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EMISSIEREDUCTIE GROOTSCHALIGE TOEPASSING LEDVERLICHTING IN NEDERLAND
Een verkennend onderzoek
© Ecofys, a Navigant company 2018 De getoonde klimaatimpact is het resultaat van een globale 
inschatting van Ecofys, a Navigant company op basis van sectorspecifieke berekeningen van de 
‘Samenwerking Verlichtingsorganisaties Nederland’. Deze klimaatimpact is gerelateerd aan de 
kamerbrief kabinetsinzet voor klimaatakkoord d.d. 23 februari 2018.
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EVENVEEL STROOM ALS 
3 MILJOEN HUISHOUDENS 
PER JAAR VERBRUIKEN!

BESPARING IN 2030, ALS NEDERLAND 
NU OVERSTAPT NAAR LEDVERLICHTING

Met inzet van led-verlichting kan in 2030 91% van de 3,4 Mton doelstelling gebouwde omgeving 
en 9% van de 3,5 Mton Landbouw CO

2 
gereduceerd worden. 

Totaal is 3,4 Mton voor beide klimaattafels!



HOE KUNNEN WE DIT BEREIKEN?

CONTROLE EN HANDHAVING
Investeringen binnen 5 jaar terugverdienen, 
moet worden nageleefd. Dit blijkt in veel 
gevallen niet te gebeuren.

SUBSIDIËRING/STIMULERING
De afgelopen jaren heeft RVO een succesvol 
instrument ingezet om sportverenigingen te 
verduurzamen. Deze regeling verbreden naar 
(semi-)publiek vastgoed zoals scholen, zorg-
instellingen, gemeentehuizen, stadskantoren, etc.

ROL VOOR KLEIN 
ZAKELIJKE MARKT
Het besparingspotentieel binnen de KZM 
is groot. De KZM en anderen motiveren en 
stimuleren, door middel van een awareness 
campagne en ontzorgingspakket door 
overheid, leveranciers en installateurs 
op te zetten.

DE TECHNOLOGISCHE 
INNOVATIEKRACHT VERSNELT 
PRODUCTONTWIKKELINGEN
Ontwikkelaars, opdrachtgevers, enz. verplichten 
om voor aanvang een project te toetsen op 
productontwikkeling, verbetering en verduurzaming!

OVERHEID EN INNOVATIE
Financieringsmodellen zoals de EIA effectiever 
inzetten en aanpassen. In de huidige opzet is pas 
zekerheid wanneer de investering wordt gedaan. 
Dat betekent dat deze potentiële subsidie geen 
rol speelt in het acquisitieproces. Immers, als de 
subsidie alsnog niet wordt toegekend nadat er 
een investeringsbeslissing genomen is, wie draait 
dan op voor het verlies? Hierdoor verliest de EIA 
in deze haar stimulerende werking.


