
Breakoutsessie:

Innoveren met energie-inkoop

De spoorsector, het stedelijk railvervoer en in 
toenemende mate het busvervoer zijn grote afnemers 
van groene stroom.

Via hun energiecontracten kunnen de vervoerders een 
substantiële bijdrage leveren aan de energietransitie.

Hoe gebruiken NS, GVB en RET hun inkoopkracht om 
verduurzaming en innovatie in de energievoorziening te 
bevorderen?

Welke uitdagingen en kansen ziet Eneco hierbij voor de 
toekomst?

Energie en ov-sector, samen naar een duurzame toekomst, 9 oktober 2020
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Nederland duurzaam bereikbaar, voor en door iedereen
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NS bijdrage aan de energietransitie

Jaartal omschrijving Jaartal omschrijving

2017 Alle elektrische treinen 100% op wind-
energie
Klimaat neutraal

2019 Nieuwe duurzaam ondernemen strategie
Fossielvrij ondernemen

2020 Onderzoek vraag-, opweksturing en 
opslag 

Marktconsultatie facilitair contract

Marktverkenning tractie contract
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2022 Ingang nieuw facilitair contract

2025 Ingang nieuw tractie contract

2030 Hogere uur-matching

Op weg naar Parijs-proof

2040 NS onderneemt fossielvrij
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Doelstellingen aanbesteding

4 GVB rijdt in 2025 uitstootvrij

4 Zinvolle bijdrage aan de energietransitie
en ruimte voor innovatie

§ Showcase voor Amsterdam

§ Partner in energiemarkt

4 100% donkergroene stroom: 

§ Herleidbaar door middel van gekoppelde Garanties
van Oorsprong

§ Additionele groene stroom, dus specifiek voor GVB 
ontwikkelde duurzame bronnen

Talitha Koek, GVB
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Resultaten Aanbesteding 

§ 100% Nederlandse windenergie
§ Samenwerking op onderwerpen als flex, opslag, 

elektrisch wagenpark (met second opinion)
§ Showcase: vervanging diesel voor e-aggregaten
§ Duurzaam aanbod voor reizigers en medewerkers



Wensen RET:
> Donkergroen: additionele, regionaal opgewekte, hernieuwbare stroom;

> Showcase: uurmatching / energiepositief op vestiging Kleiweg;

> Marketing: show and tell.

Aanbod Eneco:

Ambitie RET en aanbod Eneco



Kleiweg op weg naar energiepositief
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De energietransitie is in volle gang

Bron: Energeia, sep ‘20

Thijs van de Grift, Eneco



Op w eg naar naar 100%  energiepositief OV
Korte termijn (1 – 3 jr)
• Bewezen technieken
• Snel te realiseren
• Financieel haalbaar
• No-regret maatregelen

Middellange termijn (4 – 6 jr)
• Maatregelen pas haalbaar bij 

natuurlijk investeringsmoment
• Nu nog onrendabele top
• Technologie gereed maar     

vergt schaalvergroting 

Lange termijn termijn (7 – 10 jr)
• Onbewezen/immature technieken
• Grote innovatie ontwikkelingen 

nodig voor grootschalige uitrol
• Potentievol, risicovol en kostbaar
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Omschakelen naar een 100% fossielvrije 
energievoorziening lukt alleen als er 
gebruik wordt gemaakt van een mix van
oplossingen en door goed samen te 
werken in de sector 



Discussie

Vragen via de chat


