
 1 

 
Aardwarmte 
Zie Geothermie. 
 
AB  
Algemeen Bestuur 
 
AgriFood 
Economische sector gericht op (industrieel verrijkte) landbouwproducten, bedoeld voor 
menselijke consumptie. 
 
AWZI  
Afvalwaterzuiveringsinstallatie 
 
BENG  
Bijna Energieneutrale Gebouwen 
 
Bifaciaal 
Een zonnepaneel is bifaciaal als aan beide zijden van het paneel energie kan worden 
opgewekt. 
 
Biogas 
Biogas is een vorm van groene energie. Het wordt onder andere gemaakt van 
plantmateriaal, groente en fruitresten of slib van riool- en afvalwaterzuiveringen. 
 
Biomassa 
Plantaardig en dierlijk (rest)materiaal, dat als grondstof wordt gebruikt voor de 
energieopwekking of direct als biobrandstof. 
 
Cable pooling 
Inrichting van zonneparken waarbij meerdere parken op één kabel zijn aangesloten om ze de 
kosten van aansluiten. Zonneparken en windparken kunnen op dezelfde kabel worden 
aangesloten. 
 
Circulair 
In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw 
gebruikt. Afval is de nieuwe grondstof. 
 
CO₂  
Koolstofdioxide 
 
CO₂-neutraal 
Terugdringen van de CO₂-footprint door de CO₂-uitstoot te minimaliseren. Het ultieme doel 
is om, deels via compenserende maatregelen, de uitstoot van broeikasgassen te 
neutraliseren. 
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Duurzame energie/warmtebronnen 
Duurzame energie is opgewekt uit bronnen die niet op kunnen raken. Soms wordt voor 
duurzame energie een beperktere definitie gehanteerd, namelijk: energie uit bronnen die 
niet op kunnen raken én die niet vervuilen. 
 
EASAC 
Europese koepelorganisatie voor de wetenschap. 
 
Energiecoöperatie 
Een energiecoöperatie is een groep mensen verenigd in een coöperatie om gezamenlijk en 
lokaal duurzame energie op te wekken. 
 
Energieneutraal 
Een situatie waarin over een jaar gemeten het energiegebruik van een gebouwd object 
(woning, gebouw, wijk, kunstwerk en dergelijke) ten minste nul is. 
 
Energieregio 
Nederland is voor het proces van de Regionale Energiestrategie in 30 energieregio’s 
ingedeeld. Iedere regio geeft aan hoeveel duurzame warmte en elektriciteit op eigen 
grondgebied kan worden gerealiseerd. 
 
Energietransitie 
Structurele verandering naar een duurzame energiehuishouding. 
 
EZK  
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
 
Fossiele brandstof 
Fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en gas dragen sterk bij aan klimaatverandering, 
veroorzaken vervuiling en zijn niet hernieuwbaar. 
 
GEA 
Gelders Energie Akkoord. 
 
Gebiedsvisie 
Een gebiedsvisie is bedoeld om maatschappelijk en politiek draagvlak te creëren. Een 
gebiedsvisie vormt een globaal kader voor de ontwikkeling van een gebied of zone. 
Meerdere alternatieven worden in beeld gebracht. Een gebiedsvisie kan de uitgangspunten 
formuleren voor een later op te stellen bestemmingsplan. 
 
Geothermie 
Geothermie maakt gebruik van warmte in de aarde (aardwarmte).  
 
GFT  
Groente-Fruit-en Tuinafval 
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GNMF 
Gelderse Natuur en Milieufederatie. 
 
GNN 
Gelders Natuur Netwerk. 
 
GO 
Groene Ontwikkelzone. 
 
Governance 
De wijze van besturen, de gedragscode, het toezicht op organisatie. 
 
ha  
Hectare. 
 
IPO  
Interprovinciaal Overleg. 
 
Klimaatneutraal 
Klimaatneutraal heeft betrekking op bepaalde activiteiten die geen negatief effect hebben 
op het klimaat, wat betekent: geen CO2-emissie.  
 
Koude/warmteopslag (KWO)  
Het opslaan van koude of warmte ten behoeve van respectievelijk koeling of verwarming, 
bijvoorbeeld van (tap)water of een gebouw.  
 
kWh  
Kilowattuur 
 
Living Lab 
Een levend laboratorium, een onderzoeksconcept, dat kan worden gedefinieerd als een 
gebruikersgericht, gericht op innovatie, vaak toegepast bij gebiedsopgaven. Onderzoek en 
innovatie worden gelijktijdig uitgevoerd in een publiek-private samenwerking  
 
LTO 
Land- en Tuinbouw Organisatie 
 
MER 
Milieueffectrapportage. 
 
MW 
Megawatt: eenheid voor elektrisch vermogen. 
 
Nationaal Klimaatakkoord 
De Nederlandse invulling (juni 2019) van het Klimaatakkoord van Parijs, bestaande uit meer 
dan 600 afspraken tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden om de 
uitstoot van broeikasgassen in 2030 te halveren ten opzichte van 1990. 
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Netbeheerder 
Een netbeheerder is de term voor een onafhankelijk nutsbedrijf dat een transportnetwerk 
voor energie (gas, elektriciteit en warmte) beheert.  
 
NMU 
Natuur en Milieufederatie Utrecht. 
 
NNN  
Nationaal Natuur Netwerk. 
 
NSW 
Natuurschoonwet. 
 
OBES  
Open Bodemenergiesystemen. 
 
Omgevingsplan 
Het omgevingsplan bevat alle regels over de fysieke leefomgeving die de gemeente stelt 
binnen haar grondgebied. Per gemeente is er 1 omgevingsplan. 
 
Omgevingsvisie 
Rijk, provincies en gemeenten stellen ieder een omgevingsvisie op: een strategische visie 
voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving.  
 
PBL  
Planbureau voor de leefomgeving 
 
POVI 
Provinciale Omgevingsvisie. 
 
Regionale Energiestrategieën (RES) 
De landelijke afspraken van het Nationaal Klimaatakkoord worden uitgewerkt in 30 
Regionale Energiestrategieën. Iedere regio onderzoekt haar vraag naar warmte en 
elektriciteit en geeft aan hoeveel duurzame warmte en elektriciteit op eigen grondgebied 
kan worden gerealiseerd.  
 
Regionale Schets Warmte 
Deze brengt feitelijke informatie in beeld over de warmtevraag, het warmteaanbod en de 
mogelijke koppeling van deze twee via een bovenlokaal warmtenet. Er zijn in de Regionale 
Schets nog geen keuzes gemaakt over de verdeling van warmtebronnen in de regio 
 
Regionale Structuur Warmte (RSW) 
Het deel van de RES dat over warmte gaat, heet de RSW. Die afkorting staat voor Regionale 
Structuur Warmte. De RSW brengt de vraag naar, het aanbod aan en de infrastructuur van 
warmte in kaart.  
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RWZI  
Rioolwaterzuiveringsinstallatie 
 
SDE  
Subsidie Duurzame Energie 
 
Smart Charging 
Een laadsysteem om elektrische auto's automatisch te laten opladen op tijden dat het 
elektriciteitsnet niet zo zwaar belast wordt 
 
Small Modular Reactor (SMR) 
Kleinschalige versie van een kerncentrale. 
 
TEA  
Thermische energie uit afvalwater. 
 
TEO  
Thermische energie uit oppervlaktewater 
 
Triple Helix 
Samenwerking tussen de academische wereld, het bedrijfsleven en de overheid, ter 
bevordering van economische en sociale ontwikkeling van de regio. 
 
TWh 
Terawattuur: hoeveelheid energie die op jaarbasis geleverd kan worden. 1 TWh is 1.000 
GWh. 
 
Transitievisie Warmte (TVW) 
In de Transitievisie Warmte wordt vastgelegd op welke termijn wijken aardgasvrij worden en 
welke alternatieve warmtevoorziening het meest voor de hand ligt.  
 
UDG 
Ultradiepe Geothermie. 
 
VNG  
Vereniging Nederlandse Gemeenten. 
 
VNO NCW 
Werkgeversorganisatie. 
 
VvE  
Vereniging van Eigenaren. 
 
Warmte/Koudeopslag (WKO) 
Het opslaan van koude of warmte ten behoeve van respectievelijk koeling of verwarming, 
bijvoorbeeld van (tap)water of een gebouw.  
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Woonequivalenten 
1 woonequivalent komt overeen met de energievraag van de CBS-standaard woning 
(gemiddelde energievraag van woning in Nederland in 2014) van 40 GJ.  
 
WUP 
Wijkuitvoeringsplannen waarmee gemeenten lokaal aan de slag gaan met de Transitievisie 
Warmte. 
 
Zon-pv  
Zon-photovoltaic (zonnecel). 
 
Zonneladder 
Kaders en randvoorwaarden voor het realiseren van zonnevelden op land tot aan 2030. 
 
 
 


