
Samen sterk voor  
duurzame energie
Energietransitie versnellen door  
samenwerking in de hele keten



De transitie naar een op hernieuwbare  bronnen 
gebaseerd energiesysteem verloopt 
dynamisch. Deze transitie is spannend, en 
ook een uitdaging. Een uitdaging die vereist 
dat regelgeving, marktpartijen en nieuwe 

technologieën goed op elkaar zijn aangesloten. 
Een goed georganiseerde duurzame energiesector 

is daarvoor onontbeerlijk. De kracht van de NVDE is de focus 
op duurzame energie vanuit de breedte van de gehele keten:  
duurzame energieproducenten, coöperaties, systeembeheerders, 
energieleveranciers, toeleveranciers, en bedrijven die duurzame 
toepassingen bieden zoals elektrisch laden en warmtepompen.  
Met deelnemers vanuit al deze invalshoeken wil de NVDE  
het proces van energietransitie met kracht, inspiratie en veel 
enthousiasme versnellen. 

Teun Bokhoven / Voorzitter NVDE

Waarom de NVDE?
In de zomer van 2015 hebben zeven brancheorganisaties en een reeks  bedrijven 
uit de duurzame energiesector de Nederlandse Vereniging voor Duurzame 
�(QHUJLH�RSJHULFKW��%LM�GH�RɝFLOH�ODQFHULQJ�RS����RNWREHU������LV�KHW�OHGHQWDO�
DO�ȵLQN�WRHJHQRPHQ��&LUFD������EHGULMYHQ�HQ�HQHUJLHFR¸SHUDWLHV�]LMQ�QX�DDQ�GH�
NVDE verbonden; direct of via het lidmaatschap van een aangesloten branche-
vereniging. 

Met de oprichting van de NVDE is er nu een brede brancheorganisatie die 
de slagkracht van de sector zal vergroten. De NVDE wil zich ook hard maken voor 
�EHODQJULMNH�RYHUNRHSHOHQGH�WKHPDȇV�]RDOV�GH�6'(��UHJHOLQJ��KHW�ȴVFDOH�VWHOVHO�RI�
de kabinetsdoelstellingen voor 2030. Op deze wijze werkt de NVDE aan kansen 
voor de duurzame energiesector. Een sector die bijdraagt aan maatschappelijk 
belangen als innovatie, een gezonde en toekomstbestendige economie, nieuwe 
werkgelegenheid en het beperken van klimaatverandering en luchtverontreiniging.

Ons doel
De NVDE maakt zich sterk voor een energievoorziening die volledig is gebaseerd 
op hernieuwbare energie door het bundelen van krachten uit de gehele sector. 
Dat doen we vanuit een missie die door alle leden wordt gedeeld:

  De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie streeft naar een duurzame 
 samenleving, met een betrouwbare, betaalbare en schone energievoorziening 
over de hele keten. Zonder onomkeerbare en negatieve impact op milieu, mensen 
en biodiversiteit. Waarin de schone technologiesector de concurrentiekracht van 
 Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen versterkt, en daarmee bijdraagt aan 
de Nederlandse economie. We kiezen voor een volledig hernieuwbare energie-
voorziening in uiterlijk 2050 voor wat betreft de productie van hernieuwbare 
HOHNWULFLWHLW��ZDUPWH�NRXGH�HQ�WUDQVSRUW��'RRU�HQHUJLH�WH�EHVSDUHQ��HɝFLQW�WH�
gebruiken en hernieuwbare energie toe te passen. 

’ Energietransitie versnellen door 
samenwerking in de hele keten’



Waar richten wij ons op?

Waar staan we voor?

De commissie Marktinrichting en 
 Energiesysteem richt zich op het 
 verbe teren van de marktordening en de 
energienetwerken om een grootschalige 
integratie van hernieuwbare bronnen 
 optimaal te faciliteren. 

De commissie Duurzame Energie  -
 pro ductie richt zich op een eerlijk 
speelveld met goede kansen voor 
duurzame energie opwekking.

De commissie Duurzame Warmte richt 
zich op de verduurzaming van warm-
te voor zowel huishoudens en andere 
 gebouwen als warmte voor industrië-
le processen; vanuit zowel collectieve 
 systemen als individuele. 

De commissie Duurzame Mobiliteit wil 
ontwikkelingen op het gebied van duur-
zame energie voor vervoer een stap 
verder helpen, bijvoorbeeld via elektrische 
personenauto’s en duurzame brandstof 
voor het vrachtvervoer.

We maken ons sterk voor concrete 
tussendoelen richting 2050 voor milieu, 
hernieuwbaar en besparing.

We willen zorgen voor invoering van het 
‘Vervuiler betaalt’-principe. 

We zien dat in de transitiefase naar 
duurzaam er nog een rol is weggelegd 
voor fossiel.

We willen maximale toegankelijkheid 
van de energiemarkt realiseren voor 
nieuwkomers: burgers en bedrijven. 

We willen systeemkosten van 
energiegebruik en –productie beperken en 
toerekenen aan de veroorzakers daarvan.

We willen maximale flexibilisering van de 
energiemarkt.

We dragen zorg voor de huidige 
betrouwbaarheid van het energiesysteem. 

We gaan uit van het principe dat 
‘hernieuwbaar’ duurzaam moet zijn in de 
hele keten. 

We maken geen keuze tussen 
hernieuwbare technologieën. 

We hanteren interne gedragsregels omdat 
we een transparante vereniging willen zijn 
met een gemeenschappelijk belang. 
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Wie we zijn 
NVDE bundelt grote en kleine brancheorganisaties en 
 individuele bedrijven die actief zijn op het gebied van 
duurzame energie vanuit de volledige keten. Voorzitter van 
het bestuur is Teun Bokhoven. Oud SER-voorzitter en oud- 
5$%2�WRSPDQ�+HUPDQ�:LM�HOV�OHLGW�GH�DGYLHVUDDG�

De deelnemende brancheorganisaties blijven bestaan met 
hun eigen leden en brengen een deel en soms zelfs de vol-
OHGLJH�RUJDQLVDWLH�RQGHU�ELM�GH�19'(��'LW�YDQXLW�GH�ȴ�ORVRȴ�H�
dat door bundeling er veel meer bereikt kan worden dan 
wanneer iedere brancheorganisatie voor zichzelf werkt.

NVDE heeft in een staf van circa 10 medewerkers, een klein 
kantoor in Den Haag en een hoofdkantoor in Utrecht. In 
een viertal beleidscommissies en in werkgroepen wordt 
de gezamenlijke koers door de leden ontwikkeld. Branche-
organisaties en de bedrijven die direct lid zijn van de NVDE 
bepalen zo samen de koers van de vereniging.

We nodigen je van harte uit om mee te doen. 
Neem contact op en word lid!
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Contact

Bezoekadres

.RUWH�(OLVDEHWKVWUDDW��

3511 JG Utrecht

�WRW���IHEUXDUL������

Telefoon

030 - 23 40 503

www.nvde.nl

kantoor@nvde.nl

Brancheorganisaties:

Bedrijven:


