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Persbericht 

Luxemburg, 1 maart 2018 
 
 

Zorg voor een betere koppeling tussen hernieuwbare 
energie en plattelandsbeleid, aldus EU-controleurs 
Volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer moet de EU meer doen om synergieën tussen 
haar beleid voor hernieuwbare energiebronnen en haar beleid voor plattelandsontwikkeling te 
benutten. De controleurs onderzochten het verband tussen hernieuwbare energie en 
plattelandsontwikkeling. Ze concludeerden dat er weliswaar mogelijke synergieën waren, maar dat deze 
grotendeels nog niet waren gerealiseerd.  

Er bestaan verschillende nationale en EU-financieringsprogramma’s om de productie en het gebruik van 
duurzame energie te stimuleren; één EU-bron vormt het Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo). De controleurs merkten echter op dat de Europese Commissie niet in staat 
was om alomvattende geactualiseerde informatie te verstrekken over financiële steun voor hernieuwbare 
energie, zowel in het algemeen als in het kader van het Elfpo.  
“Financiering voor plattelandsontwikkeling kan een rol spelen bij de verwezenlijking van streefdoelen voor 
hernieuwbare energie op EU- en nationaal niveau, maar de steun voor hernieuwbare energie moet 
plattelandsgebieden ten goede komen, ingeval deze afkomstig was uit fondsen voor 
plattelandsontwikkeling”, aldus Samo Jereb, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is 
voor het verslag. “De Europese Commissie heeft hierover niet voldoende verduidelijking of richtsnoeren 
verstrekt.” 

De controleurs bezochten vijf lidstaten: Bulgarije, Frankrijk (Laag-Normandië), Italië (Toscane), Litouwen en 
Oostenrijk. Ze constateerden dat de meeste bezochte lidstaten de fondsen voor plattelandsontwikkeling 
niet gebruikten om prioriteit te geven aan projecten voor hernieuwbare energie die ook potentieel konden 
bijdragen tot duurzame plattelandsontwikkeling. Hoewel veel bezochte projecten positieve economische 
en milieueffecten hadden, financierden de lidstaten ook projecten die de projecteigenaars een economisch 
voordeel opleverden, maar verder weinig positieve gevolgen hadden voor plattelandsgebieden. 

In het algemeen kan de EU wat betreft haar beleid inzake hernieuwbare energie explicieter zijn bij het 
bepalen van de voorwaarden om hernieuwbare energie met succes aan plattelandsontwikkeling te 
koppelen. Het beleidskader voor hernieuwbare energie dat momenteel wordt besproken, kan de situatie 
potentieel verbeteren, aldus de controleurs. Het huidige noch het voorgestelde duurzaamheidskader voor 
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bio-energie biedt echter een adequate grondslag om plattelandsgebieden voldoende te beschermen tegen 
sociaal-economische en milieurisico’s, en ook niet om de verdere potentiële duurzame ontwikkeling zo 
groot mogelijk te maken.  

 

De controleurs doen de volgende aanbevelingen: 

• De Commissie en de lidstaten moeten rekening houden met de behoeften van plattelandsgebieden wanneer ze het 
toekomstige beleid voor hernieuwbare energie ontwerpen. 

• De Commissie, het Europees Parlement en de Raad moeten het toekomstige beleid voor bio-energie zodanig 
ontwerpen dat het een betere waarborg biedt tegen niet-duurzaam gebruik van biomassa voor energie.  

Daarnaast dient de Commissie:  

• het doel en de rol van steun voor plattelandsontwikkeling voor investeringen in hernieuwbare energie te 
specificeren; 

• de lidstaten voor te schrijven relevante informatie te verstrekken over de resultaten van programma’s voor 
hernieuwbare energie in hun uitvoeringsverslagen van 2019; 

• de lidstaten duidelijk te maken dat er alleen steun mag worden verstrekt aan levensvatbare projecten voor 
hernieuwbare energie met een duidelijk voordeel voor duurzame plattelandsontwikkeling – met name in het geval van 
steun in het kader van het Elfpo. 

Noot voor de redactie 

Duurzame energie is energie die wordt opgewekt uit hernieuwbare, niet-fossiele energiebronnen, die in 
een mensenleven worden aangevuld. In de EU is zowel de productie als het verbruik van hernieuwbare 
energie toegenomen, maar er zijn nog meer inspanningen nodig om de EU-streefcijfers voor hernieuwbare 
energie, namelijk 20 % eindenergieverbruik uit hernieuwbare bronnen in 2020 en ten minste 27 % in 2030, 
te behalen. Het gebruik van meer hernieuwbare energie is van cruciaal belang voor de EU om haar 
broeikasgasemissies terug te dringen teneinde te voldoen aan de Overeenkomst van Parijs inzake 
klimaatverandering van 2015.  

Volgens een door energieadviesbedrijf Ecofys verrichte studie werd in 2012 99 miljard euro aan 
overheidsmiddelen besteed ter ondersteuning van de EU-energiesector, voornamelijk uit de nationale 
begrotingen, waarvan 40 miljard euro voor hernieuwbare energie. 

In november 2016 presenteerde de Commissie haar voorstel voor een richtlijn betreffende de bevordering 
van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen. De Raad werd het eens over een algemene 
oriëntatie en het Europees Parlement nam de amendementen in januari 2018 aan. De Raad heeft ook zijn 
standpunt vastgesteld voor de eerste trialoogvergadering. 

Speciaal verslag nr. 5/2018 “Hernieuwbare energie voor duurzame plattelandsontwikkeling: aanzienlijke 
synergieën mogelijk, waarvan de meeste echter niet zijn gerealiseerd” is in 23 EU-talen beschikbaar op de 
website van de ERK (eca.europa.eu). 

 


