
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Ολλανδία το 2019. 

 

Το 2019 η Ολλανδία παρήγαγε κατά 18% περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές* σε σχέση με το προηγούμενο έτος (το 2018 η αύξηση ήταν 11%). 

Ιδιαίτερα αυξήθηκε η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακούς συλλέκτες το 2019.  

Το 2019, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ανήλθε σε 21,8 δις 

κιλοβατώρες (kWh) ενώ το 2018 ήταν 18,5 δις  kWh. Οι ανεμογεννήτριες είχαν το 

μεγαλύτερο μερίδιο (49%), αλλά αυτό μειώθηκε σε σύγκριση με το 2018 (54%). Η 

βιομάζα αντιπροσώπευε το 26% και η ηλιακή ενέργεια το 24% της παραγωγής 

ανανεώσιμης ενέργειας.  

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές αντιπροσώπευε το 18% το 

2019 έναντι 15% το 2018. 

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακούς συλλέκτες αυξήθηκε από 3,7 δις kWh 

το 2018 σε 5,2 δις kWh το 2019. Πρόκειται για αύξηση άνω του 40% η οποία συνδέεται 

με την αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος των ηλιακών συλλεκτών. Η συνολική 

δυναμικότητα των ηλιακών συλλεκτών αυξήθηκε κατά περίπου 2.400 μεγαβάτ (MW) το 

2019 και εκτιμάται σε 6.900 μεγαβάτ. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της αύξησης (70% ή 

1.700 μεγαβάτ) οφείλεται σε νέες, μεγάλες εγκαταστάσεις στις στέγες κτιρίων και στο 

έδαφος.  

Η παραγωγή αιολικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 7% το 2019, από 10 δις  kWh σε 10,7 δις 

kWh. Όπως και στα δύο προηγούμενα χρόνια, τα αιολικά πάρκα αυξήθηκαν ελάχιστα 

όμως η δυναμικότητα των υπεράκτιων ανεμογεννητριών αυξήθηκε κατά 70 μεγαβάτ 

(MW) και ανήλθε στα 3.500 μεγαβάτ. 

Σημειώνεται ότι η ολλανδική κυβέρνηση επιθυμεί να μειώσει τις εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου (όπως το διοξείδιο του άνθρακα) στο μηδέν μέχρι το 2050 και σχεδιάζει η 

συνολική ενέργεια που χρησιμοποιείται στην χώρα έως το 2023 να προέρχεται κατά 16% 

από ανανεώσιμες πηγές. Αυτό περιγράφεται στην «Ενεργειακή Συμφωνία για την 

Αειφόρο Ανάπτυξη» που υπέγραψε η κυβέρνηση το 2013 με 40 φορείς, 

συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών, των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των 

περιβαλλοντικών οργανώσεων.  

____________ 

* Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η αιολική, 

η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική ενέργεια, τα 

αέρια τα εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής, από εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και τα 

βιοαέρια, όπως ορίζει η ΟΔΗΓΙΑ 2001/77/ΕΚ.  


