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Energieslurpende ICT…… 

!  7,5% van het elektriciteitsverbruik door ICT 
!  Uit 

onderzoek van SURFfoundation en Agentschap 
NL blijkt dat instellingen voor hoger onderwijs 
zeker 44 procent kunnen besparen  op 
energieverbruik van ICT-apparatuur op 
werkplekken en in datacenters. Dit zou miljoenen 
euro’s kunnen opleveren.  

!  Volgens de ICT-scan zijn datacenters “te oud, te 
koud en te leeg”.  





agenda 

!  Het Expertise Centrum (Hec) 

!  Wat is ‘strategie’ en wat ‘overheid’? 

!  Wat is het beleid EU en UK? 

!  Wat is het beleid van de overheid in Nederland? 

!  Bedrijfsvoering en groene ICT 

!  Bevindingen  



Hec 

!  in 1988 opgericht 
!  voor organisaties in het publieke domein 
!  beleid en informatievoorziening 
!  audits, reviews en contra-expertise 
!  strategisch advies 
!  interim en projectmanagement 
!  opleidingen en traineeprogramma’s 
!  Europa unit 
!  ROI opleidingen 
!  consultant e-overheid – basisregistraties – ELO 
!  groene ICT / Duurzame Bedrijfsvoering 
!  over deze presentatie ……. 



Strategie en overheid………. 

Overheid… 



Wat is de overheid? 
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Europa & de Europese Commissie 



Kenmerken beleid EU 

!  Focus Digital Agenda EU: Building digital local agendas, 
depending on regions/local authorities needs 

!  ICT-specific guide on energy efficiency: 
!  –Toolkit/guide with recommendations for local and regional 

authorities  
!  –Wiki-type resource for communication and exchange of 

experiences, ideas, best practices and opportunities  
!  23 cities have signed up to the Green Digital Charter so 

far: Amsterdam, etc. (goals: Deploy 5 large-scale ICT pilots 
per city before 2015; Decrease ICT direct carbon footprint 
per city by 30% by 2020 

!  Digital Agenda for Europe (Key Action 12): The ICT Sector 
should develop, adopt and implement common 
methodologies to measure its energy consumption 
and GHG emissions by end of 2011 

Ø  focus op energie-efficiency 
Ø  digitale agenda (EU à landen) 
Ø  vooral lokaal invoeren 

Ø  ICT-sector eind 2011 standaard-
methoden invoeren voor meten van 
energieverbruik en CO2 uitstoot 
Ø    met 23 steden de Green Digital 
Charter  afgesloten 

Ø co-financiering van groene 
onderzoeksprojecten 
Ø  best practices, leren van anderen 
Ø  aanbieden gereedschappen 



Digitale Agenda EU: zeven 
randvoorwaarden voor slimme en 
duurzame groei 

!  Breng een Europese digitale eenheidsmarkt tot stand  
!  Verbeter de uitwisselbaarheid en het gebruik van informatie 

via het internet (interoperabiliteit)  
!  Verbeter het internetvertrouwen en de veiligheid  
!  Versnel de toegang tot internet  
!  Verhoog de investeringen in onderzoek en ontwikkeling 

(R&D)  
!  Verbeter de digitale kennis en vaardigheden om deel te 

nemen aan de digitaliserende samenleving (“inclusion”)  
!  Pas ICT toe om maatschappelijke problemen om te 

lossen 



!  Paul Timmers, Director DG INFSO, 
Directorate H “ICT for Societal 
Challenges”: 

!  ICT contributing to the development of a 
more efficient Europe  



Heeft de EU een Groene ICT-
strategie?  

!  geen expliciete groene ICT strategie 
!  focus op energie-efficiency 
!  focus op lokaal 
!  efficiënter Europa 
!  slimme en duurzame groei 
!  ICT-sector moet verbruik/uitstoot meten ……..? 
!  mensen betrekken – uitsluiting tegengaan 
!  research – KP7 
!  afspraken maken (Digitale Agenda - steden) 
!  leren van elkaar 
!  aanbieden van tools 



Engeland 



 Wat gebeurt er in de UK? 

!  Focus op efficiency en effectiviteit 
!  Government ICT Strategy: (march 2011) 
!  there is serious over-capacity, especially in data centres 
!  Government will ensure that technology requirements are 

considered earlier in the policy-making process. This 
approach will be supported by the application of lean and 
agile methodologies that will reduce waste, be more 
responsive to changing requirements and reduce the risk of 
project failure.  

!   Greening Government ICT:  (oktober 2010) 



Maatregelen Greening 
Government ICT 

!  Green ICT action plans in 110 org. om CO2 uitstoot te reduceren 
!  Contracten hebben sustainability requirements 
!  Methode om suppliers te scoren  en de beste te kiezen 
!  Bijdragen aan internationale product specificaties 
!  Twee uitdagende targets voor groene ICT: 

-  Energieverbruik van ICT in 2012 CO2 neutraal 
-  In 2020 moet de ICT in de hele levenscyclus CO2 neutraal zijn 

!  Green ICT Deleviry Unit (GDU) levert experts 
!  GDU zoekt naar nieuwe opties/methoden om CO2 te reduceren 
!  ICT ingezet om CO2 uitstoot van de hele overheid te verminderen 
!  Energy efficiency agenda van de regering ondersteunt met ICT 
!  Naast focus op centrale overheid groene strategie ook ingevoerd in 

lokale overheid en hele publieke sector  



Beleid Cabinet Office UK 







Samenvattend…Engeland 

!  ICT strategie 
!  Greening Governement ICT nota heeft duidelijk 

statement: 
!  The government is committed to minimising 

the impact of computer systems in the 
invironment and reducing our carbon footprint  

!  Gestructureerde top-down aanpak 
!  Activiteiten inzichtelijk met planning 
!  Ondersteuning 

http://www.cabinetoffice.gov.uk/resource-library/green-government 



Wat gebeurt in Nederland? 

http://www.digitalestedenagenda.nl/breedband-2/film-highfiber-us-vs-uk-vs-nl/ 



Huidig beleid Nederland 

!  Twee recente beleidsbrieven  
Energierapport 2011 
Digitale Agenda.nl 

!  Praktijk   
Meerjarenafspraken met ICT sector 
Green Deal 
Proeftuinen Smart Grids 
“ICT is een innovatie-as voor alle Topsectoren” 

!  Keuzes kabinet Rutte  
Modern industriebeleid 
Uitbreiden aandeel Duurzame Energie 
Green Deal 
Adequate energie-infrastructuur 



Verdere invulling van het beleid 

!  Digitale Agenda.nl is invulling Digitale Agenda van N. Kroes  
!  Prov. Friesland heeft ook Digitale Agenda 
!  Stedenlink 12 steden + 3 provincies (focus op glasvezel) 
!  Positionering Nederland als Digital Gateway to Europe 

2012-2015 

!  MJA ICT sector (sector werkt aan routekaart voor besparingen 
tot 2030) http://www.youtube.com/watch?v=zWFIxZXiEE8 

!  MJA energie-efficiency met IPO en gemeenten 

!  eHealth – 1 miljoen extra 
!  Daarnaast  initiatieven van onderop!    



Kenmerken Digitale Agenda 

!  overheid geeft ondernemers recht op elektronisch zakendoen 
door: 

!  het digitaal uitwisselen van informatie 
!  breed beschikbaar stellen van open overheidsdata 
!  stimuleren van een snelle en open infrastructuur (= motie 

landelijk dekkend netwerk + EU-beleid) 
!  zorgen voor voldoende vertrouwen en digitale veiligheid  
!  stimuleren van aanvalsplan voor meer e-vaardige mensen 
!  beschikbaar stellen van 7 miljoen voor de ICT-

onderzoeksinfrastructuur)  

http://www.digitalestedenagenda.nl/overheid/videoboodschap-kroes-tijdens-conferentie-digitale-agenda-nl/ 



Bedrijfsvoering en groene ICT 

!  Programma DB Rijk (BZK) – ICT? 
!  IT infrastructuur strategie van het Rijk (cloud, virtualisatie,   

3-4 datacenters) 
!  Enkele groene datacenters  (Amsterdam, ……) 
!  BD wil PIP in plaats van 160 miljoen poststukken 
!  Logius: MVO-beleid 

!  Shared Service Center ICT Rijk  
 
!  Departementen bezuinigen op ICT uitgaven 
!  BZK 10% en OCW 30% 
!  Belastingdienst  bezuinigt 10% op ICT 



Wat zijn bevindingen? 

!  Heeft “de Overheid” een`groene ICT strategie’? 
!  Wat is het resultaat van de afspraken? 
!  Duidelijk anders dan in Engeland 



Vragen 



Thank You 

!  Informatie: 
! t.jansen@hec.nl 
! www.hec.nl 
! www.roi-opleidingen.nl 
! www.imac-academie.nl 


