
kader de prestatie van de programma’s door middel van 
uitsluitend aan de indicatoren gerelateerde mijlpalen 
te stimuleren en te beoordelen. Als uit een beoordeling 
van de prestatie blijkt dat in het kader van een bepaalde 
prioriteit de uitsluitend aan de financiële en output-
indicatoren gerelateerde mijlpalen niet zijn gehaald, 
de vastgelegde uitvoeringsstappen niet zijn verricht en 
de lidstaat niet de nodige maatregelen heeft getroffen 
om het probleem aan te pakken, kan de Commissie een 
tussentijdse betaling geheel of gedeeltelijk opschor-
ten of uiteindelijk financiële correcties toepassen. Aan 
dergelijke programma’s wordt de prestatiereserve niet 
toegekend.

50
De Commissie heeft de lidstaten herhaaldelijk gewezen 
op de zwakke punten van de nationale administratieve 
systemen. Hierop is op grond van artikel 13 van de richt-
lijn hernieuwbare energie een wettelijke verplichting van 
toepassing. De naleving hiervan wordt door de Commis-
sie gecontroleerd en geanalyseerd in de tweejaarlijkse 
voortgangsverslagen over duurzame energie.

De Commissie verwijst ook naar haar antwoorden op de 
paragrafen 17-21.

51
De Commissie verwijst naar haar antwoorden op de 
paragrafen 23-25.

53
De Commissie is van mening dat de investeringen in 
HEB in het kader van het cohesiebeleid zijn uitgevoerd 
overeenkomstig de in het desbetreffende rechtskader 
vastgelegde doelstellingen en eisen. In het werkdocu-
ment van de diensten van Commissie „The added value 
of the EU budget” van juni 2011 heeft de Commissie haar 
standpunten over de Europese meerwaarde van het 
cohesiebeleid uiteengezet. De Commissie is van mening 
dat er met de volgende factoren rekening gehouden zou 
moeten worden bij de analyse van de meerwaarde van 
EU-middelen op dit gebied:

 — de bijdrage van ondersteunde technologieën 
en projecten tot het verwezenlijken van de 
HEB-doelstellingen van de EU, met inbegrip van 
het bevorderen van technologische ontwikkeling 
en innovatie, en de bijdrage tot het verschaffen 
van mogelijkheden op het gebied van werkgele-
genheid en regionale ontwikkeling, met name in 
landelijke en geïsoleerde gebieden;

 — de bijdrage van ondersteunde projecten tot het 
verwezenlijken van HEB-doelstellingen en vooruit-
gang bij de uitvoering van nationale actieplannen 
voor energie uit hernieuwbare bronnen (waarbij 
onder meer rekening wordt gehouden met de 
bijdrage tot het bevorderen van HEB in verschil-
lende sectoren, zoals elektriciteit, verwarming en 
koeling alsmede vervoer);



Antwoorden van de Commissie 51

Het cohesiebeleid is niettemin geïntegreerd en plaats-
gebonden, en een groter aandeel van HEB is slechts een 
van de bijbehorende talrijke doelstellingen. Met name 
kunnen andere doelstellingen van het cohesiebeleid, 
zoals de bevordering van innovatie, rechtvaardigen dat 
er technologieën worden gekozen die niet de meest 
kosteneffectieve zijn. In Verordening (EU) nr. 1303/2013 is 
bepaald dat selectieprocedures en -criteria ervoor moe-
ten zorgen dat concrete acties bijdragen tot het verwe-
zenlijken van de specifieke doelstellingen en resultaten 
van de desbetreffende prioriteit van het operationele 
programma, die gericht kunnen zijn op andere doelstel-
lingen dan HEB-energieopwekking.

Wat betreft grote projecten, zal de Commissie ook in de 
programmeringsperiode 2014-2020 de uitvoering van 
een kosten-batenanalyse verplicht stellen, met inbegrip 
van een economische en financiële analyse. Als onder-
deel van de kosten-batenanalyse dienen de opties te 
worden geanalyseerd, waarbij onder meer rekening 
moet worden gehouden met economische en financiële 
aspecten zoals de bouwkosten. Zodoende kan de beste 
optie worden gekozen en kan de maatschappij optimaal 
profiteren van de voordelen van het project.

Aanbeveling 1 — Tweede 
opsommingsteken
De Commissie aanvaardt deze aanbeveling. De Com-
missie heeft de lidstaten er herhaaldelijk op gewezen 
dat het regelgevingskader stabiel moet zijn en dat zij 
het niet eens is met het feit dat de lidstaten veelvuldig 
wijzigingen met terugwerkende kracht in de regel-
gevingskaders hebben aangebracht. Deze onderwerpen 
zijn aan bod gekomen in de mededeling van de Commis-
sie „De interne elektriciteitsmarkt tot stand brengen en 
daarbij overheidsinterventie zo goed mogelijk inzetten” 
van november 2013, het werkdocument „European 
Commission guidance for the design of renewables 
support schemes” en de richtsnoeren voor het gebruik 
van samenwerkingsmechanismen inzake hernieuwbare 
energie.5

5  C(2013) 7243 final van 5.11.2013, mededeling van de Commissie 
„De interne elektriciteitsmarkt tot stand brengen en daarbij 
overheidsinterventie zo goed mogelijk inzetten” en bijbehorende 
werkdocumenten van de diensten van de Commissie SWD(2013) 
439 final „European Commission guidance for the design of 
renewables support schemes” en SWD(2013) 440 final „Guidance 
on the use of renewable energy cooperation mechanisms”. 

Daarnaast heeft de Commissie in het rechtskader voor de 
periode 2014-2020 de voorwaarden vooraf met betrek-
king tot de financiële middelen versterkt om de vereiste 
voorwaarden te scheppen op basis waarvan de midde-
len doeltreffend kunnen worden gebruikt.

Bovendien zal de Commissie in het kader van actief en 
permanent overleg met de lidstaten de beheersautori-
teiten adviseren om de aanbevelingen van de Europese 
Rekenkamer op te nemen in het selectieproces en de 
selectiecriteria voor HEB-projecten. Een van de verplichte 
selectiecriteria is nu dat er een bijdrage tot de verwachte 
resultaten van de prioritaire as moet worden geleverd.

Aanbeveling 1 — Eerste 
opsommingsteken
De Commissie aanvaardt deze aanbeveling ten dele. Ook 
de Commissie vindt het belangrijk dat het buitenkans-
effect wordt vermeden. Om in de periode 2014-2020 een 
meer marktgerichte aanpak te steunen, stimuleert de 
Commissie in overeenstemming met Verordening (EU) 
nr. 1303/2013 het gebruik van financieringsinstrumenten 
in plaats van subsidies ter ondersteuning van investerin-
gen die naar verwachting financieel levensvatbaar zijn 
en onvoldoende door de markt worden gefinancierd. De 
ondersteuning van financieringsinstrumenten berust op 
een ex-antebeoordeling overeenkomstig artikel 37, lid 2, 
van de genoemde verordening, waarbij tekortkomingen 
van de markt of suboptimale investeringssituaties aan 
het licht zijn gebracht, en op het geschatte niveau en 
de geschatte omvang van de behoefte aan overheids-
investeringen, inclusief de financieringsinstrumenten die 
moeten worden ondersteund.

De Commissie is het er ook mee eens dat de program-
ma’s op een goede behoefteanalyse moeten zijn geba-
seerd. Om die reden is in Verordening (EU) nr. 1303/2013 
vastgelegd dat de partnerschapsovereenkomst voor 
2014-2020 een analyse van de ongelijkheden, ontwikke-
lingsbehoeften en het groeipotentieel omvat. De keuzes 
die voor elk operationeel programma worden gemaakt, 
worden naar behoren gemotiveerd. Bovendien zullen de 
vereisten die voortvloeien uit de richtlijn hernieuwbare 
energie (bijvoorbeeld met betrekking tot de strategische 
benadering, de behoefteanalyse en nationale actieplan-
nen voor energie uit hernieuwbare bronnen) waar-
borgen dat de HEB-investeringen in het kader van het 
cohesiebeleid optimaal worden gepland.
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Aanbeveling 2
De Commissie aanvaardt deze aanbeveling en 
beschouwt haar deel ervan als uitgevoerd. De lidstaten 
dienen rekening te houden met het werkdocument van 
de diensten van de Commissie „European Commission 
guidance for the design of renewables support schemes”  
van november 2013. De binnenkort te verschijnen 
richtsnoeren inzake energie- en milieusteun zullen ook 
een bijdrage leveren tot het verbeteren van de kosten-
effectiviteit van steunregelingen van de lidstaten op het 
gebied van hernieuwbare energie.
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De Europese Rekenkamer (ERK) beoordeelde de 
resultaten van de met middelen voor 
cohesiebeleid medegefinancierde projecten 
voor opwekking van hernieuwbare energie die 
bijdragen tot het EU-streefcijfer voor 2020 op 
dat gebied. Zij concludeert dat bij vele 
investeringsprojecten, ofschoon zij de beoogde 
output hebben opgeleverd, het kosten-
effectiviteitsbeginsel niet het leidende beginsel 
was of dat geen werkelijke EU-meerwaarde werd 
verwezenlijkt. De ERK formuleert als 
aanbeveling dat de Commissie het 
kosteneffectiviteitsbeginsel zou bevorderen in 
door de EU medegefinancierde 
steunprogramma’s en dat de lidstaten een 
stabiel en voorspelbaar regelgevingskader 
inzake hernieuwbare energie tot stand zouden 
brengen. Bovendien dienen de lidstaten 
minimumcriteria inzake kosteneffectiviteit toe te 
passen die aan de specifieke projectsituatie zijn 
aangepast en de EU-meerwaarde te verhogen 
door de tenuitvoerlegging van, het toezicht op 
en de evaluatie van de projecten te verbeteren.
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