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Hierbij ontvangt u de eerste Nieuwsbrief Duurzame Energie Italië, die wij de komende periode een keer per
maand zullen publiceren, mede ter voorbereiding op de handelsmissie duurzame energie Italië, die van 22-24 mei
2011 naar Rome komt. U kunt de nieuwsbrief ook doorsturen naar geïnteresseerden binnen uw netwerk. Voor
aanmelding, vragen of meer informatie kunt u contact met ons opnemen via rom-ea@minbuza.nl. Met vriendelijke
groeten, Afdeling Economie en Handel, Nederlandse Ambassade Rome
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Markt voor zonne-energie sterk groeiend
Het subsidiëringsprogramma waarmee Italië investeringen in zonne-energie wil
stimuleren, werpt zijn vruchten af. In 2010 is 1.850 MW aan fotovoltaïsche zonneenergie installaties geïnstalleerd, 2,6 maal zoveel als in 2009. Als deze ontwikkeling
zich doorzet, zal Italië dit jaar marktleider Duitsland voorbijstreven qua nieuw
geïnstalleerde capaciteit. Volgens een recent rapport van de brancheorganisatie Asso
Energie Future, wordt in 2011 2,26 miljard euro door de overheid geïnvesteerd voor
deze incentives, hetgeen gelijk is aan 6,7 euro per MWh of 20,15 euro per Italiaans
huishouden per jaar. In 2010 was dit bedrag nog 7,20 euro per jaar. In de periode
van 2010 tot 2020 zullen investeringen in duurzame energie voor 110 miljard euro
aan extra omzet zorgen, voor meer werkgelegenheid zorgen (circa 210.000
arbeidsplaatsen) en zal de CO2-emissie daardoor met 5% afnemen, aldus Asso
Energie Future.
Meer informatie: www.assoenergiefuture.it
Terug naar boven

Nieuwe fotovoltaïsche zonne-energie installaties
Het Italiaanse bedrijf TerniEnergia (system integrator en producent van electriciteit
opgewekt uit zonne-energie) zal vóór eind maart 2011 de bouw afronden van 16
fotovoltaïsche zonne-energie installaties voor een totale capaciteit van 18,3 MWp in
verschillende regio’s van Italië, zoals Umbrië, Lazio, Molise en Apulië. Vijf van de
projecten zijn joint-ventures met het Franse energieconcern EDF.
Meer informatie: www.ternienergia.com
Terug naar boven

Windenergie: podiumplaats Italië
Volgens de Global Wind Energy Council neemt Italië op het gebied van windenergie
binnen Europa de derde positie en wereldwijd de zesde plaats in. Italië komt met
bijna 5.800 MW totaal geïnstalleerde capaciteit na Duitsland en Spanje met resp.
27.200 MW en 20.600 MW en met een kleine voorsprong op Frankrijk en GrootBrittannië. Deze positie heeft Italië vooral te danken aan de sterke groei in de
periode 2006-2009. In 2010 is deze groei iets afgenomen en is er voor 950 MW
nieuw geïnstalleerde capaciteit bijgekomen. De afgenomen groei wordt verklaard
door bestaande onduidelijkheden over subsidies. Wil Italië haar doel van 12.680 MW
totale windenergie capaciteit in 2020 bereiken, dan moet de windcapaciteit weer
gaan groeien zoals in de periode 2006-2009. Het is hierbij vooral belangrijk dat er
duidelijke regelgeving komt, om op die manier investeringen eenvoudiger en sneller
te laten verlopen, aldus APER, de Italiaanse brancheorganisatie van duurzame
energieproducenten.
Meer informatie zie:
http://www.gwec.net/fileadmin/documents/Publications/GWEO%202010%20final.pdf
Terug naar boven

ENEL Green Power investeert in biomassa
Begin februari 2011 heeft ENEL Green Power aangekondigd 15 procent van de
aandelen van het Italiaanse agro-food bedrijf Terrae aan te kopen. De overeenkomst
vloeit voort uit een eerdere Memorandum of Understanding tussen de twee bedrijven
en de Associazione Nazionale Bieticoltori (ANB), de nationale organisatie voor
bietenverbouwers, welke zich richt op het bevorderen van gezamenlijke projecten
om energie uit biomassa te produceren. Ze willen door deze samenwerking de
‘know-how’ van drie belangrijk elementen, te weten landbouw, industrie en
bedrijfsleven, combineren, om op die manier efficiënter energie uit biomassa te
kunnen produceren. Over de waarde van de deal wordt geen uitspraak gedaan, maar
beide bedrijven verklaren zich te willen richten op het genereren van energie uit
biomassa en daarbij te willen kijken naar het gebruik van bieten en suiker in de
agro-industrie, de voedselindustrie en agro-energie.
Meer informatie zie: http://www.enelgreenpower.com/enGB/media_investor/press_releases/release.aspx?iddoc=1640767
Terug naar boven

Nieuw wetsvoorstel duurzame energiebronnen
Over het concept wetsvoorstel duurzame energiebronnen wordt in de week van 28
februari 2011 door de Italiaanse Ministerraad een beslissing genomen. Het gaat om
een nieuw wetsvoorstel ter implementatie van de Europese richtlijn 2009/28/CE.
Hierin worden echter ook maatregelen voorgesteld die nadelig zouden kunnen
uitpakken voor de toekomstige ontwikkeling van deze sector: een stop op de
incentives indien de totaal geïnstalleerde capaciteit fotovoltaïsche installaties de
8.000 MW (in 2010 waren dit er 7.000 MW) overschrijdt en een 30% daling van de
reeds toegekende subsisides voor de in gebruik zijnde windmolens. Zonne-energie
brancheorganisatie Assosolare is bezorgd over deze punten omdat het hier om een
strategische sector binnen de groene economie gaat met hoge groeicijfers en
toenemende werkgelegenheid. Binnen de regering heerst verdeeldheid, vooral
tussen Minister Prestigiacomo van Milieu en Minister Romani van Economische
ontwikkeling.
Meer informatie zie: http://www.assosolare.org/2011/02/assosolare%e2%80%9cdlgs-rinnovabili-in-contrasto-con-normativa-europea%e2%80%9d/
Terug naar boven
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Seminar Kansen Cleantech sector in Italië
Zoetermeer, 15 maart 2011
In voorbereiding op de handelsmissie, die Cleantech Holland van 22 - 24 mei
organiseert, wordt over de kansen in Italië een seminar georganiseerd.
www.cleantechholland.nl
Solar Expo
Verona, 4-6 mei 2011
Grootste handelsbeurs voor duurzame energie en groene economie.
www.solarexpo.com
Renewable Energy World Europe 2011
Milaan, 7-9 juni 2011
Conferentie en beurs over duurzame energie.
www.renewableenergyworld-europe.com
Zero Emission
Rome, 14-16 september 2011
Groot evenement op het gebied van verschillende duurzame energievormen met een
beurs, workshops, B2B meetings etc.
www.zeroemissionrome.eu
SAIEnergia
Bologna, 5-8 oktober 2011
Handelsbeurs met betrekking tot hernieuwbare energie en duurzaam bouwen.
www.saie.bolognafiere.it/en/energia

Ener Solar +
Milaan, 16-19 november 2011
Beurs en conferentie met betrekking tot zonne-energie.
www.enersolar.biz
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