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1 Inleiding  
 

Vanaf 2009 begint een opmerkelijke groep nieuwe spelers zich te melden op de energiemarkt. Bijna 

400 initiatieven van burgers en kleine ondernemers gaan in toenemende mate gezamenlijk – als 

collectief - aan de slag met duurzame energie. Ze willen de lokale economie en gemeenschap 

versterken, bundelen inkoopkracht, zijn producent, leveren lokale energie en bieden 

energiebesparingsdiensten aan. In hun eigen regio fungeren ze als energieke aanjagers van 

duurzame energieprojecten. Ondertussen weten de decentrale collectieven hun weg ook naar de 

landelijke politiek te vinden, zoals terug te zien in de discussies over verlaagde energiebelasting voor 

in coöperatief verband opgewekte energie in de context van het SER Energieakkoord.    

De impact op de landelijke (duurzame) energievoorziening van deze nieuwe partijen is (vooralsnog) 

beperkt. Het belang van deze ontwikkeling zit vooral in het feit dat de categorie ‘eindgebruikers’, tot 

voor kort een relatief passieve actor in de energiesector, zich nu als collectief begint te organiseren. 

Daarnaast is het van belang dat zij zich doelbewust inzetten voor een lokale en duurzame decentrale 

energievoorziening. Waar het voor grotere producenten minder interessant is om in kleinschalige 

opwekking te investeren, stappen groepen burgers in het vacuüm. Er ontstaan nieuwe ‘decentrale 

markten’ met nieuwe ‘decentrale marktspelers’. Dit betekent dat overheden en marktpartijen, 

waaronder ook de netbeheerders met een nieuw type gesprekspartners te maken krijgt. Ze dagen 

deze partijen uit om hun eigen posities te herzien. 

Netbeheer Nederland heeft aangegeven meer inzicht te willen in deze nieuwe ontwikkeling – de 

opkomst van lokale decentrale collectieven - om duidelijkheid te krijgen hoe zij hier het beste op kan 

inspelen.  

1.1 Doelstelling en afbakening 

De Projectgroep Smart Grids van de Netbeheer Nederland heeft het volgende doel geformuleerd:  

 Verkennen wat de mogelijkheden en behoeftes op het gebied van lokale/decentrale 

(energie)markten zijn, zowel van marktspelers als netbeheerders.  

 Visievorming op het gebied van een toekomstbestendig marktmodel. 

 

In het voortraject (de scoping studie ‘Decentrale markten’ (2012)) zijn deze doelen nader verkend. 

Het onderzoeksteam Schwencke, Van der Steenhoven en Wendel is in december 2012 gevraagd voor 

procesbegeleiding en marktonderzoek voor een tweede fase: Netbeheer Nederland Studie Decentrale 

Markten fase 2: een nieuwe kijk op decentrale marktmodellen.  

 

Deze rapportage is het eindproduct van de bovengenoemde opdracht1. De management 

samenvatting is als apart document opgesteld.  

 

De centrale vragen zijn: 

1. Welke spelers zijn actief op de decentrale markten? Wat kenmerkt hen? Welke wensen en 

behoeften hebben zij ten aanzien van de netbeheerders (en de energiemarkt)?  

2. Wat betekent dit voor de netbeheerders? Hoe kunnen zij op deze ontwikkeling inspelen?  

 

                                                           
1
 In de bijlage is de projectopdracht, doelstelling en aanpak opgenomen.  
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In dit project gaat de aandacht uit naar de boven geschetste groep nieuwe spelers op de 

energiemarkt: de initiatieven van groepen samenwerkende burgers. We duiden die in het vervolg 

aan als ‘decentrale collectieven’ (waarbij we onderscheid gaan aanbrengen naar verschillende 

typen). 

 

1.2 Opbouw (Leeswijzer) 

Dit rapport is opgebouwd langs de volgende lijnen.  

1. Deel 1: marktverkenning  

2. Deel 2: marktverdieping en visievorming 

Deel 1 geeft de resultaten weer van de marktverkenning. De blik is hier naar buitengericht (inside 

out). Het beschrijft het spelersveld van de opkomende decentrale markten, categoriseert de nieuwe 

spelers en gaat in op hun drijfveren, behoeften en verwachtingen. Interessant is dat deze spelers 

verschillende functionele rollen en verantwoordelijkheden in de keten innemen. Ze zijn producent, 

leverancier, geclusterde klant en soms zelfs netbeheerder (van een eigen netwerk).  

Om informatie te vergaren zijn interviews gehouden, seminars bezocht, is er regelmatig afstemming 

geweest met decentrale collectieven en de netbeheerders en is een workshop gehouden met een 

aantal decentrale collectieven en de netbeheerders samen. Dit deel is gebaseerd op kwalitatief 

onderzoek. Wij willen benadrukken dat de gegevens in dit onderzoek niet kwantificeerbaar zijn. We 

hebben de vrijheid genomen om vanuit het aantal interviews dat we hebben gedaan een extrapolatie 

te maken naar de ontwikkelingen in de decentrale markten. Dit is getoetst bij de leden van de 

werkgroep, andere medewerkers van de netbeheerders en belangrijke spelers in het veld zoals TNO. 
 

In deel 2. de marktverdieping verschuift de aandacht naar de netbeheerders (outside in). Wat 

betekent deze nieuwe ontwikkeling voor de netbeheerders? Wat voor impact gaan deze collectieven 

hebben op de regionale netten? Hoe kunnen zij het beste omgaan met deze nieuwe toetreders op de 

energiemarkt (klantbenadering)? Welke producten, diensten en services kunnen zij aanbieden 

gegeven de wetgevende en regulerende kaders? Met de netbeheerders is, onder andere in een 

workshop, in gegaan op deze vragen.  

Dit deel staat ook stil bij de vraag wat de beperkingen van het wettelijk kader zijn en welke 

aanpassingen in de regulering gewenst zijn. Dit is aangegeven voor zover dit op dat moment mogelijk 

is. Tenslotte is getoetst of de nieuwe diensten passen binnen het leveranciersmodel dat per 1 

augustus 2013 ingaat. De bevindingen uit de marktverdieping zijn vervolgens voorgelegd aan een 

aantal decentrale collectieven en een drietal conventionele leveranciers. Deze onderschreven de 

bevindingen.  

Het laatste hoofdstuk vormt de weerslag van de verkenning, verdieping, discussies en 

meningsvorming in de afstemmingsbijeenkomsten met de werkgroep Smartgrids van NBNL en de 

workshops met een bredere groep netbeheerders. Een aantal kwesties is hieruit naar voren gekomen 

die hier nader benoemd en uitgewerkt worden. Daarnaast worden suggesties gegeven voor de 

uitwerking van een Actieplan Duurzame Energievoorziening. Dit deel geeft de visie van het 

onderzoeksteam.  
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1.3 De context: veel beweging in het veld  

De energiesector is op allerlei terreinen stevig in beweging. Niet alleen is de ‘energiebeweging van 

onderaf’ volop in ontwikkeling, ook het wet- en regelgevende kader waarbinnen netbeheerders en 

leveranciers opereren verandert op een aantal punten ingrijpend.  

Zo is in augustus 2013 overgegaan van een netbeheerdersmodel naar een leveranciersmodel. Dit 

heeft aanzienlijke gevolgen voor de rol van de netbeheerder. Deze wordt in het geval van de 

kleinverbruiker in de keten ten opzichte van de klant ‘naar achteren’ geschoven en deze heeft alleen 

nog contact met de leverancier. Veel burgerinitiatieven weten weinig van deze veranderende rol van 

de netbeheerders en verwachten zaken van de netbeheerder die zij in het nieuwe marktmodel niet 

meer zal kunnen leveren. Daarnaast hebben netbeheerders de afgelopen zes maanden ook invulling 

gegeven aan hun nieuwe rol. Dit heeft gaandeweg het project tot nieuwe ideeën geleid, onder 

andere rond dataservices.  

Daarnaast zijn er ook nieuwe ideeën opgekomen over de rol van de netbeheerders door externe en 

interne discussies zoals het SER Energieakkoord en de eigen actualisering van het Actieplan 

Duurzame Energievoorziening: Op Weg naar een Energiesysteem van 2030 (eerste concept juni 

2013). Wij hopen dat dit ons onderzoek invloed heeft uitgeoefend op stellingname in die processen. 

Het is ons streven geweest dat de resultaten en aanbevelingen van dit rapport zo goed mogelijk 

aansluiten op de toekomst na 1 augustus.  

 

1.4 Interviews  

 

 

Figuur 1: gesprekspartners decentrale initiatieven in voorzieningsgebieden 
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In de periode januari tot juni 2013 zijn 15 decentrale collectieven geïnterviewd. Deze zijn 

geselecteerd op basis van de aard van de activiteiten, de mate van representativiteit voor een 

grotere groep, omvang, mate van professionaliteit, organisatiegraad (maturity), invloed in de lokale 

energiebeweging en voorzieningsgebied (vooral elektriciteit).  

- Windcoöperatie: De Windvogel (Liander), Deltawind (Stedin) 

- Energiecoöperatie – of bedrijf: Grunneger Power (Enexis), Noord Hollandse Energie 

Coöperatie (Liander), Energie Dongen/ Verenigde Energiecoöperaties Noord Brabant 

(Enexis), Lochem Energie (Liander), Texelenergie(Liander), Eemstroom (Liander), De Groene 

Reus (Liander), Zon op Nederland (diverse gebieden). 

- Energiedienstverlening: GreenSpread/ Greencrowd  

- Leveranciers: Anode, Greenchoice, Eneco, Nuon 

- Kennis- overheidsinstellingen: AgentschapNL (IPIN projecten), TNO (lokale energie)  

We willen deze vertegenwoordigers van de decentrale initiatieven bedanken voor hun tijd, inzichten 

en scherpe feedback. Veel van hen werken als vrijwilliger en balanceren hun tijd met andere 

werkzaamheden. Desondanks waren zij bereid hun schaarse tijd vrij te maken voor uitgebreide 

interviews en in een aantal gevallen deelname aan de eerste workshop.  

1.5 Werkgroep Decentrale markten 

Dit rapport is tot stand gekomen in opdracht van en nauwe samenwerking met de leden van de 

werkgroep Decentrale markten. Het was een genoegen om met Joris Knigge (Enexis), Mirjam 

Knoerzer (Alliander), Arjen Jongepier (DNWB), Peter Hermans (Stedin) en Erik van der Hoofd (Tennet) 

samen te werken. Er zijn meerdere intensieve gesprekken gevoerd gedurende de looptijd van het 

project. Zij hebben ons elke keer scherp gehouden en voorzien van nuttige informatie vanuit allerlei 

gremia. In eerste instantie hebben Oscar Tessensohn en Inge Wijgerse deelgenomen aan deze 

werkgroep, ook hen bedanken wij voor hun inzichten en adviezen 

1.6 Afsluitend. 

Wij wensen u veel leesplezier en verhelderende inzichten. Voor ons heeft het in ieder geval voor nog 

meer inzicht en diepgang gezorgd. Het valt te waarderen dat de netbeheerders zoveel moeite doen 

om een beweging te begrijpen die net bestaat en te kijken of ze daar door middel van producten en 

diensten op in kunnen spelen.  

Anne Marieke Schwencke, Maya van der Steenhoven & Arthur Wendel 
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Deel I: Marktverkenning  

Nieuwe spelers op de markt: de energieke 

burgerbeweging 
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2 Nieuwe spelers op de markt: de energiebeweging 
 

 

  

2.1  ‘Decentrale markten’ 

Met de toegenomen mogelijkheden om decentraal elektriciteit (en in mindere mate gas) op te 

wekken, gaan nieuwe ‘spelers’ de markt betreden. Er ontstaan ‘decentrale markten’ waarop 

kleinschalige producenten, leveranciers, netbeheerders en afnemers actief zijn. De eerste decentrale 

golf werd in gang gezet door de opkomst van warmtekrachtinstallaties (WKK). Exploitanten van WKK 

zijn commerciële partijen, zoals agrariërs, tuinders, grote instellingen, kantoren of 

bedrijventerreinen. Zij behoren tot de gevestigde spelers op de energiemarkt en hun rol in de 

energieketen, de taakverdeling en verantwoordelijkheden en het regulerende wettelijke kader is 

redelijk uitgekristalliseerd. Zij breiden momenteel hun activiteiten uit met wind- en zonprojecten 

(bijvoorbeeld als ‘wind- of fotonenboeren’2). 

Deze studie Marktverkenning (deel 1) is gericht op de opkomst van een groep nieuwe spelers: de 

‘burgercollectieven’ of ‘decentrale collectieven’.  

2.2 De opkomst van energiecollectieven  

Vanaf 2011 is een duidelijke trend te zien waarin burgers een actieve rol gaan claimen in de 

energiemarkt. De opkomst van deze ‘energieke’ burgercollectieven is in diverse publicaties 

gesignaleerd en beschreven3. Men schat het aantal energie initiatieven op enkele honderden. 

                                                           
2
 Volkskrant, ‘De elektrische boerderij’, 22 juni 2013. ‘Melkveehouders leveren melk. Maar ze kunnen ook 

groene stroom produceren. In de Achterhoek doet de ‘fotonenboer’ de eerste ervaring op.  
3
 O.a Schwencke, A.M., Energieke Bottomup in Lage Landen, augustus 2012. Hajer, M, de Energieke 

Samenleving, 2011. Rotmans, J. In het Oog van de Orkaan, 2012. Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), 
Lokaal energiek: decentrale duurzame elektriciteit: Business case en maatschappelijke kosten-batenanalyse, 
2013.  
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Het is zinvol om onderscheid te maken tussen verschillende typen. Een ‘initiatief’ voor collectieve 

inkoopactie voor zonnepanelen in een woonwijk is immers van een andere aard dan een 

semiprofessionele windcoöperatie die een windpark exploiteert.  

We onderscheiden vier hoofdcategorieën ‘decentrale collectieven’:  

1. Windcoöperaties  

2. Lokale duurzame energiecoöperaties of –bedrijven  

3. Coöperatieve projectontwikkelaars van wind- of zonprojecten met actieve participatie van 

burgers (al dan niet in coöperatief verband)  

4. Lossere samenwerkingsverbanden in wijken, dorpen (vaak rond collectieve inkoop van 

zonnepanelen)  

De vier categorieën gezamenlijk duiden we in het vervolg aan als ‘decentrale (energie)collectieven’. 

Gedeeld kenmerk is dat er als ‘collectief’ met actieve betrokkenheid van burgers samengewerkt 

wordt rond ‘decentrale energie’.  

Bij de wind- en energiecoöperaties zijn burgers de primaire initiatiefnemers (en niet: commerciële 

partijen of overheid). Ze werken hierbij nauw samen met commerciële projectontwikkelaars, 

marktpartijen en overheden. In andere gevallen is een projectontwikkelaar de primaire 

initiatiefnemer en betrekt deze er vervolgens burgers bij (bijvoorbeeld als co-financiers, mede-

eigenaars). Dit onderscheid – naar initiatiefnemer – is belangrijk, omdat dit medebepalend is voor de 

drijfveren, kennisniveau en ontwikkelingsdynamiek van het collectief (zie verder).  

In alle gevallen werken deze partijen nauw samen met een breed netwerk van lokale stakeholders, 

de gemeenten, provincies, lokale ondernemers, maatschappelijke organisaties, 

woningbouwcorporaties en andere instellingen.  

1. Windcoöperaties 

In Nederland zijn al ruim twintig jaar een aantal (ca. 15) burgerwindcoöperaties actief. Het is geen 

nieuw verschijnsel dat burgers zich actief inzetten voor een duurzame energievoorziening. De 

grootsten - De Windvogel, Deltawind en Zeeuwind - hebben respectievelijk 2200, 1300 en 1400 

leden. Ze zijn uitgegroeid tot professionele organisaties. Hun primaire doel is het vergroten van het 

aandeel duurzaam opgewekte windstroom. Ze financieren en exploiteren een of meerdere 

windmolens in coöperatief verband. De stroom wordt verkocht aan een handelaar (leverancier) en 

de opbrengsten gaan terug naar de coöperatie ten bate van de leden 5-6% rendement en/of 

investering voor nieuwe projecten. Een aantal coöperaties ‘levert’ de eigen windstroom 

administratief aan de eigen leden (via tussenkomst van een leverancier: Windvogel/ Anode en De 

Eendragt/ HVC).  
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2. Lokale energiecoöperaties en energiebedrijven 

De opkomst van ‘lokale duurzame energiecoöperaties of energiebedrijven’ (LDBE’s) is een relatief 

nieuw verschijnsel. Het aantal ‘formele’ initiatieven wordt geschat op circa 1004. TexelEnergie is als 

eerste begonnen in 2007, en vanaf 2011 is een enorme versnelling in aantal energiecoöperaties te 

zien. Deze coöperaties of bedrijven richten zich op:  

1. Lokale duurzame productie van elektriciteit (en gas of warmte); 

2. ‘Levering’ van energie; 

3. Dienstverlening: energiebesparing, collectieve inkoop van zonnepanelen, etc. 

Je ziet ze vooral functioneren als lokale aanjagers in de stad, wijk of dorp. Als intermediairs verbinden 

ze en werken ze nauw samen met lokale stakeholders van de ‘lokale energievoorziening’: burgers, de 

gemeente, woningbouwcorporaties, ondernemers, commerciële partijen en kennisinstellingen. De 

coöperatie leent zich om burgers als ‘leden’ aan zich te binden.  

3. Coöperatieve projectontwikkelaars en dienstverleners van wind- of zonprojecten 

Er zijn steeds meer (semi-)commerciële projectontwikkelaars, zakelijke energiedienstverleners en 

consultants actief op deze markt. Zij ondersteunen de burgercollectieven met projectontwikkeling, 

haalbaarheidsstudies, business plannen, aanbestedingstrajecten, etc.5 Dit soort projecten zijn in 

sommige gevallen ontstaan vanuit een succesvol burgerinitiatief. Daarnaast nemen 

projectontwikkelaars toenemende mate zelf het initiatief voor lokale duurzame energie projecten en 

betrekken daar vervolgens burgers bij. Een aantal windparken is gedeeltelijk medegefinancierd door 

burgers (al dan niet in coöperatief verband)6. Medio 2013 is dit ‘burgerparticipatie’ model sterk aan 

het opkomen. Het motto - “Niet over de hoofden van burgers besluiten, maar hen direct in 

windparken laten participeren7” – vindt ruim weerklank bij de markt, overheid, natuur- en 

milieuorganisaties en producenten. De verwachting is dat dit sterk gaat toenemen, zeker als de 

regeling voor een verlaagd energiebelasting tarief (SER Akkoord) doorgang vindt (zie hoofdstuk 10). 

4. Lossere samenwerkingsverbanden rond wijken, VvE’s 

Behalve de formele energiecoöperaties zijn er talloze losser georganiseerde 

samenwerkingsverbanden actief. Zij organiseren bijvoorbeeld collectieve inkoopacties voor 

zonnepanelen in een wijk of stad. Het aantal is inmiddels niet meer te tellen8. Dit heeft vooral impact 

                                                           
4
 Met ‘formeel’ wordt bedoeld: een rechtspersoon, of ambities om er een te worden (‘in oprichting’). In 

februari 2013 staan ruim 40 LDBE’s geregistreerd bij een notaris (meestal als coöperatie, soms als stichting) en 
zijn er minstens evenveel ‘in oprichting’ (presenteren zich al wel in het openbaar). Een onbekend aantal loopt 
met plannen rond. HIER Opgewekt schat het totale aantal ‘initiatieven’ op 450. Zie HIER Opgewekt 
(www.hieropgewekt.nl) en rapport: Energieke bottomup in Lage Landen met bijlage februari 2013 
(www.asisearch.nl).  
5
 Voorbeelden voor zonneprojecten zijn: Greenspread, SolarGreenpoint, de Zonnefabriek of 4New Energy 

Systems. 
6
 Voorbeelden van burgerparticipatie in commerciële windprojecten: Meewind, De Windcentrale, Ecowind, 

Burgervlotpark van Eneco waarin windcoöperatie Kennemerwind participeert. Burgers kunnen ook participeren 
in grootschalige windparken en wind op zee projecten (Zeekracht). Vanuit het perspectief van de 
netbeheerders en ‘decentrale markten’ merken we op dat grootschalige windparken niet meer tot de 
‘decentrale markt’ gerekend moet worden (deze parken voeden in op de midden- of hoogspanningsnetten). 
7
 Eneco, ‘Participatie vergroot draagvlak windparken’, Nieuwbrief juli 2013.  

8
 PolderPV van Peter Segaar houdt een overzicht bij: www.polderpv.nl/inkoopacties_Nederland.htm.  

http://www.hieropgewekt.nl/
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op het aantal particuliere zonnepaneel-bezitters (productie op huishoudniveau). Daarnaast gaan ook 

steeds meer Verenigingen Van Eigenaren (VVE), huurders van bedrijfsverzamelgebouwen en 

eigenaren van panden van woningbouwcorporaties zich met energie bezighouden.  

Regionale en landelijke samenwerking en collectieve belangenbehartiging 

De meer gevestigde collectieven werken in toenemende mate regionaal en landelijk samen. De 

windcoöperaties zijn aangesloten bij de Windunie, NWEA en Organisatie Duurzame Energie (ODE) en 

zijn zich momenteel ook aan het verenigen onder de vlag van REScoopNederland9. Deze organisaties 

onderhouden relaties met Europese coöperatieve organisaties. Een aantal Brabantse 

energiecoöperaties werkt samen onder de vlag van Vereniging Energiecoöperaties (VEC) Noord 

Brabant, anderen onder de vlag van de DE Unie (TexelEnergie met de Windunie en Urgenda). 

Belangenbehartiging op landelijk niveau is georganiseerd via eDecentraal, via coalities van bestaande 

markt-, branche- en maatschappelijke organisaties10 (o.a. Bestuurdersalliantie, Stichting Nederland 

Krijgt Nieuwe Energie) en gedeeltelijk vanuit de energiecollectieven zelf. Informatie en 

kennisoverdracht verlopen informeel en via organisaties als HIER Opgewekt en de landelijke natuur- 

en milieufederaties.  

 

2.3 Drijfveren en doelen: sociaal maatschappelijk nut  

Waarom gaan deze burgers met energie aan de slag? Wat zijn hun belangrijkste drijfveren? 

Opvallend is dat naast commerciële overwegingen, vooral sociale en maatschappelijke motieven een 

rol spelen11.  De decentrale collectieven willen:  

1. de energietransitie versnellen (meer duurzaam lokaal);  

2. energiekosten reduceren; 

3. de lokale economie versterken;  

4. de lokale gemeenschap versterken (sociale cohesie); 

5. meer zeggenschap over eigen energievoorziening; 

De wens om de energietransitie te versnellen en om bij te dragen aan klimaat en milieudoelstellingen 

zijn vaak genoemde redenen om actief te worden. Men vindt dat de markt en overheid kansen laat 

liggen (of het laat afweten) en men neemt het ‘heft zelf in handen’. Daarnaast gaat het ook om lokale 

werkgelegenheid, sociale cohesie of tegengaan van ‘energiearmoede’ (“revitalisering van de 

samenleving”, VEC Noord Brabant). Er zit een sterke behoefte achter aan meer zeggenschap over de 

eigen leefomgeving. De maatschappij is te afhankelijk geworden van ‘grote energiemaatschappijen’, 

wordt gesteld, en men streeft naar meer autonomie en zelfvoorziening. Het Castricumse CALorie 

Eigenwijze Energie vat het bondig samen:  

                                                           
9
 REScoop Nederland: oprichting in september 2013.   

10
 Rond SER akkoord: Duurzame Energie Koepel, Federatie e-Decentraal, Uneto-VNI, Energie-Nederland, 

Netbeheer Nederland, NVB/ banken, Klimaatverbond, Natuur- en Milieuorganisaties, Campagne HIER 
Opgewekt, De Groene Zaak, LTO Nederland, Vereniging Eigen Huis, Aedes, Woonbond, FME-CWM, VNO-NCW. 
11

 Inzicht in de motieven en drijfveren is verkregen op basis van de interviews, (vele) gesprekken met 
initiatiefnemers en uitingen op websites.  
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We willen zélf onze energie opwekken … onafhankelijk van kolencentrales in de Eemshaven en 

instabiele regio’s als het Midden-Oosten of Rusland. Tientallen miljoenen euro’s verdwijnen uit de 

dorpen van de gemeente Castricum via de grote energiemaatschappijen naar het buitenland. Als we 

een deel van dat geld in Castricum kunnen houden is dat goed voor de lokale economie. 

Hiermee geven ze uiting aan een bredere maatschappelijke trend, die zich hier specifiek richt op de 

energievoorziening (zie verder: maatschappelijke impact). 

Sociaal coöperatief ondernemen: de opkomst van de coöperatie en de social enterprise 

De ‘coöperatie’ is populair als organisatie- en rechtsvorm onder de burgercollectieven (in Nederland 

en buitenland). Voor een aantal coöperaties is de achterliggende ‘coöperatieve gedachte’ daarbij van 

groot belang12.  Dit geldt voor de windcoöperaties zoals de Windvogel, Deltawind en ook voor een 

flink aantal nieuwe lokale energiecoöperaties. Het maatschappelijke en sociaal belang staat 

centraal, de business case en winst zijn middelen. De coöperatie is een geëigende vorm om de 

gewenste zeggenschap op een democratische wijze te organiseren (elk lid heeft stemrecht) en leent 

zich daarnaast ook om maatschappelijke nutsfuncties te organiseren (ook bijvoorbeeld voor 

glasvezel, zorg, voedsel en bankieren). De leden van een coöperatie spelen een belangrijke rol. 

Internationaal groeit de coöperatieve beweging (2012 was het VN jaar van de Coöperatie).  

De coöperatieve beweging gaat uit van zeven coöperatieve principes: (1) Vrijwillig en open 

lidmaatschap; (2) Democratische controle door de leden, (3) Economische participatie door de leden, 

(4) Autonomie en onafhankelijkheid, (5) Onderwijs, vorming en informatieverstrekking, (6) Coöperatie 

tussen coöperaties en (7) Aandacht voor de gemeenschap
13

. 

Voor andere burgercollectieven is deze coöperatieve gedachte minder bepalend, al is ook voor hen 

de maatschappelijke en sociale component van groot belang.  

Decentrale energiecollectieven zijn waarschijnlijk het beste te begrijpen als ‘sociale ondernemingen’ 

(Engelse: social enterprise) ook waar deze grotendeels door vrijwilligers worden gedragen. In het 

Verenigd Koninkrijk is een speciale rechtsvorm gecreëerd voor een social enterprise - de Community 

Interest of Benefit Society - waarmee de mogelijkheden om in collectief verband te ondernemen 

vanuit een sociaal maatschappelijke doelstelling zijn verruimd. In Nederland wordt deze ontwikkeling 

naar sociaal ondernemerschap ook steeds meer zichtbaar14. Opvallend is dat deze trend naar ‘sociaal 

ondernemen’ en ‘coöperatief ondernemen’ in Nederland nu nog enigszins los van elkaar ontwikkelt. 

In Engeland wordt dit meer gecombineerd15. 

De collectieven zijn stevig geworteld in de sociale omgeving via hun leden, werken nauw samen met 

lokale ondernemers, gemeente, provincie, kennisinstellingen. Ze staan dicht bij de ‘klant’; de klanten 

zijn (vaak) ook leden van de coöperatie. Sociaal vertrouwen is een kernwaarde (of asset).  

                                                           
12

 Siward Zomer, ‘Coöperaties nemen energiemarkt langzaam over’, Blog Energie+, mei 2013. Siward Zomer is 
voorzitter van De Windvogel.  
13

 Zie: International Co-operative Alliance: http://ica.coop/ 
14

 Zie Social Enterprise NL en McKinsey, Social Enterprise Monitor 2013 Een rapport over de Social Enterprise 
NL survey 2012. Social EnterpriseNL is het Nederlands Platform voor Sociaal ondernemerschap (www.social-
enterprise.nl). Andere relevant netwerken is gecentreerd rond De Groene Zaak (duurzaam ondernemen).  
15

 Zie bijvoorbeeld Londonse Brixton Energy Co-op dat in cooperatief verband zonneprojecten realiseert op 
gorte daken in London.   

http://www.social-enterprise.nl/
http://www.social-enterprise.nl/
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2.4 Grote verschillen: van start-up tot professionele organisaties  

De decentrale collectieven verschillen onderling sterk. De meesten zijn net opgestart, anderen zijn al 

langere tijd operationeel en uitgegroeid tot semiprofessionele productieorganisaties en 

projectontwikkelaars (windcoöperaties). Ze beschikken over eigen kapitaal, expertise en een stabiele 

trouwe achterban. De meeste nieuwe energiecoöperaties zijn feitelijke start-ups.  Ze hebben met 

een kleine groep initiatiefnemers een visie, missie en ambities geformuleerd, hebben mogelijk al een 

aantal leden (als ze een coöperatie zijn), presenteren zich in het openbaar, maar zijn zich nog volop 

aan het oriënteren op de mogelijkheden. Opvallend is dat veel collectieven gedragen of gesteund 

worden door professionals die werkzaam zijn (of zijn geweest) uit de energiesector. Dit is uiteraard 

bepalend voor het kennisniveau.  

Met het oog op de vraag wat deze ontwikkeling betekent voor de netbeheerders, is het zinvol om 

nog een tweede verdergaande differentiatie en categorisering aan te brengen op basis van 

organisatiegraad, professionaliteit, volwassenheid en kennisniveau. Dit is bepalend voor de wijze 

waarop netbeheerders benaderd worden door de collectieven en voor de manier waarop zij op hun 

beurt hun eigen organisatie en dienstverlening vorm kunnen geven. We pakken deze lijn in de 

hoofdstukken 7 en 8, over dienstverlening en klantbenadering verder op. 

 

2.5 Nieuwe combinatie van rollen in de keten. 

 

Figuur 2: De energieketen in de Energiesector.  

In de huidige marktordening is onderscheid aangebracht tussen producent, leverancier, 

(tussen)handelaar, distributeur of netbeheerder en eindgebruiker (klant of consument).  

De decentrale collectieven combineren meerdere rollen in de energieketen: 

Decentrale collectieven als ‘geclusterde eindgebruiker’:  

De decentrale collectieven bundelen de krachten van de ‘eindgebruikers’. Hun belangrijkste asset 

is het vertrouwen van de aangesloten leden of klanten. Zij bundelen inkoop- en 

financieringskracht voor hun leden. De belangen van de eindgebruiker staan centraal. 

 

Decentrale collectieven als ‘producent’ 

De decentrale collectieven treden op in de rol van ‘producent’. Het gaat vooral om zonne-energie 

en windprojecten. Bij windcoöperaties en andere organisaties van middelgrote zon- en 
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windprojecten is de relatie met de netbeheerders vergelijkbaar met commerciële partijen die op 

vergelijkbaar schaalniveau produceren. De energiecoöperaties spelen een rol in ontwikkeling van 

zonnecentrales op daken van woningbouwcorporaties of andere instellingen. Daarnaast zijn er 

particulieren die - via bemiddeling van een coöperatie - zelfstandig met zonnepanelen ‘terug 

leveren aan het net’ (de prosumenten). 

 

Decentrale collectieven als ‘netbeheerder’  

Op langere termijn is het mogelijk dat de collectieven ook een rol zoeken in het beheer en 

eigendom van lokale private distributienetten en opslag (zie wensen & behoeften).  

 

Decentrale collectieven als ‘leverancier’  

Een klein aantal collectieven is actief als ‘leverancier’. In de praktijk zijn de meeste collectieven er 

niet op uit om zelf een vergunning houdende leverancier te worden. Het gaat hen er vooral om 

dat zij ‘eigen’ duurzame stroom kunnen ‘leveren’ aan de eigen leden, of dat lokaal opgewekte 

duurzame stroom ook lokaal wordt gebruikt. Dat gebeurt op dit moment meestal niet. Als zij 

zelfstandig stroom opwekken, dan wordt dat verkocht aan een leverancier. De leden kopen dan 

zelf hun stroom elders (zie tekstbox: levering). Daarnaast zijn zij er op gericht de energierekening 

van hun leden te verlagen om zo het geld wat overblijft voor verduurzaming te kunnen inzetten.  

 

Decentrale collectieven als ‘informatie- en serviceverlener’  

Decentrale collectieven zijn daarnaast ook actief als dienstverleners. Een aantal is betrokken bij 

de ontwikkeling van ICT en dataservices.  

 

Tekstbox: Het collectief als ‘leverancier’:  

Er zijn grofweg drie modellen voor ‘levering’ mogelijk: 

1. Het collectief is vergunninghouder en dus formeel ‘leverancier’; 

2. Het collectief levert aan haar eigen leden via een wederverkoopconstructie met een 

vergunning houdende ‘leverancier’;  

3. Het collectief richt samen met enkele andere coöperaties een dochtercoöperatie op. 

De dochter is vergunninghouder en de lokale partij wederverkoper; hiermee ontstaat 

een nieuw type ‘leverancier’.  

Veel lokale energiecoöperaties leveren stroom en gas via een wederverkoopconstructie met een 

vergunning houdende leverancier (zoals Anode, HVC, Greenchoice, Eneco, Qwint)
16

. Zij beschikken 

nog niet over voldoende eigen productie en kopen groene energie in op de markt. De DE Unie is een 

voorbeeld van een nieuw type leverancier. Het is ontstaan vanuit een samenwerkingsverband 

tussen energiecoöperatie TexelEnergie, de Windunie en milieuorganisatie Urgenda 

(leveringsvergunning verkregen in september 2013). In Drenthe, Groningen en Friesland wordt, 

onder andere door Grunneger Power gewerkt aan de oprichting van een Noord Nederlandse 

coöperatieve leverancier (Coöperatie NLD Energie). De DE unie, Eenergie en ZonXnet hebben 

inmiddels een eigen leveringsvergunningen bemachtigd. Andere decentrale collectieven zoals 

Grunneger Power, Amelander Energie Coöperatie (AEC), NHEC, AmsterdamEnergie (via NHEC), 

Lochem Energie, Eemstroom, Reggestroom, ADEM Houten zijn wederverkoper. 

                                                           
16

 Tot voor kort was er sprake van een vierde constructie: de “White label” constructie.  
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In de markt is ook een vierde variant aan het ontstaan, waarbij een leverancier als tussenschakel 

fungeert tussen de eigen productie (door de coöperatie) en eigen gebruik (door de leden). De 

leverancier draagt zorg voor de administratieve verrekening van aanbod en vraag. Op dit moment 

gebeurt dit bij windcoöperaties De Windvogel en De Eendragt (via Anode en HVC)
17

.  

 

Nieuwe speler door combinatie van rollen in de keten  

Van belang is dat met de decentrale collectieven een nieuw type speler op de energiemarkt is 

ontstaan. Kenmerkend is dat deze meerdere rollen in de keten vervullen: ze zijn producent (en 

projectontwikkelaars), leverancier, vertegenwoordigers van een groep klanten en leveren daarnaast 

allerhande services, zoals energiebesparing en dataservices. Deze combinatie van rollen in de keten 

komt nog niet veel voor in de energiesector. Zeker de combinatie van producent en serviceverlener 

op energiebesparing aan burgers, zonder een rol te spelen in levering, is een nieuwe combinatie. 

Deze spelers zijn bovendien stevig geworteld in de sociale omgeving. Ze werken nauw samen met 

lokale ondernemers, gemeente, provincie, kennisinstellingen en staan dicht bij de ‘klant’ (vaak ook 

leden van de coöperatie).  

 

De toegenomen ‘waarde’ van lokale eigen stroom  

Ook nieuw is het feit dat lokale duurzaam opgewekte energie een ‘maatschappelijke waarde’ krijgt. 

Eindgebruikers gaan zichzelf organiseren om het op te wekken en tonen zich als consument bereid 

eventueel meer te betalen voor lokaal opgewekte ‘eigen’ energie. Dit kan worden vergeleken met de 

opkomst van groene stroom ongeveer 10 jaar geleden.  

 

Het is de vraag of de decentrale collectieven op dit moment behoefte hebben aan een nieuw type 

netbeheerder of eerder aan een nieuw type leverancier. Een samenwerking met een vergunning 

houdende leverancier kan wederzijds voordeel bieden. Het burgercollectief vertegenwoordigt lokaal 

draagvlak, ontwikkelt decentrale productieprojecten en levert klanten, de leverancier neemt de 

handel van energie, de administratieve afwikkeling, de productontwikkeling, de klantenservice en/ of 

een deel van de financiering op zich. De leveranciers zijn deze rol aan het oppakken18. 

  

                                                           
17

 Anode is in een rechtszaak verwikkeld over de vraag of bij dit model sprake is van ‘levering’ in formele zin. Dit 
is relevant met oog op de vraag of de leden daarmee energiebelastingplichtig zijn. Dit is mede relevant met oog 
op de verwachte nieuwe regeling voor een belastingkorting bij coöperatieve opwekking.  
18

 In het voorjaar 2013, toen wij de eerste ronde gesprekken voerden, was deze ontwikkeling minder zichtbaar. 
Leveranciers leken zich afwachtend op te stellen in hun relatie tot de decentrale collectieven. Trianel was een 
van de weinige leveranciers die actief was op deze markt. Deze is eind 2012 failliet gegaan. Andere leveranciers 
zoals Eneco en Greenchoice hebben deze rol als partner (wederverkoop) opgepakt.  
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3 Decentrale collectieve wensen, behoeften en beeldvorming aangaande netbeheer  
 

Hoe kijken decentrale collectieven aan tegen de netbeheerders? Welke wensen en behoeften 

hebben zij waarin netbeheerders zouden kunnen voorzien? In een serie interviews zijn deze wensen 

en behoeften in relatie tot de netbeheerders gepeild bij een aantal representatieve 

vertegenwoordigers (wind- en energiecoöperaties, projectontwikkelaars). Hieruit komt het volgende 

beeld naar voren19.  

3.1 Algemeen beeld: Netbeheerder als ‘natuurlijke regionale partner’ 

De (door ons gesproken) decentrale collectieven hebben een neutraal tot redelijk positief beeld van 

netbeheerders. Ze hebben relatief weinig verwachtingen en je moet doorvragen om daar zicht op te 

krijgen. “Doe gewoon je werk goed” is in dat geval het meest gehoorde geluid, dus: zorg dat de 

dienstverlening op orde is en bestaande diensten flexibeler en gemakkelijker toegankelijk zijn.  

Men ziet de netbeheerders als natuurlijke en logische partners. De regionale binding (het 

voorzieningsgebied) en het feit dat de netbeheerders als nutbedrijven geen commerciële 

marktspelers zijn, wordt gewaardeerd. “Waar netbeheerders maatschappelijk nut centraal stellen, 

bestaat een goede basis voor samenwerking” (interview). Wel wordt gewezen op de 

monopoliepositie van netbeheerders, die samenwerking in sommige gevallen in de weg kan staan 

(afhankelijkheid, inflexibiliteit van de netbeheerder).  

De minder ervaren collectieven en de meerderheid van de aangesloten leden van de coöperaties 

hebben in het algemeen weinig kennis van de energiesector. Zij hebben dan ook slecht zicht op de 

werkzaamheden, taken, rollen en verantwoordelijkheden van de netbeheerders. Zij wenden zich tot 

de ‘vertrouwde’ regionale netbeheerder met vragen die daar niet thuis horen (zie verder: 

klantbenadering).  

De energiecoöperaties zien voor zichzelf een rol weggelegd als verbindende schakel tussen burgers 

en netbeheerders (en andere energiepartijen). Ze genieten het vertrouwen van hun leden, kunnen 

gespecialiseerde kennis in begrijpelijke taal uitleggen en kansen van innovaties inzichtelijk maken. Ze 

wijzen erop dat het voor de energiesector in de praktijk vaak lastig is om goed aansluiting te vinden 

bij burgers. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de reacties op de verhalen over ‘slimme meters’ tijdens 

energiecafés. “Mensen begrijpen er niets van, ze vragen zich af wat ze ermee moeten of moeten er 

niets van hebben” (EnergieDongen).  

3.2 Dienstverlening, advies, informatie, zelflevering en flexibelere tarieven  

1. Betere dienstverlening, goed netbeheer  

Men is niet erg positief over de dienstverlening en mate van klantgerichtheid van de regionale 

netbeheerders. De juiste personen binnen de organisatie zijn lastig te vinden en informatie op de 

website is moeilijk toegankelijk. De tarieven ervaart men als onoverzichtelijk en soms onbegrijpelijk. 

                                                           
19

 De wensen en behoeften zijn gerangschikt op basis van representativiteit en relevantie voor een bredere 
beweging van decentrale collectieven. Dit is een kwalitatieve rangschikking, waarbij de onderzoekers hun eigen 
praktijkervaring en vele gesprekken in het veld hebben laten meewegen.   
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Daarnaast is het producten- en dienstenaanbod van netbeheerders zo goed als onbekend. “De 

netbeheerder is te ver van de klant af komen te staan”.  

Een aantal koplopers met kennis van de energiesector uit zich kritisch. Zij bevelen aan om vooral het 

huidige takenpakket goed uit te voeren. “Stick to the core business”. Houd je aan je 

maatschappelijke opdracht en laat al die gadgets en fratsen achterwege” (Grunneger Power). Dit 

betekent effectief: technische beheer en onderhoud van netten, zorgen voor meters, aansluiten van 

decentrale productie-installaties, zorgvuldig omgaan met data, etc.  

2. Netbeheerder als projectpartner: behoefte aan expertise 

Er is behoefte aan een actieve ondersteunende en adviserende rol van de netbeheerders (als 

kennispartners). De vraag is bijvoorbeeld of netbeheerders ondersteuning kunnen bieden bij het 

uitvoeren van een potentieelscan in de regio, of kunnen meedenken over haalbare 

energietoekomstscenario’s. Wat is er mogelijk? Hoe kan smart technologie daar een rol in spelen? 

Het ontbreekt veel energiecoöperaties aan specialistische kennis. 

3. Informatie, dataservices en slimme meters  

De decentrale collectieven hebben behoefte aan energie informatie- en dataservices. Er is data en 

informatie nodig om inzicht te krijgen in de eigen energieopwekking- en verbruik.  

“Je zou kunnen denken aan real time inzage via een interface bij een lokale sportkantine waar 

energieopwekking zichtbaar wordt van het dorp of de gemeenschap”. Of aan “tools waarmee je 

energiegedrag actief aan de verbruikers kunt terugkoppelen”. De tool Energie in Beeld die door de 

gezamenlijke netbeheerders is ontwikkeld voor gemeenten, provincies en waterschappen is ook voor 

collectieven interessant. Voor zover bekent, wordt deze tool gewaardeerd maar schrikt men terug 

vanwege de kosten.  

Men wijst wel op de risico’s van commerciële ‘handel in informatie’ en ‘privacy-issues’. “Deze 

informatie is feitelijk van ons, als eindgebruiker. Het belang van de eindgebruiker en het doel waar 

informatie voor wordt gebruikt, dient dus steeds helder voor ogen gehouden te worden” (De 

Windvogel). 

4.  Zelflevering: koppeling ‘eigen’ productie aan ‘eigen’ vraag  

Er bestaat behoefte aan een koppeling van eigen opgewekte stroom aan eigen verbruik, van leden of 

klanten van een lokaal energiebedrijf, of van bewoners binnen een wijk. In de praktijk wordt dit vaak 

aangeduid als ‘zelflevering’. Als slimme procestechnologie daar een rol in kan spelen is dat mooi, 

maar het kan wat veel collectieven betreft ook administratief geregeld worden. 

Netbeheerders kunnen hier een rol in spelen, menen sommigen. De netbeheerder beschikte immers 

in het voormalige marktmodel over data van zowel de verbruikers (leden) als de productie (wind of 

zon) en zou naast de bemetering en dataverwerking, ook de administratieve verwerking op zich 

kunnen nemen (virtueel salderen). In hoofdstuk 7 komen we hier uitgebreid op terug.  

Anderen vragen zich wel af waarom een netbeheerder dat zou willen en of dit wel een taak van de 

netbeheerder is. Deze diensten liggen meer in verlengde van de leveranciers. De coöperaties kunnen 
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het in principe ook zelf (al dan niet met externe ondersteuning van een derde partij). “Waarom pakt 

een leverancier dit niet op? (Grunneger Power)”20.   

Veel decentrale collectieven zitten opvallend genoeg niet te wachten op allerlei geavanceerde “smart 

meters en andere gadgets zoals pratende koelkasten”. Dit soort gadgets wordt toch voornamelijk 

gezien als customer lock-in, ofwel klantenbinding. Voor de netbeheerders bestaat er bovendien geen 

voordeel, merkt Grunneger Power op. Op huishoudniveau is minimale winst te behalen met 

vraagsturing en andere slimme applicaties. Al die slimme ICT is helemaal niet nodig, vindt ook De 

Windvogel. 

Anderzijds ziet men ook wel kansen van slimme technologie en procesgestuurde koppeling van vraag 

aan aanbod op huishoudniveau, of op wijkniveau. Op die manier zou lokale zelfvoorziening en 

autonomie energievoorziening op wijkniveau in beeld komen. Zowel TexelEnergie als LochemEnergie 

zijn actief betrokken bij IPIN smart grid projecten21. Een aantal collectieven verwacht dat hier 

uiteindelijk ook kostenvoordelen van. We komen in hoofdstuk 10 op deze discussie terug.  

6. Tarifering: meer flexibiliteit, maar Keep it Simple 

Er bestaat behoefte aan een ander systeem voor de toerekening van netwerkkosten. Het beeld 

bestaat dat men teveel betaalt voor de aansluiting of dat er kostenvoordelen te behalen zijn als er 

meer lokaal wordt opgewekt. Dit leidt tot de constatering dat er behoefte is aan een (1) differentiatie 

van de tarifering naar plaats en (2) tarifering op daadwerkelijk gebruik van de capaciteit. Er is geen 

behoefte aan differentiëren in de tijd, of naar kwaliteit geconstateerd. Keep it simple is het devies. 

- Ad 1: Vooral voor grotere aansluitingen (maar kleiner dan 3x80A) zou meer diversificatie naar 

gebruik wenselijk zijn (i.p.v. one size fits all). Hierdoor kan besparing en minder gebruik van 

het net beter worden beloond zonder dat er tarifering op basis van tijd hoeft plaats te 

vinden. (vb. minder groot gat tussen eerste en tweede tarief, en flexibel eventueel virtueel 

downsizen naar lagere aansluiting) 

- Ad:2: Op dit moment worden alle kosten van het net (HS, MS en LS) in het tarief verwerkt. De 

indruk bestaat dat in een decentrale energievoorziening lokale productie en gebruik enkel 

over kleine afstanden plaatsvindt en er dus ook enkel over het gebruik van het lokale net zou 

hoeven te worden afgerekend.  

Wat betreft de invulling van de programmaverantwoordelijkheid (voor leveranciers), stelt Texel 

Energie een flexibeler systeem voor waarin de incentives voor het juist schatten van het verbruik bij 

de leverancier liggen. Nu wordt hij op basis van verbruikersprofielen afgerekend, zonder dat hij 

invloed kan uitoefenen op de daadwerkelijke juistheid daarvan. Nu gaan de baten naar de 

netbeheerder (Tennet) en de kosten naar de leverancier, aldus Texel Energie.  

“Als je de balans netjes regelt, wordt je toch afgerekend tegen theoretische profielen. Er is dus 

voor de leverancier geen voordeel om goed te voorspellen en te sturen, want voordeel komt 

terecht bij de netbeheerder en de kosten bij de leverancier.”  

                                                           
20

 Tijdens de looptijd van het project signaleren we op dit punt al behoorlijke veranderingen. Leveranciers zijn 
zich vanaf de eerste helft van 2013 veel actiever op dit terrein gaan profileren.   
21

 Als voorbeeld noemt LochemEnergie het Proefproject van Liander in recreatiepark Bronsbergen.  
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Decentrale collectieven met een leveringsvergunning kunnen door hun sterke verankering in hun 

eigen omgeving en het feit dat ze hun klanten beter kennen dan de gemiddelde leverancier, in de 

toekomst behoefte krijgen aan een ander soort netwerkproducten dan de reguliere leveranciers. Een 

voorbeeld hiervan zijn de standaard profielen waarmee de huidige leveranciers werken. Een lokale 

(zeer ervaren!) leverancier zou in staat kunnen zijn deze beter op maat te schatten en hiermee 

voordeel te behalen.  

3.3 Lokaal balanceren, private netten, opslag  

7. Lokale balanshandhaving 

Een lokaal energiebedrijf zou een rol kunnen spelen in de balanshandhaving op wijkniveau. Dit is 

echter alleen interessant als zij hiervoor een incentive krijgen aangereikt. Op dit moment is hiervoor 

geen business case, constateert Grunneger Power.  

Uit de interviews blijkt duidelijk dat over de term ‘lokale balancering’ vele misverstanden bestaan. 

Ook ten aanzien van de voordelen die dit voor de netbeheerders of de maatschappij oplevert 

bestaan veel verschillende visies. Deze onduidelijkheid en spraakverwarringen doen zich ook voor bij 

de overheid, dienstverleners en belangenbehartigers van decentrale partijen. In hoofdstuk 9 komen 

we hier in detail op terug. 

8. Private en regionale netten  

Er bestaat opvallende weinig animo om ‘eigen’ netwerken te gaan exploiteren (mocht dat wettelijk 

zijn toegestaan). “Theoretisch zou een lokaal energiebedrijf de lokale netten kunnen opkopen, maar 

dit is kostbaar en heeft weinig meerwaarde” (De Windvogel). In Duitsland komt dit voor (o.a. in 

Schonau), merkt Grunneger Power op. Hier is zelfs sprake van een trend naar “rekommunalisering” 

ofwel regionaliseren van het netbeheer. Grunneger Power zou dat ook voor Nederland toejuichen: 

“Weer ontvlechten die boel. Kleinschaliger. Het zou het netbeheer weer dichter bij klanten brengen”. 

Echter, “dit is allemaal wensdenken en voorlopig allemaal ondenkbaar”. Dus concludeert hij: “Tot die 

tijd: alles laten zoals het is!”  

Een aantal collectieven toont interesse in de mogelijkheden van een gelijkstroomnetwerk (naar het 

voorbeeld van DirectCurrent in de tuinbouw). Op kleinere schaal is er behoefte aan diensten op 

gebied van aanleg en beheer van interne netten en bemetering, bijvoorbeeld in wooncomplexen. 

Interessant is de samenwerking tussen burgercollectieven die in coöperatief verband glasvezelnetten 

exploiteren, en energie initiatieven. Het Utrechtse initiatief LomboXnet, initiatiefnemers van een 

lokaal glasvezelnetwerk en internet provider, is zich daarnaast ook actief als lokaal energiebedrijf aan 

het profileren (sinds kort met leveringsvergunning). Vergelijkbare initiatieven ontstaan in Brabant en 

Noord Nederland. Mogelijk ontstaat hier ook interesse in koppeling met de elektriciteitsnetwerken.  

 
9. Lokale opslag en productie  
De grotere spelers hebben behoefte aan ondersteuning rond lokale opslagfaciliteiten (waaronder 

power-to-gas). De grotere coöperaties (Deltawind) overwegen om te investeren in lokale 

opslagsystemen bij een windpark. De business case zit in het flexibel kunnen inspelen op 

prijsverschillen op de commodity markt in de tijd. Dit kan mogelijk ook op wijkniveau (zoals de buurt 

batterij Etten Leur, Enexis, Alliander, TNO), of op huishoudniveau (bijvoorbeeld accu van de auto).  
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10. Betere stroomlijning en onderlinge afstemming van procedures 

Een windcoöperatie geeft aan behoefte te hebben aan een meer “gecoördineerde en onderling 

afgestemde aansluitprocedure” (Deltawind). De netbeheerder kan pas tot aansluiting overgaan als zij 

daar als projectontwikkelaar opdracht toe verlenen. Deze kan op zijn beurt daar pas toe overgaan als 

alle procedures voor vergunningen, financieringen en subsidieverlening doorlopen zijn. Ook op 

niveau van huishoudens is de procedure voor aanmelding van zonnepanelen niet altijd helemaal 

helder en bij metervervanging is ruimte voor stroomlijning (plaatsing zonnepanelen en meter op 

zelfde dag).  

11. Netbeheerder als sociale partner (werkgelegenheid) 

Een initiatief voert aan dat er behoefte is aan een pro-actievere sociale rol van netbeheerders. “Stel 

de werkgelegenheid centraal, investeer in mensen. In sommige regio’s is sprake van 10% 

werkloosheid en toegevoegde waarde zou het creëren van werkgelegenheid kunnen zijn (Grunneger 

Power).  

12. Niet aan de orde gekomen 

Behoeften naar diensten op de transportcapaciteitsmarkt zijn niet naar voren gekomen. Kennis 

hierover ontbreekt of een rol in deze markt valt niet binnen de sphere of influence van decentrale 

collectieven. Ook een actieve rol op de balansherstelmarkt is maar heel zijdelings aan bod gekomen. 

Op de langere termijn en in samenwerking met andere partijen (proeftuinen/ TKI smartgrids) is het 

mogelijk dat de collectieven op deze markten een rol zoeken.  

  

3.4 Conclusie 

De meest prominente wens en behoefte laten zich samenvatten als: Doe gewoon je werk goed! Er is 

behoefte aan de expertise van de netbeheerders als adviseurs en kennispartners, een rol op gebied 

van dataservices, zelflevering en een slimme koppeling van lokale vraag en aanbod (administratief via 

dataservices of in de toekomst via geavanceerde ‘slimme’ netten). Ook zoekt men naar meer 

flexibiliteit op gebied van tarifering.  
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4 Impact van decentraal duurzaam: een spontane proeftuin  
 

 

Wat kunnen we zeggen over de (verwachte) impact van deze collectieven? Welke gevolgen zal deze 

ontwikkeling hebben voor netbeheerders?  

Zoals een netbeheerder het verwoordt: “We hebben goede redenen nodig om wijzigingen in het 

energiesysteem te verantwoorden. Als deze collectieven een significante impact leveren aan de 

duurzaamheiddoelstellingen of bijdragen aan de verbetering van het energiesysteem, dan hebben 

wij hen veel te bieden en willen we hier ook achteraan jagen”. 

Deze vraag is vanuit twee invalshoeken te benaderen: 

1. Systeem impact: netbeheerders moeten mogelijk hun systemen aanpassen om ‘duurzaam 

decentrale productie’ te accommoderen.  

2. Maatschappelijke impact: netbeheerders krijgen met een nieuwe maatschappelijke realiteit 

en een nieuw type klant te maken. Ze zullen hun organisaties daarop moeten inrichten.  

In dit hoofdstuk staan we eerst stil bij de vraag naar de systeemimpact. Is het elektriciteitsnetwerk 

wel ‘energieke burger proof’?  

4.1 Impact op het energiesysteem: tot 2020 geen probleem 

Gaan inspanningen van de decentrale collectieven tot overbelasting van de netwerken leiden? Is 

verzwaring van de netten noodzakelijk?  

Om die vraag te beantwoorden gaan we ervan uit dat: deze inspanningen in eerste instantie 

resulteren in een toename van het aantal zonPV projecten (op eigen daken, collectief op grotere 

daken), wind op land projecten en energie-efficiency maatregelen in de gebouwde omgeving22. 

Vanuit het perspectief van het energiesysteem gaat het om invoeding van kleinschalige decentrale, 

                                                           
22

 ECN 2013: 16% Hernieuwbare Energie in 2020 – Wanneer aanbesteden? Deze studie gaat uit van een 
doorlooptijd van wind op land projecten van 2,75 tot 8,5 jaar voor individuele molens en 5 tot 10,5 jaar voor 
windparken. De meeste tijd zit in het vergunningentraject.  
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duurzame productie op de laagspanningsnetten (in de “haarvaten van het systeem”). Hiermee is de 

vraag naar de systeemimpact te versmallen tot de vraag naar de impact van decentrale invoeding op:  

1. de capaciteit van de laag- en middenspanningsnetten 

2. de balanshandhaving. 

 

In hoofdstuk 9 staan we uitgebreider stil bij balanshandhaving. Hier stellen we de vraag naar de 

capaciteit. Zijn de regionale laag- en middenspanningsnetten bestand tegen een toename van zonPV 

en kleinschalig wind op land?  

 

Wat betreft de huidige situatie is de vraag snel te beantwoorden: Op dit moment hebben lokale 

energie collectieven geen impact op het nationale energiesysteem. De totale wind op land productie 

dekt in 2011 3% van het totale elektriciteitsverbruik (14 PJ), de windcoöperaties dragen daar maar 

voor een klein deel aan bij (ca. 6% van de totale wind op land productie)23. Het aandeel zonPV is 

momenteel verwaarloosbaar·.  

 

Hoe zit het met de langere termijn 2020-2050? We gaan hiervoor uit van toekomstscenariostudies 

en de daarin gehanteerde potentiële bijdrage van duurzame decentrale kleinschalige opwekking aan 

de toekomstige energievoorziening (zie bijlage: Toekomstscenario’s). Capaciteitsproblemen ontstaan 

pas als er sprake is van meer dan 20-25% opwekking door kleinschalige wind- of zonne-energie 

(afgezien van incidentele en situationele transportknelpunten). Dit gaat zich voordoen als de meest 

ambitieuze scenario’s voor 2020 voor zonPV (11 GW) en wind op land (7GW) 24 gerealiseerd worden. 

In dat geval zou er op een extreem zonnige én winderige dag sprake kunnen zijn van 30-35% 

invoeding op de laagspanningsnetten en zou er sprake zijn van overbelasting. Bij het ambitieniveau 

van 16% duurzaam zal deze situatie zich niet voordoen in 2020 (4GW zonPV).  

 Tot 2020 verwachten de netbeheerders geen significante problemen in het netwerk als 

gevolg van een toename van het aandeel zonPV en kleinschalig wind. Er is voldoende 

ruimte in de bestaande netten om de verwachte volumes op te vangen. In de verdere 

toekomst, na 2020, kunnen wel problemen ontstaan.  

Voorlopig kunnen de energieke burgers nog wel even vooruit. “Creëer alsjeblieft nu eindelijk eens 

een probleem!” stelt een van de netbeheerders (workshop).  

 

4.2 De maatschappelijke impact  

De relevantie van de collectieven voor de netbeheerders dient eerder gezocht te worden in de 

maatschappelijke impact. De snelle opkomst van energie initiatieven laat zien dat een deel van de 

bevolking zich overduidelijk bereid toont om werk te maken van de transitie naar een duurzame 

energievoorziening. Ze zetten zich met veel eigen tijd en middelen in voor de publieke zaak, 

                                                           
23

 VNG 2013 MKBA. Lokaal energiek: decentrale duurzame elektriciteit: Business case en maatschappelijke 
kosten-batenanalyse, 2013. Opgesteld vermogen windcoöperaties: 95,2 MW (0,9PJ).  ECN 2013 huidige 
vermogen wind op land 1,6 GW (14 PJ). 
24

  Uitgaande van gelijkblijvende vraag als 2011: 2787 PJ, waarvan 423 PJ elektriciteit (CBS 2011). ZonPV 11 GW: 
31 PJ = 22% van  423 PJ elektriciteitsvraag 2011. Wind op land: 7GW: 63 PJ = 15% van 423 PJ elektriciteitsvraag 
2011 
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faciliteren een ‘brede maatschappelijke discussie’ over energie, vergroten de bewustwording rond 

energie en vergroten het draagvlak voor verduurzaming en de energietransitie. Zij zijn proactief 

draagvlak. Daarnaast realiseren zij baten op gebied van lokale werkgelegenheid, versterking van 

lokale economie en versterking van de lokale gemeenschap (sociale cohesie)25. 

Deze ‘energieke burgerbeweging’, of ‘energieke samenleving’ maakt deel uit van een bredere 

maatschappelijke beweging waarin burgers meer zeggenschap claimen over hun eigen leefomgeving. 

Vergelijkbare initiatieven zijn zichtbaar op terrein van landbouw, voedsel en zorg26 en elders in de 

wereld27. Deze zelforganiserende burgers geven al volop vorm aan de door de overheid gewenste 

‘participatiemaatschappij’ en ‘doe-democratie’28.  

Deze energiebeweging dwingt zichtbaar reactie af van de politiek, overheden, bestuurders en 

energiesector (energieproducenten, - leveranciers en netbeheerders). Dit blijkt bijvoorbeeld uit de 

zichtbaarheid van ‘lokale energie initiatieven’ in het onlangs afgesloten SER Energieakkoord. Het 

‘Stimuleren van decentrale duurzame energie’ is een van de pijlers onder dit akkoord29.  

 

Burgers zetten de eerste stappen richting toekomst 

De energie initiatieven dragen bij aan de versnelling van de energietransitie. Op dit moment blijft een 

flink deel van het (technisch) potentieel voor regionale duurzame opwekking en energiebesparing 

onbenut. Voor grotere producenten zijn investeringen in kleinschalige productie vaak niet 

interessant. We zien groepen burgers en ondernemers nu in dit vacuüm stappen. Hier ligt (naar ons 

idee) dan ook een belangrijke toegevoegde waarde van de decentrale initiatieven: zij zijn alvast aan 

de slag gegaan met het realiseren van de doelstelling van 14% duurzame energie in 2020.  

 

Dit effect is zichtbaar. Het aandeel zonPV neemt snel toe; in 2012 is ongeveer 200 MW bijgeplaatst, 

een verdubbeling ten opzichte van 2011 (CBS 2012). Deze toename staat grotendeels op het conto 

van particulieren die zonnepanelen op hun eigen huizen plaatsen (TenneT)30. Deze particulieren 

hebben in 2012 gezamenlijk voor bijna €300 miljoen in zonnepanelen geïnvesteerd, deels 

geïnspireerd en ondersteund door energiecollectieven in hun eigen omgeving of landelijke 

collectieve inkoopacties.  

                                                           
25

  Dit soort ‘maatschappelijke baten’ laten zich lastig kwantificeren. Een eerste aanzet is gegeven in: VNG 2013 
MKBA. Lokaal energiek: decentrale duurzame elektriciteit: Business case en maatschappelijke kosten-
batenanalyse.   
26

 Inmiddels zijn er vele publicaties verschenen over de Do-It-Yourself samenleving. Zie hoofdstuk 10  De 
Bottomup als Verandermacht’ in: Schwencke 2012. Energieke Bottom Up in Lage Landen met verwijzingen naar 
Lans, J., ‘Crisis dwingt burgers publieke diensten in eigen hand te nemen’, in: Sociale Vraagstukken 24 mei 
2012. Van der Heijden, J., R. van Dam, R. van Noortwijk, I. Salverda, I. van Zanten (red.), Experimenteren met 
burgerinitiatief, Van Doe-het-zelf naar Doe-het-Samen Maatschappij, Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijk Relaties 2011. 
27

 REScoop 20-20-20 Project Report European Beste Practices Reneable Energy Cooperatives, juni 2013 (in 
ontwikkeling). Intelligent Energy Europe programme of the European Commission. 
 DGRV –Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e.V. 2012. Energy Coopteratives (survey spring 
2012).  
28

 Sinds de Troondrede 2013 is de term ‘participatiesamenleving’ opeens actueel. Andere termen, zoals ‘Doe-
democratie’ worden ook omarmd door het kabinet. Dit is deels ontleend aan WRR rapport, Vertrouwen in 
Burgers, 2012 en Hajer, Energieke Samenleving, 2011.  
29 Zie ook hoofdstuk 10.  

 
30

 TenneT, http://www.tennet.org/tennet/nieuws/meer-producenten-leveren-groene-stroom.aspx (24 juni 2012) 
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De specialisten hebben zich laten verrassen door de snelheid van de groei:  

Het is opmerkelijk dat de ontwikkeling van zonnestroom in Nederland sinds eind 2011, toen het 

Nationaal Actieplan Zonnestroom voor het eerst uitsprak dat 4.000 MW geïnstalleerd vermogen aan 

zonnestroom in 2020 haalbaar zou zijn, veel sneller verloopt dan verwacht. We kunnen nu gerust 

stellen dat deze 4.000 MW zonnestroom in 2020 een conservatieve doelstelling is geweest.”
31

  

  

4.3 De realiteit als proeftuin: de ‘proeftuin decentrale collectieven ‘ 

Wij stellen voor om deze nieuwe maatschappelijke realiteit als ‘proeftuin’ te zien: de Proeftuin 

Duurzaam Decentrale Collectieven. Net als de IPIN proeftuinen (rond intelligente netten) bieden de 

activiteiten van deze decentrale collectieven een schat aan praktische kennis en ervaring. Deze 

proeftuin is spontaan ontstaan: het is niet centraal gecoördineerd en gefinancierd, maar is een 

realiteit gedragen door een energieke burgerbeweging.  

 

Wij vragen ons af of de rol en betekenis van deze proeftuin voldoende op waarde wordt geschat. Ook 

al zijn deze nieuwe spelers in de context van het SER akkoord erkend als stakeholder, het gaat hier 

toch nog vooral over het willen “helpen (van de initiatieven) met kennis, kennisdeling en 

informatiemateriaal”. Het zou ook wel eens andersom kunnen zijn: decentrale collectieven – zeker 

de voorlopers – helpen andere partijen met hun praktijkervaring en expertise op gebied van 

duurzaam decentraal. Veel collectieven opereren als aanjagers en katalysatoren van 

energieprojecten in hun eigen regio. Als ‘lokale spin in het web’ opereren zij feitelijk al als de door 

SER gewenste “regionale regisseurs”. Ze zijn of kunnen een bron zijn voor technologische en sociale 

innovatie32, waar netbeheerders, net als andere partijen, hier hun voordeel mee kunnen doen.  

 

Voor de netbeheerders is deze beweging relevant. Ze worden geconfronteerd met deze nieuwe 

maatschappelijke werkelijkheid, al is het maar omdat decentrale collectieven hen benaderen met 

vragen, wensen en behoeften. “Onze accountmanagers hebben er hun handen aan vol” 

(netbeheerder). Ook zij kunnen hun voordeel doen met de expertise en ervaring die zich vanuit de 

praktijk ontwikkeld.  

 

Een vraag die aan alle andere vooraf zal moeten gaan is: welke rol kunnen en willen de 

netbeheerders nemen in de facilitering van de energietransitie en in het bijzonder: in het faciliteren 

van de invoeding van decentrale productie in de ‘haarvaten van het netwerk’? Formeel is dit nog 

geen onderdeel van het gereguleerde takenpakket. Op diverse gelegenheden hebben de 

netbeheerders zich uitgesproken vóór een proactieve en faciliterende rol in de energietransitie33. Dit 

is in het recente Actieplan Duurzame Energievoorziening: Op Weg naar het Energiesysteem van 2030 

bekrachtigd. Vanuit die rol ligt ook een actieve ondersteuning van de energiecollectieven voor de 

hand. Zij zijn een van de actoren die actief zijn op deze markt en dragen actief bij vergroting van het 

aandeel decentraal duurzame energie.  We komen hier in hoofdstuk 10 over wetgeving en 

regulerend kader nog op terug. 

                                                           
31

 Wim Sinke, zonne-energiespecialist van ECN en directeur van het Topconsortium Kennis & Innovatie Zonne-
Energie (DNV KEMA maart 2013)  
32

 Siward Zomer, Energiecoöperaties broedplaatsen voor innovatie (Energie+, augustus 2013).  
33

 Onder andere in de Green Deal met de Rijksoverheid (“Netbeheerders faciliteren de versnelling van de 
energieverduurzaming”). Zie onder hoofdstuk 10.  
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In Deel 2 wordt ingegaan op wat dit kan betekenen voor de netbeheerders in de sfeer van 

klantbenadering en dienstverlening, op het gebied van tarifering en kostentoerekening van 

aansluitingen, en op de langere termijn op het gebied van intelligente netten.  
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Deel 2: Marktverdieping 

De rol van netbeheerders, dienstverlening, producten, diensten 

en tarifering.  
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5 Inleiding tot deel 2 
 

 

   

5.1 Algemeen  

In deel 1 zijn de nieuwe spelers op de decentrale markten en hun wensen en behoeften in kaart 

gebracht. De blik was hier naar buiten gericht (inside out). In dit deel 2 (Marktverdieping) verschuift 

de aandacht naar de netbeheerders (outside in): hoe kunnen zij omgaan met deze nieuwe spelers 

(klantbenadering), welke producten, diensten en services kunnen ze aanbieden gegeven de 

randvoorwaarden van de wetgevende en regulerende kaders?  

 

Nieuwe spelers op de energiemarkt betekent ook voor de netbeheerders: nieuwe ‘klanten’. Deze 

nieuwe klanten – de decentrale collectieven’ in al hun veelvormigheid - vragen om een aangepaste 

benadering, producten en diensten. In de volgende hoofdstukken nemen we de behoeften van de 

nieuwe spelers als uitgangspunt en verkennen we op welke wijze de netbeheerders daarop kunnen 

inspelen.  

 

 “Netbeheerders staan voor grote uitdagingen. Komend uit een periode waarin 

voorspelbaarheid, veiligheid, uniformiteit en zekerheid de leidende waarden waren, moeten 

ze nu ook snel, flexibel, omgeving specifiek en gebruikersvriendelijk gaan reageren.” 

(Actieplan Netbeheer, juni 2013) 

Om spraakverwarring hierna te voorkomen, het volgende: 

 Producten duiden op fysieke goederen zoals extra kabels voor een aansluiting, meet- en 

regelapparatuur, sensoren, hardware en software, data; 

 Diensten duiden op inzet van kennis, expertise, alles wat geen goed is; 

 Dienstverlening of service duidt op klantbenadering, de mate waarop in de klantbehoeften 

voorzien wordt; 
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5.2 De vraag naar producten en diensten 

Opvallend is dat in geen van de interviews met de decentrale collectieven een duidelijke vraag naar 

voren is gekomen naar een nieuw innovatief product of dienst. Als we naar de wensen en behoeften 

van decentrale initiatieven kijken, is de meest kernachtige samenvatting wellicht: “Doe gewoon je 

werk goed”, “Stick to the core business” en zorg dat we onze productie-installaties flexibel en 

betaalbaar kunnen aansluiten (“Aansluiten, aansluiten, aansluiten!” stelt een van de lokale partijen 

bondig vast tijdens workshop 1).  

De ervaren initiatieven waarderen de goed werkende infrastructuur en de hoge betrouwbaarheid. 

Van netbeheerders wordt vooral verwacht dat zij deze hoge kwaliteit voortzetten. Zij hebben de 

bestaande realiteit voor ogen en hebben op dit moment weinig behoefte aan geavanceerde 

innovatieve intelligente technologie die op dit moment nog weinig oplevert. Tegelijkertijd staat een 

aantal van deze initiatieven vooraan bij het implementeren van innovatieve beschikbare technologie 

in hun praktijk. Hieruit ontstaan vervolgens ook weer innovatieve combinaties van glasvezel, ICT 

technologie en zonprojecten (zoals rond LomboXnet).    

Tijdshorizon en zichttermijn 

Opvallend is het verschil in zichttermijn tussen de collectieven en de netbeheerders. Dit wil in de 

praktijk nog wel eens tot spraakverwarringen en andere verwachtingen leiden.  

 De meeste decentrale collectieven hebben een zichttermijn van twee tot drie jaar. Ze zijn 

gericht op korte termijn realisatie van projecten. Voor de meer ervaren coöperaties, zoals de 

windcoöperaties ligt dat wat anders; een gemiddeld windproject neemt 5-8 jaar in beslag 

voor het daadwerkelijk gerealiseerd is.  

 Netbeheerders hebben ondertussen de langere termijn scenario’s voor ogen met 

zichttermijnen tot 2030 en 2050: “de stip op de horizon”. Investeringen in de netwerken 

vereisen een lange termijnplanning. In de beeldvorming naar buiten gaat veel aandacht uit 

naar intelligente netten, smart grids en allerlei ‘intelligente’ producten en diensten. Dit 

schept verwachtingen die niet op korte termijn te realiseren zijn.  

De langere zichttermijn van netbeheerders staat het inspelen op de korte termijn behoeften van 

decentrale collectieven niet in de weg. Die behoeften spitsten zich toe op betere toegang tot de 

netbeheerder (“ het vinden van de juiste persoon”), advies, kennis en informatie, producten en 

diensten rond dataservices. Maar ook een betere toegang tot het netwerk: een meer flexibele 

opstelling rond de “aansluitingen” (fysieke aansluiting, tariefstelling). In een aantal gevallen moeten 

daarvoor wettelijke kaders worden aangepast, bijvoorbeeld rond de tariefstelling.  
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5.3 Structuur deel 2 

In de volgende hoofdstukken zal worden besproken: 

1. Klantbenadering: decentrale collectieven als nieuwe klantsegmenten (hoofdstuk 6) 

2. Dienstverlening en adviesdiensten: de netbeheerder als project- en kennispartner en als 

verschaffer van dataservices (inzicht in energiestromen, administratieve koppeling aanbod 

en vraag) (hoofdstuk 7); 

3. Aansluitdiensten: Aansluiting of inpassing van decentrale productie-installaties aan het net 

en tariefstelling (hoofdstuk 8); 

4. Intelligente sturing, de rol van decentrale collectieven (hoofdstuk 9). 

In de volgende hoofdstukken bespreken we elk van deze clusters in meer detail. We nemen hierbij 

steeds de klant- en marktbehoefte als uitgangspunt en bespreken vervolgens producten en diensten 

die voor de decentrale collectieven (indien nodig onderscheiden naar klantsegment categorieën).  

In de onderstaande tabel vatten we deze zogenaamde Producten en Markt Combinaties (PMC) 

samen. In de bijlage is een toelichting op de PMC’s gegeven.  

klantsegment behoefte productcategorie diensten producten 

Starters of 

verkenners 

(losse acties) 

Informatie 

Wegwijzen 

Informatievoorziening 

Centrale klantingang 

 

 Portal op website 
voor doorverwijzing 

 fysieke informatie- 
en servicepunten 
voor collectieven 

 verwijzing naar 
juiste afdelingen 
binnen netbeheer 

 aansluiten zonnepanelen of 
gezamenlijk windmolen 

 2e aansluiting op WOZ perceel voor 
terug levering 

Beginnende 

energie 

coöperaties 

(projecten) 

Ondersteuning 

en informatie 

Informatievoorziening 

inzicht in verbruik en 

productie 

ondersteuning bij 

aansluiten 

 Administratieve 
koppeling productie 
en verbruik  

 Dataservices inzicht 
energiestromen 

 

 Inpassing decentrale productie-
installaties 

 Flexibele transport dienst met 
prijsprikkel 

Gevestigde 

ervaren energie 

coöperaties 

(bedrijven) 

Samenwerken 

in projecten 

en 

deskundigheid 

over net 

Projectmanagement 

bij realisatie 

duurzame 

energieprojecten 

 Projectrealisatie 

 Voorfinanciering 
aansluitkosten 
m.b.t. verhogen 
doorloopsnelheid 
projecten 

 Intelligente netten 

 Flexibele transport dienst met 
prijsprikkel 

 Opslagcapaciteit 

Figuur 3: voorzet Product en Markt Combinaties (PMC) voor netbeheerders 
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6 Klantbenadering: het decentrale collectief als nieuwe klant  
 

 

6.1 Inleiding  

Decentrale collectieven kloppen bij de netbeheerders aan met allerlei soorten vragen. Dit varieert 

van algemene informatievragen, tot hulpvragen tot technische vragen. Waar de netbeheerders tot 

voor kort met een overzichtelijke groep specialisten te maken hadden (aannemers, installateurs, 

energy service company), worden ze in toenemende mate benaderd door groepen burgers die ‘iets 

met energie’ willen. Ze willen worden geïnformeerd, doorverwezen of bediend met nieuwe 

producten en diensten34.  

“Wat kan een netbeheerder voor ons betekenen?” 

“Hoe werkt het systeem?”  

“Help ons met onze energieprojecten” 

“Wij willen een tweede aansluiting”  

“We zijn een inkoopactie aan het organiseren met onze wijk: Hoeveel zonnepanelen liggen er nu in onze 

wijk? Hoeveel is er mogelijk?” 

“We willen zonnepanelen. Waar kan ik die kopen? Zijn er ook rode?”  

“Smart grids lijkt ons ook wel wat. Kunnen we samenwerken?” 

 

Zolang het over één of twee vragen per week gaat is een individuele afhandeling mogelijk. Gezien de 

opmars van lokale energiecoöperaties is echter een groei van dit soort vragen te verwachten en dus 

een zekere mate van standaardisering van de dienstverlening wenselijk.  

De netbeheerders worden niet als klantvriendelijke organisaties ervaren. De decentrale collectieven 

geven aan dat het lastig is om de juiste personen binnen de organisatie te vinden, adviezen kunnen 

elkaar tegenspreken en informatie is moeilijk toegankelijk of onbegrijpelijk. Toegang tot de 

netbeheerder vraagt dus om aandacht. Dit is grotendeels te ondervangen door een deel van de 

organisatie op deze nieuwe groep klanten in te richten en de klantbenadering daarop aan te passen.  

 

 

                                                           
34

 Vragen waar accountmanagers mee te maken krijgen (intern aangeleverd).  
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6.2 De huidige situatie: klantsegmenten  

De bestaande klantsegmentatie sluit onvoldoende aan bij de decentrale collectieven. De 
netbeheerders werken op dit moment met de volgende klantsegmenten: 
 

Netbeheerder  Klantsegmenten 

Stedin consumenten en klein zakelijke klanten, gemeenten, waterschappen en provincies, 
woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, zorg, aannemers en installateurs en 
tuinders en industriële klanten 

DNWB Kleinverbruik, Grootverbruik en speciale account engineers om afstemming met 
gemeenten en projectontwikkelaars 

 

Enexis consumenten markt, zakelijke markt, actieve voorlopers en veelzijdige markt, 
grootmarkt 

Liander 26 klantsegmenten, met specifieke focus op: Tuinders, Gemeenten, Onderwijs, 
Consumenten, Provincies, Datacenters, Industrie, Zorg, Windpark, WBV  

 
Figuur 4: Bestaande klantsegmenten Netbeheerder  

 
 

Decentrale collectieven hebben vanuit de verschillende rollen die zij innemen met meerdere 

segmenten te maken.  

 Als projectorganisatie werken de collectieven projectmatig samen met scholen, gemeenten, 

kantoren, MKB en andere instellingen. Dit zijn ‘klein zakelijke klanten’ of ‘grootverbruikers’. 

Werken ze samen met gemeenten dan is het klantsegment ‘gemeenten’ een logische ingang.  

 Voor een vergevorderd windproject is het klantsegment ‘aannemers’ of ‘grootzakelijke 

klanten’ relevant.  

 De leden van een coöperatie zijn meestal particuliere huishoudens en dus consumenten en 

kleinverbruikers.  

 

Voor de collectieven is het hierdoor onduidelijk bij welk ‘loket’ ze moeten aankloppen. Voor de 

netbeheerder is onduidelijk op welke manier ze deze klanten het beste kunnen faciliteren. Zoals een 

netbeheerder het formuleerde: “We weten eigenlijk niet zo goed of we nu met een klant of een 

marktpartij (leverancier of producent) te maken hebben (workshop 1).” Een beginnend collectief dat 

“een windmolen wil” maar nog geen uitgewerkte plannen heeft vraagt om een andere 

benaderingswijze dan een ervaren windcoöperatie die al twintig jaar molens exploiteert.  

 

De bestaande klantindeling maakt weinig onderscheid op basis van het kennisniveau van de 

vragende partij. Dit is impliciet wel verwerkt in de benaderingen: men zal ervan uitgaan dat het 

gemiddelde huishouden (consument) weinig kennis van het energiesysteem heeft. Dit geldt ook voor 

vertegenwoordigers van grote zorginstellingen en woningbouwcorporaties. Deze klantgroepen willen 

over het algemeen gewoon een goede service bij de facturatie. Van projectontwikkelaars en 

aannemers zal een veel hoger kennisniveau verondersteld worden.  

 

Kenmerkend aan de decentrale collectieven is hun beperkte of sterk wisselende kennisniveau. Ze 

betreden het domein van specialisten, projectontwikkelaars, aannemers, installateurs, maar missen 

vaak de expertise. Ze willen wel van alles. Uit gesprekken met accountmanagers en leveranciers die 

veel met collectieven te maken hebben, blijkt dat deze nieuwe spelers vaak niet de gemakkelijkste 
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zijn. Ze stellen zich soms veeleisend op, willen snel reactie op vragen, hebben onrealistische 

verwachtingen, een laag kennisniveau en komen met oplossingen die in de ogen van de 

netbeheerder geen oplossing bieden voor de werkelijke behoefte. Dit geldt vooral voor de beginners 

en startende coöperaties. Met de ervaring neemt het realisme toe en het eisenpakket af. 

 
“Mijn persoonlijke ervaringen met burgers en gemeenten en vooral de ‘idealistische types’ is dat zij 

juist heel veel verwachten van de netbeheerders en de ‘normale gang van zaken’ niet eens kennen. 

Het idee dat ze “terug leveren aan het net en dus de netbeheerder daarop aanspreken is daar een 

voorbeeld van”, zegt een medewerker van een van de netbeheerders. 

6.3 Nieuwe klantsegmenten: categorisering van ‘nieuwe spelers’ 

De wijze waarop decentrale collectieven de netbeheerders benaderen en hun informatiebehoefte 

hangt af van factoren als: ‘volwassenheid’, ‘organisatiegraad’ en ‘kennis van de energiesector’. Zijn ze 

net gestart en is het kennisniveau beperkt, dan kan de netbeheerder basisinformatie verstrekken en 

doorverwijzen (rol als “kennisportal”). Is het een stevig energiebedrijf met doorgewinterde 

energiespecialisten, solide projectplannen en partners dan is een meer gerichte dienstverlening 

nodig.  

 

 
 

 Figuur 5: ontwikkelstadia en categorieën decentrale collectieven35 
 

                                                           
35

 In de figuur zijn de ontwikkelingsstadia van model van Gartner (2008) als voorbeeld genomen. Voor dit doel 
gaat het om het idee dat een indeling is te maken op basis van ‘ontwikkelingsstadia’. Dit concept moet verder 
uitgewerkt worden. Voor zover wij weten is dit type categorisering nog niet toegepast op energiecollectieven.   



Eindrapport Netbeheer Nederland Onderzoek Decentrale Markten versie 1.0 30092013 
 

35 

In deel 1 is onderscheid gemaakt naar typen decentrale collectieven: wind- en energiecoöperaties, 

projectontwikkelaars (met burgerparticipanten) en lossere samenwerkingsverbanden. In dit 

hoofdstuk werken we deze categorisering nog wat verder uit met oog op hun positie als ‘klant’ van 

de netbeheerders. 

 
We stellen de volgende drie categorieën voor: 
 

1. Categorie 1: starters of ‘verkenners’: Losse ad-hoc organisatie of tijdelijk 
samenwerkingsverband, nog geen formele organisatievorm (als rechtspersoon met 
statuten). Deze initiatieven drijven op inzet van vrijwilligers en netwerk van vrienden en 
familie. Vaak brede (en deels weinig concrete) duurzaamheidambities (hele stad 
energieneutraal, autarkisch, combinaties met stadlandbouw, zorg, autodelen). Ze richten zich 
op het organiseren van collectieve inkoopacties voor zonnepanelen en energiebesparing 
acties. In een aantal gevallen zijn er ambities om ‘leverancier’ te worden (zonder dat men 
zich daar nog heel ver in heeft verdiept). Weinig grotere projecten, soms ook geen ambities 
in die richting. Geen of beperkte financiering. Het kennisniveau over de energiesector is 
doorgaans laag. (fase: ongeïnformeerd positivisme). 
 

2. Categorie 2: Beginnende energiecoöperaties (in opbouw) (projectgericht): Een collectief 
met een formele organisatievorm (rechtspersoon, meestal een coöperatie, soms een 
stichting), vaak al 1-2 jaar bezig. Gedragen door een kerngroep van betrokken professionals 
(waarvan een aantal bekend is met de energiesector), een actieve pool van vrijwilligers en 
een stabiele achterban (in geval van een coöperatie bestaande uit de leden). Duidelijker 
focus op lokale energieproductie en besparing. Werken nauw samen met commerciële 
partners, gemeenten, woningbouwcorporaties. Ervaring met inkoopacties zonnepanelen en 
nu bezig om grotere wind- en zonPV en energiebesparingsprojecten te realiseren, beschikken 
over enige mate van financiering. 1 of 2 projecten zijn gerealiseerd. Het kennisniveau is 
wisselend (fase: geïnformeerd pessimisme).  
 

3. Categorie 3: Gevestigde ervaren energiecoöperaties – bedrijven: (projectgerichte, meer 
bedrijfsmatige aanpak gericht op continuïteit en eigen productie): meer bedrijfsmatige 
opzet, semiprofessionele onderneming met 1-2 betaalde krachten, vaak professionals die 
thuis zijn in de energiesector. Meerdere projecten in ontwikkeling waarvan een aantal al 
gerealiseerd. In projecten gaat men partnerschappen aan met commerciële partners 
(ontwikkelaars, aannemers, installateurs). Erkende en gewaardeerde gesprekspartners op 
gebied van lokale energievoorziening door lokale stakeholders: gemeenten, 
woningbouwcorporaties, ondernemersverengingen, grote zorginstellingen. 
Een aantal is vergunning houdend leverancier of is een partnerschap aangaan met een 
leverancier. Het kennisniveau is hoog. (fase: collectief realisme). Voorbeelden: de 
windcoöperaties, energiecoöperaties als Grunneger Power, LochemEnergie, Texelenergie, De 
Groene Reus, Eemstroom, DE Unie. 
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Figuur 6: Ontwikkelingsfasering in termen van mate van informatie of kennis 
van het energiesysteem en de mate van realisatie 36 

 
Voor gemeenten zou een vergelijkbare indeling te maken zijn. Ook hier is het kennisniveau een 

belangrijk onderscheidend criterium.  

6.4 Klantbenadering van decentrale collectieven 

Op basis van bovenstaande categorieën is een gedifferentieerde klantbenaderingen denkbaar: 
 

 Voor de starters (categorie 1) is een centrale klantingang geschikt. Dit kan online op afstand 

(centrale internetportal). Deze ‘poortwachter’ screent op kennisniveau, verheldert de “vraag 

achter de vraag” en verwijst vervolgens door naar de juiste ingang bij de regionale 

netbeheerders, of naar algemene informatie- en servicepunten voor collectieven (zoals HIER 

Opgewekt, servicepunten Natuur- en milieuorganisaties en gemeenten). Dit kan ook landelijk 

georganiseerd worden door Netbeheer Nederland.    

 Voor de gevorderde ervaren collectieven (categorie 2 en 3) is een meer persoonlijke 

klantbenadering geschikter. Zeker als het lokale energiebedrijf goed ingebed is in de regio, is 

een directe lijn met de regiomanagers nuttig.  

 

Uitwerking:  

 Bij initiatieven die zich bezighouden met collectieve inkoopacties van zonnepanelen 

(categorie 1) gaat het vooral om kleinverbruikers, die hun zonnepanelen willen aansluiten en 

energie willen terug leveren. Voor de netbeheerders is dit grotendeels business-as-usual. 

Hier is vooral stroomlijning en klantvriendelijkheid te verbeteren. Er is een nauwere 

samenwerking bij een wijkgerichte actie op zonnepanelen gewenst. De netbeheerder krijgt 

inzicht in de te werkelijke en te verwachten plaatselijke groei van panelen en kan daarmee 

de kwaliteit van de productieregistratie verhogen (zie data: PIR). Het initiatief kan informatie 

over slimme meters verstrekken en vervanging gelijktijdig plannen met de aansluiting van de 

zonnepanelen.  

                                                           
36

  De termen voor de ontwikkelingsfasen van lokale energiecollectieven zijn ontleend aan Felix van Gemen, 
een van de trekkers van NHEC, nu actief bij verschillende energiecoöperaties in NoordBrabant en 
Energiesprong (deelnemer workshop 1). Van ongeïnformeerd optimisme (’we gaan het allemaal doen, leuk!’), 
geïnformeerd pessimisme (‘Wat kan er veel niet’) naar collectief realisme (‘gegeven de randvoorwaarden, 
voldoende tijd en middelen is het mogelijk’).  
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 De initiatieven die meer projectgericht werken (categorie 2) pakken projecten op met 

grotere organisaties zoals gemeenten, (sport)scholen en grotere kantoorgebouwen. Dit 

kunnen grootverbruikers zijn. Dit gaat vooral om zonnecentrales, maar het kan ook gaan om 

windprojecten, warmtepompen, warmtekoude opslag en energiebesparing. Ook hier heeft 

het meerwaarde als de netbeheerder nauwer en in een vroeg stadium betrokken zijn bij 

grote projecten om problemen als gevolg van overbelasting van het net te voorkomen.  

 De ervaren energiecoöperaties – en bedrijven (categorie 3) zijn op meerdere fronten actief in 

regionale decentrale energievoorziening. Een intensieve samenwerking is voordelig voor de 

netbeheerder en de initiatiefnemers. In overleg is het mogelijk om de klantinstallaties en de 

netten goed op elkaar af te stemmen en zo de optimale keuze te maken voor bijvoorbeeld de 

locatie van een windmolen. Lokale initiatieven zijn best bereidt de plaatsing van lokale 

opwekking mede af te laten hangen van de meest logische plek in het net. Hiermee kunnen 

ook latere vertragingen in het realiseren van een aansluiting worden voorkomen. Het is 

hiervoor goed dat partijen vroegtijdig bij elkaar gaan zitten en elkaar de juiste vragen stellen. 

 

Liander is intern een klantbenadering op maat voor decentrale collectieven aan het uitwerken en 

stelt een getrapte benadering voor: een loket, eerste lijn vraag beantwoording en een Liander lokaal 

duurzaam energiebedrijf- consultant. Dit concept is nog volop in ontwikkeling. Het kan als basis 

dienen voor een uitwerking van de gezamenlijke netbeheerders en Netbeheer Nederland. Op de 

website van Liander is al wel een speciale ingang gecreëerd voor LDE’s37.  

  

Tekst box: Casus Liander LDE Loket  
Liander is de interne dienstverlening voor Lokale Duurzame energie-initiatieven (LDE's) tegen het licht 
aan het houden (mei 2013). Het belang van de LDE’s voor Alliander en de behoeften van de LDE’s worden 
hierbij als uitgangspunt genomen. Liander wil deze nieuwe doelgroep van dienst zijn, ook al is nog niet 
bekend hoe deze zich gaat ontwikkelen. Ze willen niet zozeer stimuleren, als wel faciliteren door 
informatiediensten, aansluitdiensten en meetdiensten. Liander stelt een drietrapsraket voor: een online 
loket, een 1

e
 lijn vraag-beantwoording en een specifieke LDE-consultant.  

 
 

 
Bron: Liander Dienstverlening Lokale Duurzame Energie initiatieven 
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 Website Liander: Liander & de LDEs: https://www.liander.nl/mijnhuismijnenergie/zelf-energie-
opwekken/collectief-opwekken/liander-en-ldes/ 
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6.5 Conclusies en aanbevelingen  

Samenvattend komen wij tot de volgende conclusies en aanbevelingen:  
 

 De huidige klantsegmentering van de regionale netbeheerders sluit nog onvoldoende 
aan bij de gewijzigde markt.  

 Maak in de klantsegmentatie ruimte voor nieuwe spelers en pas de klantbenadering, 
bedieningsconcept en services daarop aan.  

 Ontwikkel een ‘screening methode’ om onderscheid te kunnen maken naar type 
(ervaring, kennisniveau, belang). Een eerste aanzet is hierboven gegeven 

 Richt een speciale ‘klantinterface’ in: informatie- web portals, service of 
accountmanagers. Dit kan deels centraal gefaciliteerd worden via een centrale portal via 
NetbeheerNL, deels door de regionale netbeheerders.  

 Ga na bij de nieuwe klanten of de informatie past bij hun kennisniveau en of zij de juiste 
ingang kunnen vinden. Dit zou in de vorm van een workshop met accountmanagers 
verder kunnen uitgewerkt.  
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7 Dienstverlening: adviesdiensten en dataservices  
 

7.1 Klant- en marktbehoefte:  

Veel decentrale spelers zien de netbeheerder als een natuurlijke, logische en betrouwbare partner. 

Men waardeert: de binding met de regio, het ontbreken van commerciële belangen, de kennis van 

de regionale energievoorziening en de specialistische kennis. Het is dan ook niet verrassend dat 

collectieven de netbeheerders benaderen voor advies en ondersteuning.  

Voor de netbeheerder heeft een hechtere relatie met de collectieven ook voordelen: vroegtijdige 

betrokkenheid bij projectplannen, voorkomt eventuele problemen met de aansluitingen of tijdelijke 

overbelasting van de netten en storingen. Op dit moment zijn de netbeheerders vaak sluitstuk van 

een planningsproces.  

7.2 Dienstverlening en adviesdiensten  

De netbeheerders hebben adviesdiensten ontwikkeld voor de zakelijke markt (tuinders, industrie) en 

gemeenten. Vergelijkbare toegespitste dienstenpakketten kunnen ontwikkeld worden voor de 

‘decentrale collectieven’. Denk bijvoorbeeld aan 

 mogelijkheden in de regio op gebied van lokale productie of energiebesparing.  

 Actieve ondersteuning in ontwerp en realisatie van projecten, bijvoorbeeld meedenken over 

geschikte locaties voor wind- of zonprojecten.  

 Mogelijkheden voor energiebesparing  

Daarnaast bestaat er een duidelijke behoefte op gebied van meet- en datadiensten (zie verder). 

Er bestaat discussie over de vraag welke diensten tot de ‘standaard’ dienstverlening van het 

gereguleerde takenpakket behoren, en welke tot de commerciële dienstverlening gerekend moeten 

worden. Op dit moment is al een onderscheid aangebracht en is een deel van de dienstverlening als 

commerciële activiteit ondergebracht in aparte verzelfstandigde eenheden (zie tekst box). Daarnaast 

kunnen ook andere partijen zoals leveranciers en andere commerciële marktpartijen veel van deze 

energiediensten aanbieden. Deze hanteren commerciële voorwaarden en kosten. Deze discussie 

wordt vooral gevoerd rond dataservices, we komen daar op terug.  
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Tekst box: Commerciële adviesdiensten 

In Fudura heeft Enexis alle expertise over energiebeheer samengebracht. Fudura levert producten 

en diensten in de zakelijke energievoorziening: meten en monitoren, ontwerp en realisatie, 

beheer en onderhoud, advies over energie infrastructuur en besparing, administratie particuliere 

netten (www.fudura-enexis.nl). 

Liandon is onderdeel van Alliander. Het is specialist in duurzame energietechnologie, 

verduurzaming, technische innovaties, complexe energienetten. Liandon helpt grote klanten met 

oplossingen voor hun complexe energievraagstukken. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van 

intelligente netten, het aansluiten van windparken op zee of het ontwerpen van 

reinigingsinstallaties voor biogas. Liandon is actief in de hele keten van energietransport: van 

consultancy tot ontwerp en onderhoud (www.liandon.nl) 

Joulz, een verzelfstandigde eenheid van Stedin/ Eneco biedt een compleet pakket van advies en 

engineering, van ontwerp tot aanleg en beheer van energie-infrastructuren (kabel- en 

leidingnetten). Voornamelijk voor landelijke, regionale en private netbeheerders en marktpartijen 

in de segmenten wegbeheerders, industrie en utiliteitsbouw. Joulz ontwikkelt concepten voor 

duurzame distributienetten, bijvoorbeeld voor warmte en groen gas, en plaatst, sluit aan en 

onderhoudt duurzame energie-installaties, zoals windturbines (www.joulz.nl) 

Delta Infra: Onder de noemer multi Infra management biedt DELTA zakelijke opdrachtgevers full 

service dienstverlening. De klantengroep is divers en bestaat uit beheerders van distributienetten, 

overheden, industriële klanten en andere ondernemingen, bijvoorbeeld in de toeristenindustrie  

(http://www.delta.nl/zakelijk/infrastructuur/) 
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7.3 Dataservices: Inzicht in en koppeling energieproductie en –gebruik 

 

 

Klant- en marktbehoefte 

Decentrale initiatieven vragen om inzicht in het eigen gebruik en productie. Ze gebruiken dit voor: 

 Strategie- en beleidsbepaling t.a.v. lokale energievoorziening (bijvoorbeeld met gemeenten); 

 besparing- en productie potentieel van een wijk, stad (gebiedsgericht) of gebouw;  

 doorrekenen van de businesscase voor projecten (zonPV, wind, isolatie);  

 project-, beleidsanalyse en monitoring.  
 
Het gaat om informatie op niveau van: (1) individuele huishoudens, (2) gebieden: straten, wijken, 

gemeenten, provincies en (3) collectieven (niet altijd gebied gebonden). 

In het geval de ‘virtuele’ saldering met een verlaagd energiebelastingtarief doorgaat, hebben lokale 

energiecoöperaties inzicht nodig in de opbrengsten van de collectief gefinancierde productie-

installatie en het energieverbruik van hun leden.  

Net als bij de adviesdiensten waar de netbeheerder optreedt als kennispartner, zien decentrale 

initiatieven een rol voor de netbeheerder weggelegd. Ze waarderen de neutraliteit van de 

netbeheerders. Wel is men bezorgd en terughoudend in verband met privacy. Deze casus 

behandelen we in de volgende paragraaf. 

 

Producten en diensten: wat is er al, wat is mogelijk? 

Diverse producten en diensten zijn op dit moment al ontwikkeld en beschikbaar. Deze tools zijn 

echter vaak niet bekend of zijn de commerciële kosten een barrière om ze te kunnen inzetten. Het 

loont om deze tools gerichter onder de aandacht te brengen. 
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Meetdiensten: 

 Voor huishoudens (kleinverbruikers) zijn energietools ontwikkeld voor het monitoren 

energiestromen, zoals Toon (Eneco: leverancier), intelligent home system (Liander: 

netbeheer). Een toenemend aantal commerciële aanbieders biedt dit soort energieservices 

aan (zie overzicht Milieucentraal: energiemanagement systemen38). MPARE is een 

commerciële aanbieder (in samenwerking met Liander). 

 Voor grotere gebouwen, kantoren, instellingen (klein zakelijke en grootverbruikers) bieden 

netbeheerders specifieke services aan. Zo zijn meetgegevens online op te vragen via 

Liander’s www.meetdata.nl (hieraan zijn kosten verbonden). Leveranciers bieden dit soort 

diensten ook al standaard aan.  

Regionale informatie: 

 Netbeheerders spelen (of kunnen) een rol in ‘regionale 

dataservices (provincies, gemeenten, wijken, buurten). 

Netbeheerders hebben toegang tot deze informatie en 

kunnen deze toegankelijk maken. Leveranciers en 

marktpartijen hebben hier geen direct belang (geen 

geografische binding). Dit soort tools zijn deels al 

ontwikkeld en kunnen beschikbaar gemaakt worden 

voor lokale energiecoöperaties. 

Energie in Beeld is een applicatie die een visuele weergave weergeeft van het 

energieverbruik in een gemeente. Hiermee is tot op straatniveau het energiegebruik van 

burgers en bedrijven te monitoren en analyseren (initiatief Liander, Enexis, Stedin in 2012 

aangesloten: www.energieinbeeld.nl)39.  

Netbeheerders geven aan zelf ook belang te hebben bij verbeterde regionale energie 

informatie. Inzicht in opgesteld vermogen voor lokale productie is van belang voor asset 

management, tijdig signaleren van storingen en/of congestiemanagement. Het centrale 

Productie Installatie Register (EDSN) heeft nu een ‘beperkte vullingsgraad’ (registreren is 

verplicht, maar er is geen sanctie of controlemiddel). 

In de workshops zijn nog een aantal mogelijkheden naar voren gekomen.  

 Verbetering toegankelijkheid rudimentaire datastromen door ontwikkeling van slimme tools en 

applicaties waar marktpartijen gebruik van kunnen maken (centraal faciliterend platform op P1 

poort met open source software);  

 Tools ontwikkelen waarmee de productie (zonPV) en gebruik op een locatie (huishoudens, 

kantoren ) zichtbaar is te maken. Productiegegevens zijn momenteel niet direct uit de slimme 

meters af te lezen. Deze meten afname van en terug levering aan het net. Werkelijke productie 

en gebruik zijn relatief eenvoudig uit te splitsen uit de datastromen, of te koppelen aan data van 

de bruto productiemeter. Via een interface zijn deze stromen vervolgens voor de klant 

                                                           
38

 Milieucentraal: overzicht energiemonitoringssystemen (www.milieucentraal.nl).  
39

 Reactie van een decentrale projectontwikkelaar: “Dit is een fantastisch systeem, maar met een zeer 
commercieel tarief. Het kost 9000 euro. Waarom?” 
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inzichtelijk te maken (Liander intelligent home system). Dit voorkomt aanschaf van een dure 

productiemeter40. 

 Beschikbaar maken data uit het Productie Installatie Register (PIR): dit biedt inzicht in regionaal 

opgesteld vermogen (van zon, wind en wkk ). Stedin is intern een tool aan het ontwikkelen 

(schaalbare kaart: regio, stad, wijk, tot op EAN niveau). 

7.4 Discussie: ‘marktfacilitering’ dataservices  

Innovatieve ICT, proces - en meettechnologie biedt mogelijkheden op gebied van data- en 

informatieservices. Ruwe meetdata hebben een bewerkingsslag nodig om ze voor derden 

toegankelijk te maken (in de vorm van een spreadsheet of visueel). Dit is nog verder te bewerken tot 

geavanceerde online tools en applicaties te ontwikkelen waarmee gedetailleerde rapportages zijn 

aan te maken (in de vorm van data en beeld). Op alle niveaus zijn producten denkbaar of in 

ontwikkeling. Gezien hun traditionele rol in beheer van data kunnen netbeheerders een actieve rol in 

deze ontwikkeling van deze dataservices spelen. Tegelijkertijd zijn hun mogelijkheden ook begrensd. 

Welke rol kunnen netbeheerders precies spelen en hoe verhoudt deze zich tot ‘derden’? Dit is 

onderwerp van een Europese discussie. 

De markt voor energie dataservices is sterk in beweging. Drie type partijen zijn momenteel actief op 

dit terrein: leveranciers, netbeheerders en overige dienstenaanbieders (ODA). Oda’s zijn 

commerciële partijen meestal uit de ICT en telecom sector. De ICT en Telecom sectoren zijn zeer 

bewust gericht op het verzorgen van de dataservices in de energiesector. Ze hebben alle kennis en 

middelen om klanten te kunnen voorzien van de benodigde informatie. De markt is dusdanig 

opengesteld voor deze partijen dat zij kunnen concurreren met de netbeheerders.  

De leveranciers en de ODA’s zien geen rol voor netbeheerder weggelegd op dit terrein (interviews). 

Zij stellen dat dit soort energieproducten en diensten commerciële marktactiviteiten zijn; 

ontwikkeling van dit soort services door netbeheerders werkt marktverstorend. Bovendien, zo wordt 

aangevoerd, in het nieuwe leveranciersmodel bestaat er geen direct klantcontact meer tussen de 

netbeheerders en de groep ‘kleinverbruikers’. Sommige decentrale collectieven zien een rol voor 

zichzelf in het gebruiken van de data van hun eigen leden. In de praktijk blijkt dit lastig, omdat de 

eisen die aan een ODA gesteld worden voor hen problematisch zijn. 

De klant is net op afstand gezet maar komt nu via een achterdeur van een collectief weer bij 

netbeheerder aankloppen. De netbeheerders kunnen daar mee aan de slag.  

  

                                                           
40

 Netbeheerder: De slimme meter is bedoeld is om mee af te rekenen. De kwaliteitseisen hiervoor zijn hoger 
dan metingen die alleen inzicht hoeven geven. Als je bruto productie wil afrekenen zal je een kwalitatief goede 
(comptabele) meting nodig houden. De huidige slimme meter is wellicht overgedimensioneerd. 
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Positiebepaling Netbeheer Nederland 

In 2012-2013 heeft Netbeheer Nederland haar positie bepaald over de rol van netbeheerders ten 

aanzien van dataverkeer. Netbeheer Nederland spreekt zich uit voor een rol als ‘Market Facilitator’.  

De distributienetbeheerders worden de enabler voor marktpartijen. Marktpartijen kunnen, 

met toestemming van de klant, aan de hand van de data die door de DSO verzameld, 

opgeslagen en beheerd worden diensten en toegevoegde waarde diensten aanbieden. 

Toegang de verbruiks- en productie-data wordt geregeld door de DSO, die hier non-

discriminatoir toegang toe verleent (notitie Netbeheer Nederland 8 november 2012).  

De aanleiding voor de positiebepaling vormde de Mededeling Interne Energiemarkt, die door de 

Europese Commissie werd gepresenteerd in november 2012. In de Expertgroep 3 (EG3) werden vier 

‘marktmodellen’ geïdentificeerd met diverse rollen voor de netbeheerders. In twee van de vier 

modellen is de rol van de netbeheerder minimaal en nemen andere dienstaanbieders het over.  

De besluitvorming hierover moet nog plaatsvinden in Europa. De uitkomst heeft ook consequenties 

voor de rol die de netbeheerders kunnen spelen in het faciliteren van decentrale initiatieven.  

De gedachtevorming is ook intern – tussen de netbeheerders onderling - nog niet uitgekristalliseerd. 

De netbeheerders vragen zich onderling af of zij een rol hebben in het inzichtelijk en toegankelijk 

maken van energiedata en zo ja, welke dat dan is. “Is onze taak als netbeheerder niet gewoon klaar 

met het plaatsen van meters en beschikbaar maken van data? De informatie is beschikbaar voor de 

vrije markt; laat dan vervolgens de markt zijn werk doen”, stelt een van hen (workshop 2). Een ander 

benadrukt juist “de rol als aanjager van de markt. Als de markt het niet oppakt dat moeten wij dat op 

pakken en later overdragen”. De meesten zien duidelijk mogelijkheden vanuit hun rol als markt 

facilitator in het toegankelijker maken van data (‘open data’) en creëren van open source software, 

hardware en open-data platforms. Vanuit maatschappelijk oogpunt is een proactieve rol in het 

faciliteren van de energietransitie te verantwoorden.  

Aanbeveling: Gezien de voortdurende discussie over de rollen en verantwoordelijkheden op gebied 

van dataverkeer – ook tussen de netbeheerders onderling – is het wenselijk om concreter invulling te 

geven aan de recente positiebepaling van Netbeheer Nederland op dit onderwerp.  

 “De rol in marktfacilitering zal voortvarender door de netbeheerders opgepakt moeten worden”. De 

netbeheerders kunnen bijvoorbeeld projecten en pilots met open data services (ook met 

mogelijkheden voor klantmandaat) initiëren en actiever met overige dienstenaanbieders in gesprek 

gaan.” (netbeheerder). 
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7.5 Casus dataservices: Administratieve verrekening lokale vraag en aanbod  

 

 
 
 
 
In het Regeerakkoord 2012 en het SER akkoord is een speciale regeling aangekondigd die voorziet in 

een verlaagd energiebelasting tarief voor coöperatief opgewekte stroom (verwacht januari 2014: zie 

hoofdstuk 10). Kunnen en willen netbeheerders een rol spelen in de administratieve verrekening van 

lokale vraag en aanbod? Gezien de actualiteit van dit onderwerp werken we deze casus hier wat 

verder uit.  

 

Energiecollectieven willen de zelfopgewekte energie aan hun eigen leden leveren. Men wil er zeker 

van zijn dat de stroom lokaal is opgewekt en dat het eigen ‘aandeel’ verrekend wordt met het ‘eigen’ 

verbruik. Het gaat hen hierbij niet zozeer om een directe fysieke verbinding – een kabel of directe lijn 

- (gesteld dat dit mogelijk zou zijn), maar meer om een slimme administratieve verrekening van eigen 

aanbod en vraag. In hoofdstuk 9 staan we stil bij koppeling van vraag en aanbod met behulp van 

‘intelligente’ processturing en uitwisseling van datastromen.  
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Administratief zijn verschillende verrekeningsmodellen in ontwikkeling (zie onderstaande tekst box).  

 

Tekst box: Collectieve productie en administratieve verrekeningsmodellen 

 

 
 

Figuur 7: Coöperatieve opwekking van zonne-energie  

(met verlaagd energiebelastingtarief) 

 

 

Er zijn op dit moment verschillende verrekeningsmodellen in gebruik:  

 

1. Financiële model: De stroom wordt verkocht op de markt en de opbrengsten worden 

financieel verrekend met de deelnemers. Dit is het basismodel van de windcoöperaties.  

 

2. Administratief zelfleveringsmodel: De stroom wordt via administratieve tussenkomst van 

een en leverancier direct verkocht aan de leden. De leden van het collectief moeten ook 

klant zijn (of worden) bij dezelfde leverancier zodat de administratieve verrekening via de 

boeken van deze leverancier kan lopen. Hierbij is geen sprake van saldering over de meters 

van de gebruikers (klanten). Zij betalen gewoon energiebelasting en BTW over het 

volledige gebruik. Dit is het administratieve zelfleveringsmodel van de windcoöperaties 

(Windvogel en Eendragt) en van de Windcentrale. Leveranciers Greenchoice, HVC en 

Anode leveren deze diensten.  

 

3. Coöperatieve zelfleveringsmodel met kortingsregeling energiebelasting. Dit model is qua 

uitvoering gezien complexer. Een collectief investeert in een zonnecentrale op een dak van 

een ander. De opgewekte productie wordt administratief verrekend met de individuele 

deelnemers, inclusief dan ook een korting op de energiebelasting. De leden kunnen een 

andere leverancier hebben dan de leverancier die de stroom van de productie-installatie 

afneemt.  

 

4. De verrekening kan ook geregeld worden via het aangepast systeem van groen certificaten 

(garanties van oorsprong). Greenchoice biedt haar klanten al de mogelijkheid aan om aan 

te wijzen waar ze hun stroom vandaan willen halen.  
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Rol netbeheerders 

Welke rol kunnen en willen netbeheerder spelen proces? Niet iedereen is ervan overtuigd dat er een 

rol is weggelegd voor de netbeheerders, ook de netbeheerders twijfelen hier zelf aan. Dit soort 

verrekening ligt meer in het verlengde van de dienstverlening door leveranciers, vindt men 

(interviews). Een aantal netbeheerders ziet een rol in het beschikbaar maken en gedeeltelijk 

bewerken van betrouwbare generieke data zodat ze toegankelijker zijn. Ook denkt men aan tools of 

applicaties waarmee een slimme allocatie van de productie aan de diverse leden mogelijk wordt. Met 

oog op marktfacilitering zouden deze tools als open data platforms aangeboden kunnen worden aan 

leveranciers of andere commerciële aanbieders. Er zijn inmiddels eerste stappen gezet in een aantal 

pilots.  

 

 In Nijmegen en Lochem ontwikkelt Liander een applicatie waarmee de productieopbrengst 

van een zonnepark (op een dak) verdeeld wordt over de deelnemers van het collectief 

(opsplitsing in verschillende geoormerkte datastromen); 

 Alliander heeft het online-platform EnergieAandeel ontwikkeld, waarmee leden van een 

collectief inzicht krijgen in hun aandeel in de productie en gebruik (www.energieaandeel.nl). 

Dit biedt voorlopig zicht op de productie, verdeeld naar rato van de aangesloten leden en het 

gebruik van die leden. Dit is mogelijk uit te breiden tot een dienst aan de leveranciers. 

Decentrale collectieven geven aan dat ze deze tool waarderen. 

 

7.6 Diensten van de decentrale collectieven aan de netbeheerders 

Tot slot, merken we op de dienstverlening rond de decentrale collectieven twee kanten opgaat. De 

ervaren energiebedrijven (categorie 3) zijn voorlopers op gebied van duurzaam decentraal. Hun 

ervaringen zijn ook van belang voor de netbeheerders, omdat het zicht biedt op de impact van 

grootschalige inpassing van decentrale energiebronnen op de lagere netten. De collectieven 

beschikken over technische expertise, dragen creatieve oplossingen aan, hebben inzicht in de lokale 

situatie en op de wensen en behoeften van consumenten, lokale ondernemers, gemeenten, etc. Het 

zijn intermediairs tussen burgers en netbeheerders. 

Decentrale collectieven kunnen strategische en operationele adviesdiensten aan de netbeheerders 

leveren, bijvoorbeeld meedenken over regionale inpassing nieuwe technologie (slimme meters), 

inzicht over sociale innovaties, etc. Op de langere termijn kunnen lokale partijen een actiever rol 

gaan claimen in congestiemanagement of balanshandhaving. Texel Energie en Lochem Energie 

werken nauw samen met de netbeheerders in de proeftuinen rond intelligente netten. In hoofdstuk 

9 komen we daar op terug. 

Deze wederkerige relatie wordt in toenemende mate herkend en gewaardeerd. Zo werken 

leveranciers als Eneco en Greenchoice samen met energiecoöperaties om regionaal duurzame 

projecten in een bepaalde regio te realiseren (interviews). Voor een landelijk opererende leverancier 

is het ondoenlijk om regionaal zicht te krijgen en houden op de kansen en mogelijkheden. De ervaren 

collectieven worden met regelmaat geconsulteerd door marktpartijen, andere collectieven en 

overheden.  
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7.7 Conclusies en aanbevelingen 

Samenvattend komen wij tot de volgende conclusies en aanbevelingen: 
 
Adviesdiensten 

 Ontwikkel adviesdiensten of pas bestaande dienstenpakketten (voor de zakelijke markt, 
gemeenten) aan voor decentrale collectieven (maatwerk op basis van type ‘collectief’). 

 Er is discussie over de grenzen tussen dienstverlening voortvloeiend uit het gereguleerde 
takenpakket en commerciële dienstverlening. Maak deze grens duidelijk.   

 Ontwikkelen aantrekkelijke kosten voor dienstverlening (van netbeheerder aan collectieven).  
 
Dataservices 

 Gezien de voortdurende discussie – ook tussen de netbeheerders onderling – is het wenselijk 
om de positie van Netbeheer Nederland over de rol van netbeheerders als ‘markt facilitator 
op het gebied van dataverkeer’ te concretiseren en actiever uit te dragen.  

 Deze rol kan liggen in verbetering van de toegankelijkheid van rudimentaire data via ‘open 
data’ systemen en platforms, zodat de markt dit op kan pakken en ontwikkelen. Ontwikkel 
pilot projecten met open data services. Decentrale collectieven lenen zich hier uitstekend 
voor.  

 Geef meer bekendheid aan bestaande tools die ook voor decentrale initiatieven meerwaarde 

hebben, zoals energie in beeld, meetservices. Bestaande informatietool en diensten kunnen 

aangepast en toegankelijk gemaakt worden voor decentrale initiatieven. Bijvoorbeeld: 

regionale informatie tools (Energie in Beeld), productie (PIR). Onderzoek of de kosten voor 

dit soort tools aansluiten bij de mogelijkheden van decentrale collectieven en denk mee over 

alternatieve financieringsmogelijkheden.  

 Ontwikkel nieuwe dataservices voor kleine grootverbruikers en collectieven (zoals 

EnergieAandeel). 
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8 Toegang tot het net: “aansluiten, aansluiten, aansluiten!” 

 
 

8.1 Klant- en marktbehoefte: meer flexibiliteit 

Een van de meest in het oog springende behoeften van lokale decentrale spelers, is als volgt 

verwoord: “aansluiten, aansluiten, aansluiten”! (Windvogel, workshop 1).  

Decentrale collectieven vragen om tijdige, flexibele en betaalbare toegang tot transport en meer 

maatwerk ofwel: aan een meer flexibele opstelling van de netbeheerder op dit terrein.  

Dit geldt zowel voor de aansluitingen van afnemers, als voor aansluitingen die zijn bedoeld voor 

invoeding op het net. Decentrale collectieven hebben met beide te maken: vanuit hun rol als 

vertegenwoordigers van afnemers ‘geclusterde eindgebruikers’, als vanuit hun rol als producent.  

Het aantal aanvragen voor een nieuwe of aangepaste aansluiting is nog beperkt. Deze vraag zal in de 

nabije toekomst naar verwachting sterk toenemen, gezien het aanzienlijke aantal decentrale 

collectieven dat plannen heeft voor kleinschalige wind- en zonprojecten. Het lijkt erop dat de 

voorstellen voor nieuwe regelgeving voor de verlaagde energiebelasting (EB) tarief bij opwekking 

voor de meter deze aantallen nog verder zullen doen toenemen (zie hoofdstuk wet- en regelgeving). 

Netbeheerders zullen zich moeten voor bereiden op deze toename van de vraag.  

Flexibiliteit is wenselijk op de volgende aspecten:  

1. Meer inzichtelijke tariefstructuur  
2. Maatwerk van de bestaande aansluiting  
3. Flexibele Transportdiensten-benadering  
4. (Voor)financiering aansluitkosten  
5. Een tweede aansluiting of administratieve oplossing voor verschillende leveranciers op één 

WOZ object) 
  



Eindrapport Netbeheer Nederland Onderzoek Decentrale Markten versie 1.0 30092013 
 

50 

8.2 Meer inzichtelijke tariefstructuur  

“Onze tariefstelling is onleesbaar”. “De klant snapt niets van onze tariefbladen”. (netbeheerders) 

“Tarieven grootverbruikers zijn erg complex” (interview met lokaal initiatief) 

Het huidige tariefsysteem is ontworpen door en voor een beperkt aantal experts en specialisten. 

Netbeheerders zien zich nu geconfronteerd met nieuwe toetreders met andere behoeften en 

kennisniveaus. Deze nieuwe klant heeft behoefte aan inzichtelijke voorwaarden en tarieven.  

Voor de gemiddelde verbruiker is de bestaande tariefstructuur te ingewikkeld. Dit kan duidelijker een 

eenvoudiger. Voor transporttarieven geldt bijvoorbeeld het volgende:  

 Het tarief van kleinverbruikers is opgebouwd uit vijf kostencomponenten: het vastrecht, 

meterhuur, capaciteitstarief, periodieke aansluitvergoeding en systeemdienst. De eerste 

twee zijn voor iedereen hetzelfde, de laatste drie zijn afhankelijk van de grootte van de 

aansluiting. Dit zijn vaste tarieven die dus niet afhankelijk zijn van het daadwerkelijk verbruik 

of de piekbelasting. Dit betekent dat het ook eenvoudig mogelijk is één duidelijk tarief te 

hanteren per grootte van de aansluiting. Dit sluit ook aan bij de transparantievereisten voor 

leveranciers waar is voorgeschreven om te werken met “all-in” tarieven. Het is alleen 

relevant voor een klant om de afzonderlijke componenten van zijn tarief te kunnen zien, als 

hij hier invloed op uit kan uitoefenen41. 

 Het tarief voor grootverbruikers is opgebouwd uit vaste en variabele onderdelen: één tarief 

is afhankelijk van het vermogen (de grootte), één van het maximaal gebruikte vermogen 

(piekbelasting in kW) en drie van het daadwerkelijk verbruik (in kWh). Onder de 

grootverbruikers zitten scholen, gemeenten, kantoren en cultureel maatschappelijke 

instellingen. Het ontbreekt hen aan kennis om met een dergelijke tariefstelling om te gaan. 

Ook voor de meeste lokale initiatieven is dit een brug te ver. Juist omdat in dit tarief 

componenten zitten die je kunt beïnvloeden door energiebesparende maatregelen en 

gedragsveranderingen, is dit jammer. Ook hier geldt dat een vereenvoudiging van de 

structuur tot meer inzicht leidt.  

Eenmalige aansluitvergoeding € 3.470,00 (zonder extra kabel) 

Periodieke kosten:   

Periodieke aansluitvergoeding € 39,05 per jaar 

Vastrecht € 18 per jaar 

Vergoeding transportvermogen € 22 per KW per jaar  
(op basis van maandelijks piekgebruik) 

Vergoeding verbruik grootverbruik €0,0114 per kWh 

Blindtarief €0,0083 per kWh 

Systeemdiensten €0,00111 per kWh 

Figuur 8: Voorbeeld van tarievenstructuur grootverbruiker (> 3 x 80 A t/m 3 x 125 A) 

 indicatief in euro’s 

Er is behoefte aan meer duidelijkheid over de aansluittarieven. In de praktijk blijkt het lastig om 

inzicht te krijgen in de kosten voor een nieuwe aansluiting en voor een wijziging van een bestaande 

aansluiting. Dienstverlening op dit punt is voor verbetering vatbaar. Te denken valt aan online tools 

waarmee snel inzicht te krijgen is in de kosten van een nieuwe of aangepaste aansluiting. Dit soort 

                                                           
41

 Een veel gebruikt voorbeeld in dit geval is het potje pindakaas in de winkel. Als je in de winkel steeds de 
transportkosten, pindakosten, fabrikage en marketing bij elkaar moest optellen per product zou je met een 
rekenmachine de winkel in moeten om te weten welke de goedkoopste is.  
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tools zijn al ontwikkeld voor de zakelijke en particuliere markt42 en kunnen beschikbaar gemaakt 

worden voor decentrale collectieven, of gezamenlijk worden ontwikkeld.  

De huidige aansluittarieven en tariefstructuren staan in het teken van kostenoriëntatie, waardoor er 

een sterke koppeling is met de techniek.   In het kader van de reguleringsmethodiek is dit begrijpelijk, 

maar het is niet in het belang van de verbruiker (zie hoofdstuk 10: wettelijk kader). Aangeraden 

wordt om dit systeem te herzien in het licht van de nieuwe behoeften.  

Aanbeveling:  

 Geef duidelijke en transparante informatie over tarieven, voorwaarden en kosten en 

vereenvoudig de bestaande tarieven (vooral voor grootverbruikers). Ofwel: sluit aan bij de 

beleving van de klant. 

8.3 Maatwerk bestaande aansluitingen (afnemers) 

 “Het is lastig om uit te vinden welk aansluiting het best bij je past. Netbeheerders kunnen hier inzicht 

in geven, maar deze informatie is lastig te ontsluiten.” (interview) 

“De juiste contractuele aansluiting is aantrekkelijk. Het voordeel van energie besparen ligt nu bij de 

netbeheerder en niet bij de consument”. (interview) 

 “Voor een maatwerk aansluiting moet je eigenlijk wel wat inrichten. Daar zitten complete modellen 

achter” (interview) 

“Aansluitingen zijn 20 jaar geleden veel te ruim gedimensioneerd. Daardoor zijn er veel 

mogelijkheden voor verkleining van de aansluiting en is er dus veel te verdienen (interview) 

De gemiddelde klant heeft weinig kennis van het ‘eigen’ energieverbruik, laat staan dat ze weten wat 

piekbelasting is en dat dit bepalend is voor de grootte en daarmee de kosten van de aansluiting. Met 

behulp van een slimme meter kan worden nagegaan of het werkelijke verbruik- en 

piekbelastingpatroon past bij de bestaande capaciteit van de aansluiting. Voor een afnemer blijkt 

deze informatie lastig te verkrijgen. Ook ontbreekt de kennis over alternatieve mogelijkheden. Als 

met een kleinere aansluiting volstaan kan worden, zijn hiermee kosten te besparen. De aanname is 

dat veel aansluitingen op dit moment te ruim bemeten zijn, of dat deze situatie zich gaat voordoen 

als gevolg van energiebesparingsactiviteiten.  

Casus: Een school heeft een ruime grootverbruikersaansluiting vanwege het hoge verbruik van de 

lampen en de klimaatinstallatie. Na een energiescan vervangt de school al haar lampen door LED en 

wordt de klimaatinstallatie terug geregeld en alleen gebruikt tijdens schooldagen. Daarnaast is de 

school van plan om via zonnepanelen een deel van de eigen elektriciteit op te wekken. Het verbruik 

wordt met 1/3 teruggebracht en ook blijkt dat de piekbelasting is afgenomen. De coöperatie/ school 

wil graag weten of zij met een kleinere ‘kleinverbruikers’ aansluiting kan volstaan. Dit heeft als 

belangrijk voordeel dat zij dan de zonnestroom kan salderen. Dit maakt de investering in de 

zonnepanelen aantrekkelijker. 

De netbeheerder kan informatie over de geschiktheid van de bestaande aansluiting eenvoudiger ter 

beschikking stellen. Een handige service, die de netbeheerder in samenwerking met marktpartijen 

                                                           
42

 Zie bijvoorbeeld Enexis: online aanvraag en wijzigingen aansluitingen en prijsindicaties en Liander: Online 
berekening en offerte aansluitingen.   
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kan ontwikkelen is een tool waarop de verbruiker op basis van historische gegevens van zijn eigen 

verbruik- en piekbelastingpatronen kan zien, welke aansluiting geschikt is. Dit soort tools bestaan al, 

maar worden onvoldoende gebruikt om in te schatten of de bestaande aansluiting nog geschikt is. In 

dit model kan ook het effect van de te installeren eigen productie of energiebesparingsmaatregelen 

worden meegenomen. Naast inzicht in de benodigde grootte van de aansluiting, is het nodig om te 

weten welke prijsvoordeel kan worden behaald met een kleinere aansluiting en wat de kosten zijn 

om naar deze kleinere aansluiting te wijzigen. Indien hier voordeel mee valt te behalen, wordt 

hiermee een prikkel tot besparing aan afnemers afgegeven. (Zie ook: hoofdstuk 7 over dataservices). 

Het is niet zo dat invoering deze tools uit zichzelf alleen zullen leiden tot acties door verbruikers. 

Decentrale collectieven kunnen een belangrijke rol spelen als intermediairs om verbruikers te helpen 

om actief te worden. Met voorlichting kunnen zij verbruikers inzicht geven in de mogelijkheden en 

begeleiden naar een meer actieve rol in hun eigen energiemanagement43.  Decentrale collectieven 

zouden graag diensten aanbieden op dit vlak en stellen samenwerking met de netbeheerders op 

prijs.  

Dit soort tools biedt ook voordelen voor de netbeheerders omdat het “informatie geeft over welke 

klanten mogelijk wijzigingen achter hun aansluiting willen doorvoeren (bijvoorbeeld voor de 

installatie van zonnepanelen). Hiermee kan de kwaliteit van de registratie (PIR) vollediger worden. 

Voor netbeheerders is een nauwkeuriger beeld van de daadwerkelijke verbruiks- en piekbelasting 

van belang. Zij baseren hun beslissingen voor netverzwaring nu op de grootte van de aansluitingen, 

en niet op de daadwerkelijk optredende belasting. Mogelijk houden ze rekening met een belasting 

die in de praktijk niet optreedt. Indien vele gebouwen de grootte van de aansluiting verkleinen, leidt 

dit ook op termijn tot minder investeringen in de uitbreiding en verzwaring van het net (zie ook 

hoofdstuk 9 over lokaal intelligent balanceren).  

Dit ‘maatwerk systeem’ sluit aan bij de experimenten in de proeftuinen die meer op de toekomst 

gericht zijn. Hier wordt geëxperimenteerd met het beïnvloeden van de vraag van de verbruiker – met 

slimme ICT systemen en prijsprikkels - om zo toekomstige investeringen in verzwaring van het net te 

voorkomen. Feitelijk biedt de bestaande tariefstructuur al mogelijkheid voor gerichte prijsprikkels, 

namelijk het capaciteitstarief (kleinverbruiker) en onderdelen van het transporttarief 

(grootverbruiker). Deze tarieven zijn afhankelijk van het piekverbruik van de verbruiker en soms ook 

van het verbruik. Het is dus mogelijk om ook op transportkosten te besparen indien er slimmer met 

energie wordt omgegaan (o.a. peakshaving). Deze ‘prijsprikkels’ worden nog onvoldoende ingezet. 

Aanbeveling:  

 Geef meer inzicht in het product dat het best bij de klant past (benodigde capaciteit van de 
aansluiting of gecontracteerd vermogen) en/of meer inzicht in mogelijkheden om hierop 
kosten te besparen 

 Ontsluit de informatie die nodig is voor partijen om dit zelf te doen.  

 Ontwikkel eenvoudige (online) tools en applicaties die een indicatie geven van de kosten van 

wijziging van de aansluiting. 

                                                           
43

  Zie ook Rapport Shift, Not Drift: Towards Active Demand Response and Beyond, http://think.eui.eu Final 
Report, June 2013. Without understanding the full implication of the contract, a consumer can hardly be 
mobilised into an active consumer. …. Therefore, to become active, consumers must have confidence in, and 
be assisted by intermediaries in their participation in demand response..”.  
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8.4 Flexibele transportdiensten-benadering: “transportbundels” 

Is het “product” aansluiting nog een lang leven beschoren? (workshop 2) 

Meer inzicht in mogelijke kostenreducties kan leiden tot aanvragen voor meer maatwerk in de 

aansluitingen. Het is mogelijk op verzoek van de klant de bestaande fysieke aansluiting te 

veranderen. Aanpassing kan echter een kostbare zaak zijn en zal in de meeste gevallen ook niet 

opwegen tegen de beoogde kostenreductie.  

 

Een flexibele transportdienst kan uitkomst bieden.  

Een ‘aansluiting’ wordt nu gezien als een infrastructuur ‘product’ met een bepaalde fysieke grootte 

(3x 80A of 3x 25 A). Een klant zou ook kunnen betalen voor ‘transportdiensten’ in plaats van voor een 

bepaalde aansluitingsgrootte. Een (gratis) administratieve wijziging van het afgenomen vermogen 

van het contract zal sneller worden overwogen dan een daadwerkelijke fysieke aanpassing van de 

aansluiting. Ook omdat het mogelijk is dit eenvoudig weer terug te wijzigen als de situatie verandert.  

Uit de gesprekken met decentrale collectieven blijkt grote behoefte te bestaan aan dit type 

flexibelere contracten. De voorkeur heeft een systeem waarbij de infrastructuur, de fysieke 

aansluiting los te zien is van het gecontracteerde vermogen of wel de transportdienst. De 

netbeheerder zorgt voor voldoende capaciteit en rekent de klant af op werkelijk afgenomen 

vermogen en verbruik.  

 

Dit biedt ook ruimte om nieuwe diensten te ontwikkelen. Vergelijkbaar met de diensten uit de 

Telecom sector kunnen bijvoorbeeld abonnementen in ‘flexibele bundels’ worden aangeboden. Bij 

een hoog verbruik en hoge gecontracteerd vermogen is het abonnement duurder, bij 

bundeloverschrijding nemen de kosten toe. Als er tijdelijk meer capaciteit nodig is en de bestaande 

aansluiting dit technisch gezien aankan, kan dit eenvoudig administratief worden verrekend. Ook kan 

geëxperimenteerd worden met een bonus voor de onderbenutting van de gecontracteerde capaciteit 

(bundel). Voor alle partijen leidt dit tot meer flexibiliteit.  

 

Dit soort transportdiensten en flexibele bundels zijn alleen mogelijk met een slimme meter, waarmee 

de daadwerkelijke piekbelasting en het verbruik gemeten kan worden.  

 

Voorbeeld Telecomsector: mobiele belbundels 

De telecommunicatiesector heeft in de laatste twintig jaar een ingrijpende transformatie 

doorgemaakt. Van het denken in termen van infrastructuur ‘producten’ zoals (telefoon)aansluitingen 

is men daarnaast ook gaan denken in ‘diensten’. Enkele jaren geleden betaalde men bij de 

telefoonaanbieder nog voor de aansluiting en was de telefoonmaatschappij bezig met het managen 

van het netwerk (assets). Dit product was plaatsgebonden en men moest betalen voor de 

daadwerkelijke aansluiting op de infrastructuur. Er was veel aandacht voor het beheer en onderhoud 

van deze infrastructuur, maar er was weinig aandacht voor klantvriendelijkheid en innovatieve 

producten. Tegenwoordig is door de opkomst van de mobiele telefonie en de stevige concurrentie 

deze wereld totaal veranderd. De provider draagt zorg voor een uitstekend werkende infrastructuur 

en de afnemer kan daar op verschillende manieren gebruik van maken. De diensten die men aanbiedt 

passen bij de wensen van deze afnemer. Ze kunnen tijdelijk van aard zijn, bestaan uit belbundels, 

flexibel, en zijn niet meer plaatsgebonden. Feitelijk is de telecomsector verschoven van het aanbieden 



Eindrapport Netbeheer Nederland Onderzoek Decentrale Markten versie 1.0 30092013 
 

54 

van infrastructuur producten naar diensten, waarbij de afnemer niet hoeft na te denken over de 

grootte van de mogelijkheden, maar wat hij wil gebruiken. Niet de fysieke infrastructuur maar de 

gecontracteerde afname is maatgevend voor de dienstverlening. (Hierbij zijn beide nodig: er is een 

aansluiting nodig om diensten te kunnen leveren.) 

De telecomsector is op een aantal aspecten al verder ontwikkeld. Vooral is te zien dat het netwerk 

geheel open is gesteld (door wetgeving), veel via internet verloopt en het meten van verbruik tot op 

het laagste niveau mogelijk is. Een belangrijk aspect in de energiesector is wel dat de consument 

tegelijkertijd producent kan zijn en dat de elektriciteitsvraag en –aanbod altijd met elkaar in 

evenwicht moeten zijn. Dit is laatste niet het geval in de telecomsector. 

Voor meer informatie: zie de bijlage over de telecomsector. 

 

8.5 Roadmap naar de toekomst: hervorming van de tariefstructuur 

 

 

Een systeem van transportdiensten is vergaand te flexibiliseren. Een aantal experimenten in de 

proeftuinen zijn er op gericht om op termijn over te gaan naar dynamische (tijdsafhankelijke) en 

gedifferentieerde tarieven voor transport. Het doel hierbij is om hiermee prijsprikkels te creëren 

voor gewenste gedragsveranderingen die beter aansluiten bij de werkelijke kostendrijvers (dus niet 

socialiseren maar de veroorzaker betaalt, de oplosser profiteert). Voor veel decentrale initiatieven 

gaat dit te ver (deel 1). Zij pleiten juist voor ‘eenvoudige’ tarieven en een beperkte mate van 

flexibilisering.  

Het valt op dat de toekomstscenario’s waarin uitgegaan wordt van prijsprikkels door dynamische 

transporttarieven sterk afwijken van de bestaande tariefstructuur, waar geen enkele prijsprikkel van 

uit gaat. Om van het ene systeem op uit te komen op het andere meer flexibele systeem is nog een 

lange weg te gaan. Een visie om daar te komen lijkt te ontbreken. Tegelijkertijd biedt de bestaande 

structuur al wel aangrijpingspunten om prijsprikkels te geven en afnemers bewust te maken van hun 

mogelijkheden (zoals de kWh afhankelijke transporttarieven voor grootverbruikers).  

We bevelen de netbeheerders en andere betrokken partijen aan om na te denken over een route 

(roadmap) waarmee zij stap voor stap bij deze flexibele transport diensten uit kunnen komen. Zij 

kunnen nu al stappen ondernemen die gericht zijn op de toekomst, maar die ook nu al decentrale 
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initiatieven en hun klanten faciliteert. De bedoeling kan hierbij zijn dat gebruikers al worden 

voorbereid op de actieve rol die van hen in de toekomst wordt verwacht44
.  

Hieronder werken we een voorbeeld uit van een mogelijke route die voor kleinverbruiker gevolgd 

zou kunnen worden 

Een voorbeeld en aanzet voor een “Roadmap” voor hervorming tariefstructuur kleinverbruiker:  

Stap 1: Aansluiting  
Inzicht en invloed 

Stap 2: overgang naar 
Gecontracteerd vermogen en 
administratief systeem 

Stap 3: flexibele Transportdienst 

inzichtelijke tarieven voor 
gebruiker 

Wijzigingen worden, indien er 
een slimme meter is, zoveel 
mogelijk administratief 
geregeld  
 

Flexibele transportdienst is 
onafhankelijk van de fysieke 
aansluiting 

Kennis van de optimale 
benodigde grootte voor de  
aansluiting (geen piek) 

Indien mogelijk kan eenvoudig 
geswitcht worden tussen 
verschillende contracten zonder 
fysieke wijzigingen aan 
aansluiting 

Flexibele transportdienst gaat om 
gecontracteerd vermogen 

Kennis van de mogelijkheden 
om de grootte van de 
aansluiting te kunnen 
beinvloeden 

Meer keuze uit verschillende 
capaciteitstarieven, zodat 
maatregelen sneller lonen  

Aansluiting bestaat niet meer, 
maar is onderdeel van het 
netwerk 

 Kennis van de kosten van de 
wijziging van de aansluiting  

Evt. boete bij overstijgen 
contract  

 Innovatieve producten
45

 

 Kennis van opbrengsten van 
de passende (kleinere) 
aansluiting 

   

 Figuur 9: voorzet voor roadmap hervorming tariefstructuur kleinverbruiker 

Aanbeveling:  

 Ontwikkel een tariferingssysteem op basis van ‘flexibele transportdiensten’ zoals 

transportbundels. Formuleer een stappenplan (roadmap) om van een tarifering op basis van 

het ‘product aansluiting’ naar een ‘flexibele transportdienst met prijsprikkels’ te komen 

zonder daarbij eenvoud en duidelijkheid uit het oog te verliezen  

Een systeem op basis van ‘transportdiensten’ vereist omvangrijke wijziging in de wettelijke 

systematiek. Dit wordt besproken in hoofdstuk 10 onder Wet- en regelgeving.  

                                                           
44

 Florence School of Regulation, Shift not Drift Towards Active Demand Response and Beyond, Final Report 
June 2013: “But this does not mean we recommend waiting on the hardware (finalisering uitrol van smartgrid 
ca 2030) . On the contrary, we need to proactively prepare consumers to engage in active demand response in 
order to ensure that consumers are ready and willing to use the hardware effectively as soon as it is in place.” 
45  Idem: Florence School of Regulation: “Five types of contracts that could be offered in the electricity market: 
(1) time of use (TOU) pricing , (2) dynamic pricing, (3) fixed load capping, (4) dynamic load capping, and (5) 
direct load control”. 



Eindrapport Netbeheer Nederland Onderzoek Decentrale Markten versie 1.0 30092013 
 

56 

8.6 Producenten: aansluitkosten, stroomlijnen procedures  

De vraag naar nieuwe aansluitingen van productie-installaties aan het net zal in de nabije toekomst 

naar verwachting sterk toenemen gezien het aantal decentrale initiatieven met plannen voor 

kleinschalige wind- en zonprojecten. Netbeheerders zullen zich hierop moeten voorbereiden.  

Een aantal coöperaties brengt naar voren dat zij behoefte hebben aan kortere doorlooptijden in de 

projecten. Projecten lopen onnodige vertraging op. Dit hangt deels samen met de financiering. 

Netbeheerders kunnen pas starten met de aanleg van een aansluiting als de offerte door de 

projectontwikkelaar (hier de windcoöperatie) is getekend. Deze dient garant te staat voor de 

investeringskosten en draagt het risico dat het windproject onverhoopt niet doorgaat. Effectief 

betekent dit dat alle bouwvergunningen, subsidies en financieringen eerst rond moeten zijn, wil een 

coöperatie hiertoe overgaan. Het risico van die garantstelling is anders voor hen te groot.  

“De netbeheerder begint pas met uitvoering op het moment dat de klant opdracht heeft 

gegeven en de vereiste aanbetaling is ontvangen. Zo zijn de formele spelregels, en die zijn er 

om de risico’s daar te leggen waar ze veroorzaakt worden” (netbeheerder).  

Netbeheerders zijn in de praktijk afhankelijk van een getekende offerte voordat zij kunnen overgaan 

tot het fysiek aanleggen van een nieuwe aansluiting. De risico’s zouden anders eenzijdig bij de 

netbeheerder komen te liggen, als het project geen doorgang vindt en de al gemaakte kosten van de 

netbeheerder niet vergoed worden. Het is begrijpelijk dat netbeheerders niet snel genegen zullen 

zijn, zonder maatschappelijk steun, om een dergelijk risico te lopen.  

“Door de grote onzekerheden die gepaard gaan met de lange afschrijftermijn maakt dit de 

netbeheerder risico avers om proactief te investeren: eerst volledige zekerheid dat aansluiting 

gebruikt gaat worden, dan investeren in voor 30-50 jaar.” (netbeheerder) 

Er is bijna sprake van een soort prisoner’s dilemma, waarbij onderling afhankelijke procedures van 

financiers, vergunning- en subsidieverleners, projectontwikkelaars en netbeheerders elkaar in de 

weg zitten. Hierdoor lopen dergelijke projecten wel enkele maanden vertraging op. "Netbeheerders 

zouden het initiatief kunnen nemen om deze procedures beter te stroomlijnen “, merkt een 

netbeheerder op.  

Daarnaast bestaat er behoefte aan meer maatwerk op gebied van verrekening van de kosten voor 

de aansluiting.  

De kosten worden nu, zowel voor wind- en zonneparken als voor conventionele centrales, eenmalig 

in rekening gebracht. Er is dus in theorie een gelijk speelveld. Echter in de praktijk vormen deze 

aansluitkosten door verschillen in de aard van de businesscase vooral voor wind- en zonprojecten 

een knelpunt. In de praktijk zijn de huidige spelregels dus onbedoeld meer gepast voor conventionele 

dan voor duurzame opwekking. 

Een andere reden om de aansluitkosten geheel in de periodieke aansluitvergoeding te verwerken, 

ontstaat als de aansluiting als onderdeel gezien wordt van de fysieke infrastructuur (en niet van het 

project). De netbeheerder biedt toegang tot het net als dienst aan en verwerkt alle kosten van het 

net in het periodieke tarief.  
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Bijvoorbeeld: In het geval van een windpark zouden de aansluitkosten van ca. € 200.000 over 

5 jaar kunnen worden uitgesmeerd door de netbeheerder. Hiermee zou de periodieke 

aansluitvergoeding met ca. € 40.000 euro per jaar worden verhoogd tot € 48.000 euro.  

Gezien de windambities zou het vanuit maatschappelijk oogpunt juist wenselijk zijn om deze 

knelpunten die leiden tot vertragingen in grootschalige wind en zonprojecten te minimaliseren. De 

overheid zou dus een snellere aanleg van de infrastructuur kunnen stimuleren. Het is dan goed om te 

kijken welk risico aanvaardbaar is en wie dat risico kan dragen. De netbeheerders kunnen 

gezamenlijk nadenken over een meer op duurzame opwekking toegepast aansluitbeleid. Hierbij kan 

gedacht worden aan de volgende mogelijkheden:  

 Een verrekening met de periodieke aansluitvergoeding ofwel een meer gespreide betaling 

van de aansluitkosten voor de projectontwikkelaar.  

 Het risico zou gedekt kunnen worden via een aansluitsubsidie, een fonds van de 

gezamenlijke netbeheerders waaruit zij deze “voorloop” kosten financieren of meer ruimte 

van de ACM (voormalig NMa)om dergelijke risico’s te socialiseren. Hierbij wordt door de 

netbeheerders verwezen naar de onbenutte mogelijkheden in de door ACM goed te keuren 

bijzondere uitbreidingsinvestering. 

Aanbeveling:  

 Met oog op het faciliteren van de duurzame energietransitie kunnen netbeheerders 

onderzoeken of het zinvol en maatschappelijk acceptabel is de doorloopsnelheid van het 

aansluiten van decentrale duurzame energieopwekking te verhogen door in de voorfase 

risico te lopen op het niet doorgaan van het project. De vraag is of het voordeel van tijdwinst 

opweegt tegen het risico op ‘onnodige’ aanpassingen aan het net. Indien politiek wordt 

bepaald dat dit risico acceptabel is, kan hiervoor ruimte worden gecreëerd in de wetgeving. 

Mogelijk is een fonds op te zetten waarbij netbeheerders elkaar onderling garantie bieden 

voor dit soort onzekerheden.  

8.7 Producenten: Tweede aansluiting  

Gezien de verwachting dat het aantal grootschalige zonnecentrales op daken van instellingen een 

vlucht gaat nemen, is de kans groot dat de vraag naar een tweede aansluiting binnen hetzelfde WOZ-

perceel zal toenemen. Netbeheerders signaleren nu al een toename in de vraag. Mogelijk wordt dit 

zelfs een wettelijke voorwaarde in het nieuwe voorstel voor het verlaagde EB tarief. Decentrale 

collectieven lopen tegen de volgende problemen aan:  

 Administratief scheiden van energiestromen: Men wil van de zonnecentrale op een pand de 

opbrengst (productie) kunnen scheiden van het verbruik van het pand zelf. Om de 

opbrengsten te verrekenen met bijvoorbeeld de investeerders in de zonnecentrale (die op 

een andere locatie wonen) is het van belang dat de opbrengst niet door het pand zelf wordt 

gebruikt en dat er geen administratieve verwevenheid ontstaat tussen de verschillende 

stromen uit hetzelfde pand (juist geen saldering).  

 Contractueel scheiden: Men wil contracten aan kunnen gaan met twee verschillende 

leveranciers. De leverancier die energie levert aan de eigenaar van het pand hoeft niet 
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dezelfde te zijn als de leverancier die de stroom afneemt en verdeelt over de investeerders in 

de zonnecentrale.  

In beide gevallen ontstaat een probleem omdat twee PV verantwoordelijken op één afsluiting niet is 

toegestaan. Bovendien ontstaan er ingewikkelde administratieve stromen, is veel extra 

meetapparatuur nodig en leidt dit mogelijk tot hogere administratieve kosten bij leveranciers.  

Een oplossing is om een tweede aansluiting aan te vragen waar op ingevoed kan worden. Over deze 

mogelijkheid bestaat, blijkt veel discussie. De indruk bestaat bij sommige lokale collectieven dat er 

hoge kosten aan verbonden zijn.  

Een tweede aansluiting is vanuit de netbeheerders bezien lastig. Een standaardprotocol voor een 

tweede aansluiting (op één WOZ object) ontbreekt en de netbeheerders gaan er verschillend mee 

om. Zo is een tweede aansluiting bij Liander wel en bij DNWB niet toegestaan.  

De meeste netbeheerders staan er om twee redenen terughoudend tegenover:  

 In het meetregister is opgenomen dat elk WOZ perceel verbonden is aan een unieke EAN 

code (opgenomen in het EAN code boek). Met behulp van deze code is vervolgens in andere 

registers gewerkt, waardoor eenvoudig geadministreerd kan worden wat iemands verbruik 

is, zijn contractduur en zijn leverancier. Switches en jaarafrekeningen worden via deze EAN 

code administratief aan een adres gekoppeld. Een grootschalige uitrol van tweede 

aansluitingen kan dus in de praktijk tot problemen leiden in deze processen.  

 Afspraken met veiligheidsdiensten en brandweer moeten herzien worden. Hulpdiensten 

rekenen niet op een tweede aansluiting. Bij brand zal de brandweer de hoofdzekering 

uitschakelen en verwacht daarmee dat de hele installatie binnen spanningsloos is en dat zij 

veilig binnen kunnen treden.  

 De eigen medewerkers, maar ook installateurs rekenen er niet op dat op een perceel 2 

installaties staan. Dit kan bij werkzaamheden tot gevaarlijke situaties leiden. 

De vraag is ook of een tweede aansluiting in alle gevallen de beste oplossing biedt. In het geval dat 

men energiestromen gescheiden wil monitoren, is plaatsing van een extra meter, een ICT oplossing 

en/ of een administratieve bewerking van data, waarschijnlijk ook een geschikte oplossing.  

In een aantal gevallen is dit probleem opgelost door een tweede WOZ-perceelindeling aan te vragen: 

een ‘zonnedakperceel’, waarop een eigen aansluiting kan worden gemaakt. Hiervoor dienen dan 

weer extra zaken met de gemeenten te worden geregeld. Ook dient de eigenaar van het perceel hier 

mee in te stemmen. Sommige netbeheerders lijken de voorkeur te geven aan een administratieve 

oplossing in plaats van een tweede aansluiting.  

Geconstateerd kan in ieder geval worden dat er geen sprake is van een oplossing voor de invoeding 

door zonnecentrales en dat er behoefte is aan (uniform) beleid bij de netbeheerders over hoe om te 

gaan met de afhandeling van verzoeken om een tweede aansluiting.  

Aanbeveling: netbeheerders moeten uniform beleid bepalen op het verzoek van de tweede 
aansluiting op hetzelfde WOZ perceel of zonnecentrales een andere oplossing bieden . 
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8.8 Conclusies en aanbevelingen 

Samenvattend komen wij tot de volgende conclusies en aanbevelingen: 
 

 Er bestaat behoefte aan een meer flexibele toegang tot het net en flexibelere 
aansluitdiensten. 

• Geef duidelijke en transparante informatie over tarieven, voorwaarden en kosten en 
vereenvoudig de bestaande tarieven (vooral voor grootverbruikers). Ofwel: sluit aan bij de 
beleving van de klant.  

• Ontwikkel eenvoudige (online) tools en applicaties die een indicatie geven van de kosten en 
tijdspanne van een nieuwe aansluiting of wijziging hiervan de aansluiting. 

• Geef meer inzicht in het product dat het best bij de klant past (benodigde capaciteit van de 
aansluiting of gecontracteerd vermogen) en/of meer inzicht in mogelijkheden om hierop 
kosten te besparen en/ of ontsluit de informatie die nodig is voor partijen om dit zelf te 
doen.  

• Ontwikkel een tariferingsysteem op basis van ‘flexibele transportdiensten’ zoals 
transportbundels. Formuleer een stappenplan (roadmap) om van een tarifering op basis van 
het ‘product aansluiting’ naar een ‘flexibele transportdienst met prijsprikkels’ te komen 
zonder daarbij eenvoud en duidelijkheid uit het oog te verliezen. 

• Met oog op het faciliteren van de energietransitie kunnen netbeheerders onderzoeken of het 
zinvol en maatschappelijk acceptabel wordt geacht de doorloopsnelheid van het aansluiten 
van decentrale duurzame energieopwekking te verhogen door in de voorfase risico te lopen 
op het niet doorgaan van het project. De vraag is of het voordeel van tijdwinst opweegt 
tegen het risico op ‘onnodige’ aanpassingen aan het net. Indien politiek wordt bepaald dat 
dit risico acceptabel is, kan hiervoor ruimte worden gecreëerd in de wetgeving. Mogelijk is 
een fonds op te zetten waarbij netbeheerders elkaar onderling garantie bieden voor dit soort 
onzekerheden.  

• Ontwikkel uniform beleid tussen netbeheerders ten aan zien van de aanvraag voor de 2e 
aansluiting op hetzelfde WOZ perceel. 
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9 Intelligente sturing, systeembaten en decentrale verdienmodellen  

 

9.1 Inleiding  

‘Lokaal balanceren’ is een veelgebruikte en tevens weinig begrepen term. Het blijkt een bron van 

spraakverwarringen en misverstanden. Dit geldt ook wat betreft de mogelijkheden van ‘intelligente 

netten’ op de korte termijn, dan wel langere termijn.  

Decentrale collectieven gebruiken de term ‘lokaal balanceren’ vaak als aanduiding voor de koppeling 

van de lokale vraag aan lokaal aanbod. Men wil de eigen wind- en zonnestroom zoveel mogelijk 

gebruiken in eigen huis, binnen het collectief of anders stroom uitwisselen met de buren en in de 

wijk. Hier zit een wens achter naar lokale zelfvoorziening of energieneutraliteit en naar een grotere 

onafhankelijkheid van grootschalige voorzieningen. Men meent daarbij dat hierdoor de 

transportkosten afnemen (want de molen staat dichterbij en de transportafstanden zijn kleiner)46, of 

dat het systeem minder ‘kwetsbaar’ wordt als er zo laag mogelijk in de netten gebalanceerd wordt. 

Ook meent men dat dit kostenvoordelen voor hen oplevert. Bij het doorvragen blijkt dat een aantal 

van deze collectieven ervan uitgaat dat er significante systeembaten ontstaan en dat deze via 

transporttariefverlaging, of een systeem van positieve prijsprikkels aan hen ‘doorberekend’ kan 

worden. Sommigen menen dat er geld is te verdienen in de balansherstel markt en zien op korte 

termijn een interessant verdienmodel ontstaan.  

 “Een smart grid op wijkniveau is een middel om te komen tot een lagere energierekening” (interview) 

Voor netbeheerders heeft ‘balanceren’ een andere betekenis. Dan gaat het om het in evenwicht 

brengen van invoeding en afname op systeemniveau (balanshandhaving) of om het zodanig 

afstemmen van de volumes in vraag en aanbod zodat dit binnen de bestaande capaciteit van de 

netten past (capaciteitsmanagement). Op de langere termijn ontstaan er nieuwe mogelijkheden door 

invoering van intelligente netten, smart grids en innovatieve technologie. Studies suggereren dat er 

aanzienlijke systeembaten te verwachten zijn die zich mogelijk in lagere kosten voor de 

eindgebruikers vertaalt (zie MKBA). De intelligente technologie maakt een actievere sturing van de 

                                                           
46

 Zie bijvoorbeeld het filmpje bij een stukje wind van Vereniging Eigen Huis en De Windcentrale. De ‘eigen’ 
molen staat dichterbij en is ‘dus’ goedkoper. http://www.eigenhuis.nl/webwinkel/energie/stukjewindmolen/ 

http://www.eigenhuis.nl/webwinkel/energie/stukjewindmolen/
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vraag en het aanbod mogelijk. De discussie over lokaal balanceren is dan ook nauw verweven met 

intelligente netten. Het gaat om ‘slim lokaal balanceren’.  

De houding van decentrale energiecollectieven ten aanzien van intelligente netten is ambivalent. De 

verwachting is dat smart grid technologie koppeling van lokale vraag en aanbod (in de volksmond: 

‘lokale balancering’) mogelijk maakt en in die zin staat men er positief tegenover. Anderzijds zit men 

ook niet altijd te wachten op al die “fratsen” – geavanceerde meet- en regeltechnologie - en zijn er 

zorgen over de privacy (“baas in eigen meterkast”).  

Die verwarring ontstaat onder andere omdat decentrale initiatieven en netbeheerders vanuit 

verschillende tijdshorizonnen redeneren. Dit geldt in het bijzonder voor de baten van intelligente 

netten; decentrale initiateven verwachten de mogelijke baten op redelijk korte termijn (binnen een 

aantal jaar), terwijl netbeheerders uitgaan van zichttermijnen tot 2050. 

Zowel initiatieven als overheden komen in dit kader met vragen bij systeem- en netbeheerders. Deze 

zijn in principe bereid om aan bepaalde wensen en behoeften te faciliteren. Anderzijds zouden 

decentrale collectieven ook bepaalde diensten kunnen leveren aan de netbeheerders, zodat een 

verdienmodel zou kunnen ontstaan. De vraag is wel welke voordelen er voor de 

elektriciteitsvoorziening in het algemeen en de systeem- en netbeheerders in het bijzonder, alsook 

voor de decentrale collectieven, te behalen zijn.  

In dit hoofdstuk willen we uitgebreider stil staan bij deze punten. Het blijkt een ingewikkelde 

discussie waar verschillende aannamen en veronderstellingen door elkaar heen lopen en tot 

voortdurende spraakverwarringen leiden. Ook bestaat er de nodige discussie tussen de 

netbeheerders. We willen deze aspecten uit elkaar rafelen en hopen daarmee meer helderheid te 

verschaffen.  

De vraag die we daar bij aan de orde stellen is: Zijn er systeembaten te verwachten bij intelligent 

sturen van decentrale vraag en aanbod? Kan een deel van de verwachte systeembaten aan 

decentrale collectieven (en andere eindgebruikers) ten goede komen? Of vanuit het perspectief van 

de decentrale collectieven: is er een reëel verdienmodel te ontlenen aan lokaal afstemming van 

vraag en aanbod?  

9.2 Intelligent sturen van decentrale vraag en aanbod  

Intelligent sturen van decentrale vraag en aanbod kan toegevoegde waarde bieden door: 

1. Zelflevering: Wens om lokale vraag en duurzaam aanbod aan elkaar te koppelen: (‘eigen stroom’ 

en zelfvoorziening); 

2. Balanshandhaving: lokale flexibiliteit te benutten voor balanshandhaving, en balansherstel peak 

shaving, flexibiliteit (demand response), portfoliomanagement; 

3. Capaciteitsmanagement: lokale afstemming van vraag en aanbod zodat investeringen in de 

capaciteit van de regionale netten kunnen worden uitgesteld, en transportkosten verminderd 

(ook hier peak shaving en flexibiliteit, maar met een ander doel).  

4. Transportkosten 
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In dit hoofdstuk kijken we vooral naar de mogelijkheden voor decentrale collectieven in de balans- 

en transportcapaciteitsmarkten. Dit zijn de markten waar de regionale netbeheerders en de 

systeembeheerder de grootste rol in spelen.  

In de commodity of handelsmarkt (commodity) wordt 

daarnaast geëxperimenteerd met prijsprikkels op basis 

van actuele marktprijzen (dynamic pricing). Ook dit 

wordt mogelijk met slimme meet- en 

informatietechnologie. Bij een productieoverschot, 

bijvoorbeeld bij een hoog windaanbod, dalen de 

prijzen op de handelsmarkt (APX) en andersom.  

Figuur 10: niveaus voor aangrijping prijsprikkels 

We gaan er van uit dat decentrale collectieven deze rol zullen oppakken als er een verdienmodel zit 

in het flexibel inspelen op handelsmarktprijzen (commodity). Het verdienmodel en de winst zijn hier 

een gevolg van ‘slimmere handel’: door de geproduceerde stroom tijdelijk op te slaan als de 

marktprijzen laag zijn en te verkopen als de prijs hoog is, is winst te behalen. Dit voordeel is volledig 

door de markt bepaald: de netbeheerder heeft er weinig mee te maken (anders dan inpassing van 

opslaginstallaties en aanleveren van slimme technologie)47. Ook hangt het verdienmodel af van de 

prijzen van opslagfaciliteiten; vooralsnog zijn deze te hoog48. 

9.3 Intelligente netten en systeembaten (MKBA) 

In de MKBA Intelligente Netten (CE Delft) is berekend dat door de ontwikkeling van betere 

afstemming van verbruik, opwekking en transportcapaciteit door middel van smart grids een 

aanzienlijke kostenbesparing kan worden bereikt omdat toekomstige investeringen in het net 

kunnen worden beperkt. Dit zou enkele miljarden aan baten kunnen opleveren, die zij voornamelijk 

toeschrijven aan vermeden investeringen in netten en centraal productievermogen (MKBA, p72).  

In de MKBA wordt er vanuit gegaan dat gedragsverandering van consumenten, MKB en andere 

afnemers en lokale vraagsturing hierin een belangrijke rol speelt: “Consumentengedrag is de sleutel 

tot de financiële winst”. Of dit in de praktijk ook daadwerkelijk het geval is wordt in de experimenten 

van de IPIN Proeftuinen uitgezocht.  

  

                                                           
47 Opgemerkt wordt dat er een conflicterend belang op kan treden tussen de markt (handel) en netbeheer op 

dit punt. Door de beschikbaarheid van goedkope energie kunnen de transporten (tijdelijk) juist toenemen. 

48 Een aantal windcoöperaties is zich aan het beraden op de mogelijkheden. 



Eindrapport Netbeheer Nederland Onderzoek Decentrale Markten versie 1.0 30092013 
 

63 

Tekst box: MKBA Intelligente Netten 

In 2012 is een maatschappelijke kostenbaten analyse (MKBA) uitgevoerd door CE Delft en KEMA in 

opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie). De MKBA beoogde 

helder te maken “welke kosten en baten er bij intelligente netten zijn” en richtte zich op de vraag of er 

“actie van de overheid nodig is om partijen te bewegen kosten te maken zodat andere partijen baten 

kunnen creëren”. De MKBA komt tot de volgende conclusies:  

 De aanleg van intelligente elektriciteitsnetten – ook wel smart grids genoemd – levert een 

positieve bijdrage aan de toekomstige energievoorziening. Het leidt tot lagere prijzen voor 

consumenten en bedrijfsleven.  

 De voornaamste baten zitten in kostenbesparingen in de netaanleg en elektriciteitsproductie.  

 Daarvoor is wel een gedragsverandering bij de gebruiker nodig. Dat kan bijvoorbeeld via het 

hanteren van variabele energietarieven worden gerealiseerd.  

 

Ze verwachten hierbij veel van gedragsverandering door consumenten, MKB, kantoorgebouwen en 

kleinschalige industrie en glastuinbouw. Deze zouden zich met prijsprikkels, flexibele leverings- en 

transporttarieven moeten laten verleiden tot een vlakker en lager verbruikspatroon. Intelligente netten 

maken dit mogelijk. (De grote industrie en tuinders zijn buiten de analyse gehouden, omdat deze al in 

het bestaande systeem bijdragen).  

Consumentengedrag is hiermee tevens “de sleutel tot financiële winst die in het gehele systeem (zowel 

productie, transport als onbalans) kan optreden”.  

 

De MKBA nuanceert deze uitkomst door te stellen dat: “de tariefvoordelen alleen aan consumenten 

kunnen worden ‘doorgegeven’ als er ook sprake is van een efficiëntere levering en transport van 

elektriciteit, kortom als er substantiële systeembaten zijn”.” Dat is een klassiek kip-ei probleem” (p13).  

 

In deze MKBA is ervan uitgegaan dat de voorzieningen en componenten die noodzakelijk zijn om tot 

actief en slim netbeheer over te gaan, worden gerealiseerd door de netbeheerder. De belangrijkste 

reden hiervoor is dat netbeheerders vanuit hun bedrijfsvoering een stevig belang hebben om de netten 

zo efficiënt mogelijk in te zetten. De directe financiële effecten lijken zich binnen afzienbare termijn te 

kunnen terugverdienen. (MKBA, 84) 

IPIN projecten 

Het Innovatieprogramma Intelligente Netten (IPIN) wil de introductie van intelligente netten 

versnellen door samen met relevante partijen de samenwerking op nationaal niveau te versterken, 

kennis te verspreiden en randvoorwaarden te scheppen. IPIN ondersteunt daarmee de uitvoering van 

de aanbevelingen van de Taskforce Intelligente netten. Vanuit IPIN zijn in 2012 twaalf proeftuinen voor 

intelligente netten van start gegaan, waarbinnen geëxperimenteerd wordt met nieuwe technologieën, 

partnerschappen en samenwerkingsvormen (AgentschapNL). 

 

Prijsprikkels en systeembaten doorberekenen aan de klant  

De vraag die we ons hier stellen is: Als decentrale collectieven bijdragen aan verlaging van de 

systeemkosten, welke beloning (of prijsprikkels) kan de systeem– en netbeheerder daar dan 

tegenover stellen?  
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Van belang hierbij is dat de systeembaten doorberekend worden aan de consumenten en in dit 

geval: de decentrale collectieven. Hier ontstaat een kip-ei probleem constateert de MKBA; financiële 

prikkels zijn nodig om tot de gewenste gedragsverandering en systeembaten te komen, terwijl de 

financiële prikkels uit de systeembaten gefinancierd moeten worden.  

Het is van maatschappelijk belang dat de energievoorziening zich op efficiënte wijze ontwikkelt. Dit is 

het geval als de totale kosten zo laag mogelijk zijn, ondanks een zo groot mogelijk aanbod van 

duurzame energie en een hoge mate van betrouwbaarheid van het net... Een belangrijke voorwaarde 

voor een efficiënt systeem is dat de kosten van de voorziening worden betaald door degenen die deze 

veroorzaken en de baten toevloeien aan degenen die daarvoor de kosten maakten. In de 

energievoorziening is dit soms lastig te realiseren omdat onderdelen van de voorziening het karakter 

van een collectief goed hebben. (TNO D-Csion, Sturen op het Gebruik van Lokale netten, oktober 2012) 

Lagere netbeheerkosten vertalen zich door de regulering altijd in lagere klantkosten. Maatschappelijk 

komen de baten van de netbeheerder dus altijd bij de maatschappij terecht. De vraag is echter hoe 

deze baten terecht komen bij die deelgroepen die het meeste bijdragen. Dit is dus grotendeels een 

verdelingsvraagstuk.  

Netbeheerders geven aan dat dit binnen het huidige tarievensysteem lastig te realiseren is.  

1. De totale transportkosten worden in grote mate bepaald door de investeringen in de 

infrastructuur, door middel van langjarige investeringen. De operationele kosten voor het 

transport zelf (de netverliezen, storingen, etc.) zijn relatief laag. De bijdrage van decentrale 

productie kan wel leiden tot minder transporten, maar waarschijnlijk niet tot minder 

infrastructuur, omdat er geen reductie van het volume (of de piek) mee wordt beoogd;  

2. Het is lastig om te kwantificeren op welke manier deze lokale inspanningen zijn toe te 

rekenen aan de verwachte baten en kosten in het gehele systeem; 

3. De kosten en de baten worden in het huidige tarievensysteem over alle gebruikers verdeeld 

zonder dat er onderscheid mag worden gemaakt tussen de verschillende gebruikers. 

Individuele Gedragsverandering blijft nu dus vrijwel onbeloond. 

Het huidige tarievensysteem biedt geen directe mogelijkheden voor beloning van een actieve rol van 

decentrale collectieven in lokale vraag- en aanbodsturing. In het hoofdstuk voor aansluitingen is een 

voorstel gedaan voor een eerste stap naar flexibilisering van de tariefstructuur door uit te gaan van 

‘transportdiensten’. Een flexibele capaciteitsbundel geeft een prijsprikkel af om de piek te verlagen. 

Hiermee zou in ieder geval een directere en transparantere tarifering kunnen worden gerealiseerd en 

kan gedragsverandering beter beloond worden.  

Dat Intelligente Netten een positief saldo opleveren voor de samenleving is een belangrijke 

constatering. Vervolgens is de vraag of de kosten en baten ook bij dezelfde partij liggen. Daarmee kan 

de rol van de overheid zich beperken tot niet zo zeer zelf te investeren of externe effecten te 

internaliseren, maar ervoor te zorgen dat diverse beleidsinstrumenten en regulering zo worden 

ingezet dat coördinatie en afstemming plaatsvindt. … (MKBA 2012) 

In de workshops met de netbeheerders zijn daarnaast ideeën naar voren gekomen voor 

verdergaande flexibilisering van de transport tarifering door prijsprikkels op te nemen die 

differentiëren naar: grijze of groene stroom, transportafstand, locatie van opwekken of 

gebruikersgroepen. Dit wordt mogelijk als je op ‘slim’ kan bemeteren (hoge resolutie data). De 

analogie van de OV chipkaart is daarbij genoemd (waar je betaalt voor aantal km op basis van begin 
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en eindpunt en niet voor grootte van de rails en het afgelegde traject). Dit soort prijsprikkels is in te 

zetten om gewenst gedrag te stimuleren, maar heeft weinig meer met werkelijke kosten fysieke 

infrastructuur te maken.  

Een netbeheerder voegt daar aan toe dat het de vraag is of sturen op transportcapaciteit wenselijk is.  

 

Infrastructuren geven toegang tot markten. Het kan worden betwijfeld of beperking daarvan, hetzij 

door middel van prikkels, hetzij door dwingende contracten of technische voorzieningen de 

toegankelijkheid van een betrouwbare, betaalbare en duurzame energievoorziening wordt verbeterd. 

Dit is een maatschappelijke kosten-baten analyse die moet worden gevoerd op basis van effectiviteit en 

service level als hoogste prioriteit, en pas in de tweede plaats op basis van kosten-efficiëntie. Het is aan 

de klanten (en hun representanten) om die afweging te maken. Het mag wel van de netbeheerders 

worden verwacht dat zij deze keuzemogelijkheid inzichtelijk maken” (netbeheerder). 

 

Dit soort vragen worden in de IPIN projecten aan de orde gesteld.  

9.4 Intelligent sturen van decentrale vraag en aanbod: zelfvoorziening 

De lokale energiecoöperaties, LochemEnergie en TexelEnergie zijn actief betrokken bij smart grid 

projecten (IPIN Projecten). In beide gevallen is Liander (Alliander) als netbeheerder betrokken. Voor 

deze collectieven is de wens om ‘eigen’ opgewekte lokale en duurzame stroom te koppelen aan het 

eigen verbruik, het onderling uitwisselen van energie, en de kostenbesparing daarbij leidend. 

 “Met Cloud Power Texel (IPIN project) willen we laten zien dat duurzame energievoorziening 

economisch mogelijk is”, stelt TexelEnergie. “Door zelf een groot deel van de benodigde energie 

duurzaam op te wekken, overtollige energie onderling uit te wisselen en bij een tekort energie bij te 

kopen, zorgen we voor een lokale match van vraag en aanbod op de energiemarkt.” De wens is, zoals 

een wethouder het uitdrukt, om uiteindelijk de “kabel met het vaste land door te knippen.”  

De deelnemers gebruiken innovatieve technieken als smart meters en een 

energiemanagementsysteem. Deze systemen zijn met elkaar verbonden en maken uitwisseling 

mogelijk tussen gebruikers en met de producenten. …Daarbij hanteert de community een vaste 

volgorde waarin energiestromen worden aangewend: De duurzame energie die we zelf opwekken, 

gebruiken we eerst, overschotten wisselen we onderling uit en wat daarna overblijft, verkopen we aan 

het net. Zijn er tekorten, dan kopen we extra energie in bij externe partijen
49

. 

Ook in Lochem gaat het om afstemming van vraag en aanbod. “Ongeveer vijftig huizen en enkele 

gemeentelijke gebouwen krijgen zonnepanelen en wekken daarmee duurzame energie op voor 

ongeveer tweehonderd huishoudens. De energieproductie en -vraag worden zo veel mogelijk op 

elkaar afgestemd. Dat betekent dat huishoudens onderling kunnen uitwisselen, overtollige energie 

aan de leverancier kunnen verkopen of juist extra energie kunnen inkopen als de vraag de productie 

overstijgt. “Die uitwisseling tussen huishoudens onderling en met de energie leverancier, vraagt om 

onderlinge communicatie”. “Daarom installeert Alliander bij alle huishoudens een intelligent 

energiemanagementsysteem. Via dit systeem krijgen ze actuele informatie over energieopwekking, 

tarieven en verbruik.” 

                                                           
49

 Zie AgentschapNL: Factsheets over ‘Power Cloud Texel’ en ‘Intelligent net in duurzaam Lochem’. Texel 
Energie Cloud Power (YouTube mei 2012). 
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In beide gevallen draait het om intelligente uitwisseling van data en uitwisseling en kostenvoordelen 

die bereikt worden via ‘slim’ handelen in de commodity markt. De rol van de netbeheerder ligt hier 

in het ontwikkelen van intelligente sturing (smart grids). 

9.5 Intelligente sturing en balanshandhaving 

Kunnen decentrale initiatieven een rol spelen in de balanshandhaving (en de balansherstelmarkt)? 

Zijn er systeembaten te verwachten? En: zit er voor hen een verdienmodel in?  

Balanshandhaving is de verantwoordelijkheid van de systeembeheerder (system operator Tennet). 

Om de juiste frequentie te bewaken moeten invoeding en afname continue in balans zijn. Hiervoor 

heeft TenneT een systeem ingericht dat de verantwoordelijkheid voor de balans neerlegt bij de 

programmaverantwoordelijke (PV) partijen.  

De balans wordt gehandhaafd op basis van voorspellingen van invoeding- en afname 

(portfoliomanagement PV-verantwoordelijken) en door actieve sturing door regelbaar vermogen bij- 

of af te schakelen bij onbalans. Dit gebeurt door het afroepen van biedingen die worden gedaan door 

marktpartijen (de markt voor balans herstellend vermogen) en door het inzetten van speciaal 

hiervoor afgesloten contracten.  

Tekst box: Huidige situatie Balanshandhaving  

Door TenneT erkende partijen, de programmaverantwoordelijken (PV's), informeren TenneT 

dagelijks over de geplande transacties voor de volgende dag met andere PV's. De som van alle 

transacties per PV heet een ‘Energieprogramma’. TenneT controleert alle E-programma's op 

consistentie. De regionale netbeheerders informeren TenneT over de daadwerkelijk afgenomen en/of 

ingevoede hoeveelheid elektriciteit per PV. Het verschil tussen het Energieprogramma en de 

daadwerkelijke meetwaarden, gesommeerd per PV, vormt de ‘onbalans’. 

PV verantwoordelijken zijn verplicht om voor hun hele portfolio een consistent programma in te 

dienen (portfoliomanagement). Dat houdt in dat het programma de fysieke ‘netto positie’ van de PV 

partij (invoeding en afname) ten opzichte van het net over al zijn aansluitingen aangeeft, aangevuld 

met de volledige dekking van die netto positie door transacties met andere PV partijen of met het 

buitenland. TenneT controleert de programma's op consistentie met als resultaat dat alle bij TenneT 

ingediende programma´s in balans zijn. Alle ingediende programma´s samen zijn dan ook in balans 

wat inhoudt dat de fysieke netto positie van Nederland gedekt wordt door een uitwisseling met het 

buitenland.  

In real time monitort TenneT de balans aan de hand van de frequentie en de geprogrammeerde 

uitwisseling met het buitenland. Wanneer daarin een verstoring optreedt (bijvoorbeeld door uitval 

van een centrale) moet Nederland deze verstoring binnen 15 minuten herstellen. Om dat te doen kan 

TenneT beschikken over balans herstellend vermogen in de vorm van regel- en reservevermogen. 

TenneT heeft hiervoor een markt ingericht, de markt voor balans herstellend vermogen. Deze markt 

functioneert na, en in aanvulling op de groothandelsmarkt. Op deze markt zijn de marktpartijen de 

aanbieders en is TenneT de enige vrager. De kosten hiervan (vooral de prijzen die TenneT betaalt voor 

balans herstellend vermogen) worden in rekening gebracht bij de partijen die bijgedragen hebben 

aan de onbalans. Partijen die bijgedragen hebben om de onbalans te herstellen ontvangen daarvoor 

een vergoeding. 

TenneT contracteert in aanvulling hierop ook noodvermogen. Dat is vermogen dat kan worden 



Eindrapport Netbeheer Nederland Onderzoek Decentrale Markten versie 1.0 30092013 
 

67 

ingezet om de balans te herstellen indien het regel en reservevermogen daartoe niet toereikend zijn. 

Dit vermogen wordt veelal gecontracteerd in de vorm van afschakelbaar elektriciteitsverbruik (grote 

industrieën), maar ook opschakelbaar vermogen is mogelijk. 

Bron: TenneT (informatie van TSO werkgroep ‘decentrale markten’ en website) 

 

De decentrale collectieven zouden in theorie een rol kunnen pakken in dit systeem door: (1) 

aanbieden van ‘flexibiliteit’ en (2) ‘lokaal balanceren van vraag en aanbod’.  

1. Decentrale collectieven kunnen ‘flexibiliteit’ aanbieden ten behoeve van de systeembalans. 

Dat kan worden aangeboden aan ofwel de PV partij ten behoeve van het 

portfoliomanagement, ofwel aan de TSO (TenneT) door mee te doen op de markt voor 

balans herstellend vermogen. Decentrale collectieven kunnen bijvoorbeeld een rol spelen in 

het actief bij- of afschakelen van lokaal vermogen of in het tijdelijk verlagen van de vraag 

(demand response). Deze ‘flexibiliteit’ kan vervolgens beloond worden door de TSO.  

Wat betreft deze optie, stelt TenneT vast dat, gelet “op de huidige methodiek van balanshandhaving 

en de karakteristieken van de markt voor balans herstellend vermogen, dit vooralsnog geen 

voordelen oplevert voor het systeem of voor de decentrale collectieven”. 

Het niet onmogelijk is om flexibiliteit te ontsluiten door middel van prijsprikkels aan huishoudens en 

andere afnemers. De vraag is echter welke kosten hiervoor gemaakt moeten worden en welk effect 

dit heeft op de balanshandhaving. In de toekomst kan hier eventueel een rol ontstaan bij een 

grootschalige uitrol van elektrische auto’s en warmtepompen (met de daaraan gekoppelde sterke 

toename van de afname of vraag). Daarnaast kan ook bij utiliteitsgebouwen, noodstroomaggregaten 

en kleine industrie (klein zakelijke grootverbruikers) winst worden behaald. Een rol voor een 

aggregator die meerdere kleine vermogens samenvoegt lijkt onontbeerlijk. 

Centrale flexibiliteit voor frequentiehandhaving is vooralsnog goedkoper en gemakkelijker dan 

decentrale flexibiliteit. Dit zijn de goedkoopste aanbieders van flexibiliteit. Op dit moment zijn 

decentrale initiatieven niet concurrerend. Voor decentrale collectieven bestaat er dan ook geen 

voordeel om actieve rol in balanshandhaving op te zoeken (als ze dat al ambieerden). Wij zien bij 

netbeheerders en lokale initiatieven vooralsnog weinig interesse in producten en diensten op de 

balansherstelmarkt. 

Dit onderwerp blijkt echter punt van discussie, op Europees niveau en tussen TenneT en de regionale 

netbeheerders. Een andere netbeheerder merkt op dat “op Europees niveau juist een grote rol voor 

lokale opwekkers wordt gezien bij de balancering (flexibiliteit)”50.  

 

Wel merkt TenneT merkt op dat “in het systeem van de toekomst het handhaven van de frequentie 

steeds ingewikkelder wordt. Door toename van niet regelbaar vermogen, zoals wind en zon, wordt 

invoeding steeds volatieler. Tegelijkertijd drukt de duurzame productie de centrales die vandaag de 

flexibiliteit leveren uit de markt. De behoefte aan flexibiliteit zal dus toenemen, terwijl het 

traditionele aanbod afneemt. Om dit probleem het hoofd te bieden is het nodig om ons te 

heroriënteren op het marktontwerp om ervoor te zorgen dat er voldoende back up vermogen 

                                                           
50

 Verwezen wordt naar Eurelectric paper: Pooling Flexibility, juli 2013. 
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beschikbaar blijft, en dat de juiste hoeveelheid flexibiliteit voor handen is om de veiligheid van het 

systeem te garanderen” (TenneT). 

2. Decentrale collectieven kunnen een rol spelen in het ‘lokaal balanceren’ waarbij invoeding en 

afname zoveel mogelijk binnen een geografische regio op elkaar af gestemd wordt (kleiner 

maken van control area's).  

Een aantal decentrale initiatieven gaat ervan uit dat het kostenefficiënter is om opwekking en 

verbruik volledig op lokaal niveau met elkaar in evenwicht te brengen. Dit blijkt minder efficiënt dan 

gebruik te maken van de voordelen van een geografisch zo groot mogelijk systeem en van 

elektriciteit die centraal opgewekt wordt tegen lagere kosten. Verder zijn wij ook veronderstellingen 

tegengekomen dat een lokaal gebalanceerd net dat zelfvoorzienend is minder kwetsbaar is. 

Netbeheerders zijn het hier niet mee eens. Hoe breder vertakt het transportnetwerk, hoe 

makkelijker storingen, tijdelijke overschotten en tekorten opgevangen kunnen worden. 

TenneT merkt op dat ‘lokaal balanceren’ (in een beperkte control area) “in het kader van het 

handhaven van de frequentie geen realistische optie is” (systeembeheerder). In principe geldt dat 

hoe kleiner het geografisch gebied waarin invoeding en afname op elkaar moeten worden 

afgestemd, hoe hoger de kosten die worden gemaakt om flexibiliteit te bieden51.  Over een groter 

gebied tonen invoeding en afname namelijk een evenwichtigere curve dan over een klein gebied. 

Huidige initiatieven op dit gebied gaan allemaal uit van grotere control area's in plaats van kleinere. 

De Duitse denktank Agora stelt zelfs dat het “absurd is om een nationaal perspectief uit te gaan”, laat 

staan een regionaal of lokaal perspectief.  

It is absurd to take on a purely national perspective. And all indications point to further market 

integration in the coming years. This is advantageous for Germany’s Energiewende. Improved 

interconnection of power systems across Europe, or at least across sub-regions of Europe, are 

projected to yield considerable savings in comparison with an isolated national solution (Agora: 12 

Insights on the Germany’s Energiewende, 2013). 

Aanbeveling: Systeembeheerders zien geen rol voor decentrale collectieven op gebied van 

balanshandhaving. Op dit punt wordt echter nog volop discussie gevoerd (onder andere tussen 

TenneT en regionale netbeheerders). Het is dit licht raadzaam om het gebruik van de term ‘lokale 

balancering’ te vermijden en helderheid te bieden over mogelijkheden en onmogelijkheden op korte 

dan wel langere termijn. 

9.6 Intelligente sturing en transportcapaciteit 

Kunnen decentrale initiatieven een rol spelen in het beperken van de (over)belasting van de netten 

(capaciteitsmanagement)?  

Huidige scenario’s gaan voor de langere termijn uit van een substantiële groei van de vraag naar 

elektriciteit. Vooral warmtepompen en elektrische auto’s zullen daar aan bijdragen. Tegelijkertijd 

neemt ook de decentrale productie en terug levering aan het net toe, ofwel het aanbod. Decentrale 
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 TenneT verwijst het Agora rapport, 12 Insights on Germany’s Energiewende. Dit verijst naar Kema 
berekeningen waaruit volgt dat afstemming van vraag en aanbod op internationaal niveau in plaats van 
landelijk niveau in Duitsland leidt tot 40% lagere kosten. Zie: (p29) met verwijzing naar: “ECF (2010), p. 59ff. 
Calculations from KEMA  und Oxford Economics predict savings of up to 40%  should the electric grid be made 
Europe-wide”.  
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collectieven spelen op beide vlakken een rol. Tot 2020 verwachten de netbeheerders geen acute 

problemen, hebben we geconstateerd in hoofdstuk 4. Op de langere termijn, na 2020, zou de 

capaciteit van de netten echter onvoldoende kunnen worden om aan de vraag naar transport te 

kunnen voldoen. De gebruikelijke oplossing is om dan de netten te verzwaren en de capaciteit uit te 

breiden. Om deze investeringen in het net uit te sparen, kan ook gekeken worden naar beïnvloeding 

van de pieken in vraag en het productie-aanbod om zo de behoefte aan transport te verminderen. 

Het gaat hier om capaciteitsmanagement, ofwel sturing van de piek (het volume) als netto resultante 

van de vraag en het aanbod, op zodanige wijze dat de piek ‘past’ bij de beschikbare 

netwerkcapaciteit.  

De belasting van de netten is op verschillende manieren te beïnvloeden52:  

 Afstemmen van vraag en aanbod ‘achter de meter’ (binnen huishoudens, kantoren en 

andere eindgebruikers of afnemers). Energie wordt zoveel mogelijk gebruikt op het moment 

dat en de locatie waar het wordt opgewekt. Bijvoorbeeld: de accu van de elektrische auto 

laadt op of de wasmachine schakelt in als de zon schijnt; 

 Tijdelijk afschakelen van lokale productie-installaties als er sprake is van een te groot aanbod 

(ten opzichte van de beschikbare capaciteit); 

 De vraag van eindgebruikers laten reageren op de totale netbelasting; eindgebruikers 

aansturen om installaties op een ander moment te gebruiken als de vraag te groot dreigt te 

worden (demand response); 

 Energiebesparing projecten bevorderen waardoor het gebruik en in sommige gevallen ook 

de piekbelasting wordt verlaagd;  

 Lokale opslagfaciliteiten waardoor vraag en aanbod in de tijd worden uitgesmeerd en pieken 

voorkomen worden; 

Eindgebruikers kunnen hiertoe aangezet worden door prijsprikkels, inzicht in energieverbruik 

patronen, groepsdruk. Slimme meet- en regeltechnologie (ICT) en real time informatie is een 

voorwaarde om actief te kunnen sturen en beïnvloeden.  

De wens van veel decentrale collectieven om zoveel mogelijk eigen stroom op locatie te gebruiken 

(in huis, of in de wijk) kunnen in lijn liggen met de belangen van de netbeheerders (mits het collectief 

ook geografisch en “niet-technisch” is af te bakenen). De decentrale collectieven zouden daarmee 

een bijdrage leveren aan verbetering van het systeem. De vraag is: hoe kunnen ze hiervoor beloond 

worden? Deze vraag blijkt lastig te beantwoorden.  

Netbeheerders wijzen er op dat de investeringen in netverzwaring afgewogen dienen te worden met 

investeringen in ‘slimme’ meet- en regeltechniek in de lagere netten, of zelfs in huishoudens (home 

systems). “Dit is immers ook niet gratis”. In de IPIN proeftuinen en andere experimenten zoals Enexis 

Easy Street wordt onderzocht of bovengenoemde maatregelen daadwerkelijk effecten hebben en of 

de kosten daarvan tegen de baten opwegen. Deze resultaten zijn nog niet beschikbaar.  

                                                           
52

 Florence School of Regulation maakt onderscheid in vier categorieën: (1) Transferrable load, (2) non 
transferrable load, (3) Generation en (4) Storage.  Als je die categorieën onafhankelijk kunt besturen, meten en 
beprijzen, dan is de belasting van de netten daarmee direct kosten-efficient te beïnvloeden (netbeheerder). 
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Wat opvalt, is dat er sprake is van verschillende tijdbeleving. Als decentrale initiatieven kijken naar 

mogelijkheden rond capaciteitsmanagement (wat zij lokale balancering noemen), dan hebben ze het 

over 2014, 2015. Als netbeheerders naar mogelijkheden voor deze partijen benoemen, hebben ze 

2020 of zelfs 2050 in gedachten. Voor die tijd is er namelijk “niets aan de hand” in het net en kunnen 

ze experimenteren in proeftuinen om te kijken welke rol decentrale collectieven in de toekomst 

zouden kunnen spelen.  

Eerder is ook al genoemd dat het lastig blijkt om de exacte baten van de gedragsveranderingen te 

bepalen, en ook om die toe te rekenen aan de activiteiten van de decentrale initiatieven53. Indien 

bovenstaande acties inderdaad leiden tot uitstel van investeringen in netverzwaring (capaciteit), dan 

zullen deze baten uiteindelijk wel indirect bij alle eindgebruikers van het net terechtkomen (doordat 

de gereguleerde transporttarieven worden verlaagd).  

In dit rapport is al eerder aangehaald dat een flexibelere benadering van de prijsstelling voor 

aansluitingen en transportdiensten hier aan kan bijdragen (zie: aansluitingen). Dit systeem beloont 

verlaging van de piekbelasting met relatief eenvoudige prijsprikkels en levert de eindgebruiker dan 

ook kostenvoordeel op (verdienmodel).  

Optimaliseren van de transportcapaciteit is lokaal bepaald maatwerk (situationeel). Het is volgens 

netbeheerders niet zo dat ieder wijkstation en overal de netten moeten worden verzwaard. Er zou 

dus een mogelijkheid moeten zijn om daar waar problemen optreden met het decentrale 

collectieven te zoeken naar mogelijkheden om het volume passend bij dit vraag/ aanbod evenwicht 

te sturen. Hiervoor zal geëxperimenteerd moeten worden om het juiste optimum te vinden.  

Aanbeveling: Van capaciteitsmanagement in de lagere netten worden aanzienlijke systeembaten 

verwacht. Decentrale collectieven kunnen hier een actieve rol in spelen. Netbeheerders zullen 

duidelijk moeten maken dat dit pas op de langere termijn voordelen voor decentrale collectieven zal 

opleveren. De systeembaten zullen zich moeten vertalen in een meer flexibele tariefstructuur, 

waardoor gerichte prijsprikkels kunnen worden gegeven. 

9.7 Intelligente sturing en transportkosten  

 

    Figuur 11. Waar liggen de kosten? 

Een breed gedeelde veronderstelling is dat de transportkosten afnemen als de decentrale productie 

toeneemt én vraag en aanbod zoveel mogelijk lokaal op elkaar zijn afgestemd. De gedachte is dat 
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 Veldman, et al, ‘Scenariobased modelling of future residential electricity demands and assessing their impact 
on distribution grids’, in: Energy Policy, 2013. ‘ “This article shows that if these loads can be managed in such 
way, the electricity profiles can be flattened significantly. For the case of the Netherlands, the peakdemands in 
residential areas can be reduced with 35–67% in variousscenarios”. Opgemerkt wordt dat de grootste winst te 
behalen is uit sturing van het opladen van electrische auto’s.  
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omdat er minder centrale productie nodig is, er minder transport over de hoog- en 

middenspanningsnetten plaatsvindt en dat daarmee ook de netverliezen, en de noodzaak van 

netverzwaring afnemen. Een aantal decentrale collectieven gaat er zelfs vanuit dat ‘lokaal opwekken 

en gebruiken’ betekent dat er dan ook helemaal geen gebruik meer gemaakt hoeft te worden van de 

‘hogere netten’, waardoor ook de investeringskosten in de toekomst afnemen. Ook deze 

systeembaten verwacht men terug te zien in lagere transporttarieven. 

Uit het overleg met de netbeheerders volgt dat deze aanname niet kan worden onderschreven. 

Slechts een zeer beperkt gedeelte van de transportfunctie gaat over het fysiek transporteren. De 

‘hogere netten’ leveren frequentie, een stabiel spanningsniveau, en een hoge spanningskwaliteit, en 

een hoge betrouwbaarheid door omschakelmogelijkheden in geval van storingen.  

De investeringskosten in het middenspannings- en hoogspanningsnet worden grotendeels bepaald 

door de capaciteit en die is gebaseerd op de verwachte piekbelastingen (zowel vraag als aanbod). 

Het blijkt lastig om de verminderde transportkosten (als gevolg van afstand) te verrekenen met 

netverliezen, investering- en operationele kosten. “Je kunt LS-investeringen ten behoeve van 

additionele lokaal gehouden transporten niet zomaar wegstrepen tegen vermeden MS-/HS-

investeringen” (netbeheerder). Daarnaast is het ook hier lastig om de baten een op een toe te 

rekenen aan de inspanningen van de lokale partijen. Lagere systeemkosten zullen verrekend worden 

in lagere transporttarieven voor alle gebruikers in het huidige regime. Een eenduidig antwoord blijkt 

dus ook hier lastig. 

Aanbeveling: Duidelijk is dat de kostentoerekening en de huidige tariefstructuur ter discussie staan. 

Netbeheerders zullen met een antwoord op deze vragen moeten komen.  

9.8 Conclusie en aanbevelingen 

Wij komen tot de volgende conclusies en aanbevelingen: 

 

In dit hoofdstuk zijn een aantal spraakverwarringen en misverstanden tegen het licht gehouden. 

“Lokaal balanceren” blijkt voor decentrale collectieven en netbeheerders verschillende betekenissen 

te hebben. Het is in dit licht raadzaam om het gebruik van de term ‘lokale balancering’ te vermijden.  

Het is belangrijk om die expliciet te maken en helder te benoemen. Het gaat voor alle partijen om 

‘lokaal afstemmen van vraag en aanbod’ (of invoeding en afname), maar de doelen en 

functionaliteiten zijn verschillend. Intelligente sturing van decentrale vraag en aanbod is relevant in 

het licht van: (1) balanshandhaving; (2) capaciteitsmanagement en (3) transport(verlies)kosten. 

 

De vraag die we aan de orde stelden is of er op die punten systeembaten te verwachten zijn en zo ja, 

of die baten dan ook tot kostenvoordelen of een verdienmodel voor decentrale collectieven leidt.  

Een aantal decentrale collectieven meent dat er op korte termijn al geld te verdienen is met een 

slimme ‘balancering van lokale vraag en aanbod’.  

 Op gebied van balanshandhaving zien de systeem- en netbeheerders voorlopig geen rol 

weggelegd voor decentrale collectieven. De trend is om balancering op een hoger 

systeemniveau, en zelfs Europees, te regelen. Dit is echter punt van een Europese discussie.  

 Op gebied van capaciteitsmanagement zien zij wel een rol weggelegd, zij het in de toekomst 

(na 2020). Tot 2020 verwacht men nog geen capaciteitsproblemen (op situationele 
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knelpunten na), dus is actieve sturing op dit niveau nog niet nodig. Op de langere termijn is 

dit wel het geval. Slimme technologie zal hier een belangrijke bijdrage in leveren. Er is 

voordeel te behalen als lokaal gebruik en opwekking slimmer op elkaar wordt afgestemd. 

Hierdoor kunnen de pieken worden verkleind en netverzwaring worden voorkomen. Van 

capaciteitsmanagement in de lagere netten worden aanzienlijke systeembaten verwacht. 

Decentrale collectieven kunnen hier een actieve rol in spelen. 

 Decentrale collectieven menen dat de verminderde transportafstanden tot lagere 

transportkosten leiden. Het blijkt echter lastig om de directe baten van een verminderde 

transportafstand te bepalen (bij een toename van meer decentrale productiecapaciteit).  

 

Duidelijk is dat de kostentoerekening en de huidige tariefstructuur ter discussie staan. De 

systeembaten zullen omgezet moeten worden in een meer flexibele tariefstructuur, waardoor 

gerichtere prijsprikkels kunnen worden gegeven (op capaciteit en transport). Het huidige 

tarievenstelsel leent zich niet voor actieve sturing of capaciteitsmanagement. De baten komen 

onvoldoende terecht bij degene die een positieve bijdrage levert. Een meer gedifferentieerd 

capaciteits- en transporttariefstelsel kan hieraan bijdragen. In het ideale geval zal: “Een deel van de 

baten bij de energiegebruikers terecht komen via aangepaste tarieven en een deel zal terecht komen 

bij derden die met diensten en producten de energiegebruiker helpen om het elektriciteitsverbruik te 

verschuiven en/of te verminderen”. (MKBA 2012) 

Het is goed om realistisch en eerlijk te zijn over de beperkte mogelijkheden die er op dit moment zijn 

om lokaal flexibiliteit te belonen. Op welke termijn dit noodzakelijk is, moet eerst verder worden 

onderzocht. Lokale flexibiliteit zal belangrijker worden naarmate het aandeel decentrale duurzame 

energie toeneemt in de energiehuishouding. Vooralsnog is het goedkoper om de balans op centraal 

niveau te regelen en treden nog nauwelijks capaciteitsproblemen in de regionale distributienetten 

op.  

Ook is het belangrijk om de verschillen in tijdshorizon te benadrukken. Zeker op het gebied van 

slimme en intelligente netten zijn de baten pas op de langere termijn (na 2020) te verwachten.  

Netbeheerders zullen helderheid moeten verschaffen over deze kwesties en daar actief over 

communiceren richting decentrale collectieven en beleidsmakers. Een verdiepingslag en 

positiebepaling op deze punten is wenselijk. Dit wordt onder andere mogelijk op basis van de 

resultaten van de IPIN projecten waarbij een aantal uitgangspunten van de MKBA Intelligente netten 

getoetst en gevalideerd zullen worden. Het is belangrijk om door te gaan met het experimenteren in 

proeftuinen om uit te vinden welke mogelijkheden lokale afstemming van vraag en aanbod op 

termijn zullen bieden om de kosten van een deels duurzame en deels decentrale energiehuishouding 

zo efficiënt mogelijk te houden. 
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10 Beleidsjuridische context: Huidige wettelijke kaders en marktmodel  
 

10.1 Inleiding  

De mogelijkheden voor netbeheerders om decentrale collectieven te faciliteren is gedeeltelijk 

begrensd door de wet- en regelgeving waarbinnen netbeheerders opereren. “Netbeheerders kunnen 

veel, maar mogen weinig” (workshop 2).  

Deze wet- en regelgeving is op een aantal punten sterk in ontwikkeling. Zo is op 1 augustus 2013 - 

overgegaan naar een nieuw marktmodel: van een netbeheerdersmodel naar een leveranciersmodel. 

Dit heeft aanzienlijke gevolgen voor de rol van de netbeheerder in de relatie met kleinverbruikers. De 

netbeheerder wordt in de keten ten opzichte van de klant ‘naar achteren’ geschoven. Daarnaast 

worden, sinds 2011 in het kader van het STROOM wetgevingstraject en sinds de eerste helft van 

2013 in het kader van het SER Energieakkoord, intensieve externe en interne discussies gevoerd over 

de inrichting van het toekomstige energiesysteem. In dit hoofdstuk staan we stil bij deze 

ontwikkelingen in het wet- en regelgevende kader, voor zover deze bekend zijn en voor zover deze 

relevant zijn voor de decentrale collectieven. Daarnaast lichten we een aantal van de voorstellen uit 

de voorgaande hoofdstukken - de adviesdiensten, aansluitingen en tariefstelling en dataservices - 

nader toe in het licht van relevante wet- en regelgeving.  

10.2 Wettelijke context: huidige taken en verantwoordelijkheden netbeheer 

Kerntaak van de netbeheerder – zoals vastgelegd in de Elektriciteits- en Gaswet – is om zorg te 

dragen voor de door hem beheerde netten en om het transport van elektriciteit over de netten op de 

meest doelmatige wijze te waarborgen. Bij het aanleggen, herstellen, vernieuwen of uitbreiden, 

neemt de netbeheerder maatregelen in overweging op het gebied van duurzame elektriciteit, 

energiebesparing en vraagsturing of decentrale elektriciteitsproductie waardoor de noodzaak van 

vervanging of vergroting van de productiecapaciteit ondervangen kan worden.54.  

De grenzen en verplichtingen die worden gesteld aan de netbeheerders zijn verder neergelegd in de 

Informatiecode, Netcode, Tarievencode, Tarievenmethode, Meetcode en Meetvoorwaarde. Dit 

bepaalt in belangrijke mate welke mogelijkheden netbeheerders hebben om nieuwe producten en 

diensten te ontwikkelen en in hun tarieven op te nemen. Het faciliteren van de energietransitie naar 

een duurzame decentrale energiehuishouding is momenteel niet formeel onderdeel van het 

takenpakket van de netbeheerders. Het verdient aanbeveling deze faciliterende rol expliciet in 

wetgeving op te nemen. Hiermee komt ruimte voor netbeheerders om producten en diensten te 

ontwikkelen die noodzakelijk zijn voor deze transitie (zie verder).   

                                                           
54

 Art 16 elektriciteitswet 1998, taken en verplichtingen van de netbeheerder (citaat): “Een netbeheerder heeft 
op basis van de Elektriciteits- en Gaswet de taak om de door hem beheerde netten in werking te hebben, te 
onderhouden en de veiligheid en betrouwbaarheid van de netten en van het transport van elektriciteit over de 
netten op de meest doelmatige wijze te waarborgen. Daarnaast heeft een netbeheerder tot taak om de netten 
aan te leggen, te herstellen, te vernieuwen of uit te breiden, waarbij hij maatregelen in overweging neemt op 
het gebied van duurzame elektriciteit, energiebesparing en vraagsturing of decentrale elektriciteitsproductie 
waardoor de noodzaak van vervanging of vergroting van de productiecapaciteit ondervangen kan worden. 
Netbeheerders hebben er belang bij dat zij de kosten (inclusief een redelijk rendement op het daadwerkelijk 
geïnvesteerde vermogen voor de kapitaalverschaffers) die zij maken om te voldoen aan de wettelijke 
beheertaken, kunnen terugverdienen” . 
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De netbeheerder Tennet is verantwoordelijk voor het landelijke transport van elektriciteit over de 

hoogspanningsnetten en de balanshandhaving (Artikel 16 elektriciteitswet). De regionale 

netbeheerder is verantwoordelijk voor de distributie over de midden- en laagspanningsnetten. 

Decentrale collectieven die willen invoeden op deze netten hebben dus voornamelijk met de 

regionale netbeheerders te maken.  

10.3 Aankomende wetswijzigingen  

Nieuw marktmodel 

Per 1 augustus 2013 is de laatste maatregel van het nieuwe marktmodel ingevoerd, namelijk het 

leveranciersmodel55. De hieruit volgende veranderingen hebben grote impact op de marktprocessen 

en de onderlinge rollen en verantwoordelijkheden tussen netbeheerders, leveranciers en 

marktpartijen.  

 Het nieuwe marktmodel leidt echter niet tot onoverkomelijke problemen bij de facilitering van 

de duurzame decentrale energietransitie (door de netbeheerders). De voorstellen in dit rapport 

vereisen geen wijzigingen in de huidige marktordening.  

STROOM: wetgevingstraject 

Naast de invoering van het nieuwe marktmodel werkt het Ministerie van Economische Zaken sinds 

2011 aan het wetgevingstraject STROOM met oog op herziening van de Elektriciteits- en Gaswet. 

Hierin zullen ook de definitieve uitkomsten van het Energieakkoord (SER) worden meegenomen (het 

traject heeft gedurende de SER onderhandelingen stilgestaan). Streven is dat deze nieuwe gas en 

elektriciteitswet per 1 januari 2015 in werking treedt. Onderdeel van dit wetstraject en relevant voor 

de dienstverlening van netbeheerders aan duurzame decentrale collectieven zijn onder andere:  

 

 Uitgangspunt van de herziene wetgeving is dat deze de transitie naar een duurzame 

energiehuishouding optimaal moet ondersteunen;  

 Informatie die belangrijk is voor de energietransitie moet door de netbeheerder openbaar 

worden gemaakt en beschikbaar komen voor alle marktpartijen (relevant met oog op 

dataservices); 

 Experimenten-AMvB: belemmerende regels voor de ontwikkeling van lokale 

energieproductie moeten bij wijze van experiment buiten werking gesteld kunnen worden. 

(eventueel al invoering per 1 januari 2014) 

 

Aanbeveling: het STROOM traject bevat op een aantal punten relevante voorstellen die de 

mogelijkheden voor facilitering van de energietransitie en van decentrale collectieven verruimen dan 

wel verkleinen. Het is van belang deze ook met oog op de decentrale collectieven nauwlettend te 

volgen en actief te beïnvloeden.  

                                                           
55

 Voor meer informatie zie: “Stroomopwaarts” Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend 
marktmodel voor kleinverbruik versie 6.0 7 maart 2012 op http://www.edsn.nl/wp-
content/uploads/2012/05/MPM-Leveranciersmodel-v6.0.pdf. Dit omvat o.a. de invoering van het centraal 
aansluitingenregister, slimme meter en het metermarktmodel. De vaststelling van de nieuwe 
meetverantwoordelijkheid voor kleinverbruikers (die nu bij de leveranciers is komen te liggen) kan zeker 
geconstateerd worden dat dit voor de rol van de netbeheerder een stap terug is.  

http://www.edsn.nl/wp-content/uploads/2012/05/MPM-Leveranciersmodel-v6.0.pdf
http://www.edsn.nl/wp-content/uploads/2012/05/MPM-Leveranciersmodel-v6.0.pdf
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SER Energieakkoord 

Tussen november 2012 en augustus 2013 heeft de Sociaal-Economische Raad een proces 

gefaciliteerd om tot een breed gedragen nationaal energieakkoord voor duurzame groei te komen. 

Dit brengt een groot aantal bestaande en nieuwe ambities samen op het gebied van de 

verduurzaming van de energievoorziening, energiebesparing en financiering. Begin september is een 

akkoord op hoofdlijnen ondertekend door een groot aantal partijen56. De voorgestelde maatregelen 

zullen in de komende maanden verder worden uitgewerkt. Voor de decentrale collectieven, 

duurzame decentrale energie en de netbeheerders zijn de volgende onderdelen van belang:  

 

 Het ‘stimuleren van decentrale duurzame energie’ is de derde pijler van het SER energieakkoord. 

Hierin is een belangrijke rol toebedacht aan huishoudens en mkb: “minimaal 1 miljoen huishoudens 

en/of MKB bedrijven in 2020 voor een substantieel deel via duurzame decentrale energie (DDE) in hun 

eigen elektriciteitsvraag voorzien en andere vormen van duurzame opwekking voor eigen gebruik 

toepassen.” Ook is de rol van lokale initiatieven expliciet benoemd.  

 Er is een speciale fiscale regeling voorgesteld voor coöperatieve opwekking met een verlaagd 

energietarief. Dit voornemen is tevens onderdeel van het Regeerakkoord (zie hieronder). De regeling 

wordt verder uitgewerkt en zal mogelijk in januari 2014 in werking treden. Als deze regeling doorgaat 

biedt dit meer ruimte aan decentrale collectieven om zonPV projecten te realiseren.  

 Er zal worden onderzocht of aanpassing in de wetgeving noodzakelijk is om de (decentrale) 

energietransitie te ondersteunen. Dit omvat onder andere aandacht voor een andere 

kostentoerekening voor transport- en aansluitkosten (zie verder).  

 Er zijn afspraken gemaakt over de rol van netbeheerders in de informatievoorziening: “Netbeheerders 

maken informatie geanonimiseerd beschikbaar ten behoeve van de transitie, zoals voor 

energiebesparingdiensten. Het betreft hier het Productie Installatie Register (PIR) voor decentrale 

opwekking (invoeding op midden- en laagspanning), evenals de beschikbaarheid van verbruiksdata op 

postcodeniveau (Energie in Beeld)”.  

 M.b.t de experimenten AMvB is ruimte gecreëerd voor experimenten met variabele transporttarieven 

en virtuele - kleinschalige - handelsplatforms waar particulieren hun energie onderling kunnen 

kopen/verkopen. Voor energiecoöperaties is voorgesteld om te “onderzoeken of er in de praktijk 

wettelijke belemmeringen zijn voor crowdfunding als financiële basis voor financiering van 

energiecoöperaties”.  

 Pijler 4 benoemt de noodzaak voor aanpassingen in de infrastructuur om de “tweerichtingstromen 

tussen producenten en gebruikers” te accommoderen. Bekrachtigd wordt dat “Voor realisatie van de 

ambities voor 2020 het regionale energienet en het landelijke gasnet in Nederland in principe geen 

limiterende factor vormen. Of dat ook geldt voor het landelijke hoogspanningsnet is afhankelijk van de 

ambities voor windparken op zee”.  

 Ook in andere SER-pijlers bevatten onderdelen die relevant zijn met oog op de decentrale collectieven, 

vooral de pijlers ‘gebouwde omgeving’ en ‘energiebesparing’ en financieringsregelingen. 

 

Rens Knegt, directeur van Netbeheer Nederland zegt over het Energieakkoord op hoofdlijnen:  

Dit plan heeft een aantal duidelijke contouren waar we de komende jaren als Nederland met de 

energievoorziening en de energietransitie op willen inzetten. Elk jaar investeren de energie 

netbeheerders gezamenlijk rond de € 2 miljard in het toekomstbestendig houden van de Nederlandse 

energienetten. Nu er een breed gedragen akkoord ligt waarin enkele duidelijke keuzes worden gemaakt, 

betekent dat meer houvast voor onze investeringsbeslissingen, waarmee deze gerichter gedaan 

kunnen worden. Wat Netbeheer Nederland betreft had het Energieakkoord nog wel wat verder mogen 

                                                           
56

 SER Energieakkoord (www.energieakkoordser.nl). 
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gaan, ook qua horizon, maar gegeven de situatie ligt er nu een goede basis voor de komende 10 jaar. 

“Als we deze plannen de komende 10 jaar kunnen realiseren, dan hebben we al fors meer bereikt dan 

de afgelopen 10 jaar”.57 

 

Aanbeveling: Neem een actieve rol bij de uitwerking van de voorgestelde regelingen van het SER 

Energieakkoord (daar waar netbeheerders een rol is toebedacht).  

 

Wet Belastingen op Milieugrondslag: Collectief salderen. 

De coöperatieve opwekking met een verlaagd energietarief zal wettelijk worden verankerd in de Wet 

Belasting op Milieugrondslag. Belangrijke wijzigingen in de wetgevende sfeer dienen zich aan op het 

gebied van saldering. Op dit moment kunnen particulieren hun zelf opgewekte zonnestroom 

verrekenen met hun gebruik (‘salderen’). Zolang dit ‘achter de meter’ gebeurt hoeven zij geen 

energiebelasting en BTW te betalen over het zelfopgewekte deel. Dit geldt nu als netto verminderd 

energiegebruik, ook als de stroom een deel van de tijd wordt teruggeleverd aan het net en op een 

later tijdstip weer wordt opgenomen. Voor particulieren die investeren in zonnepanelen op een 

ander dak (‘voor de meter’) geldt deze regeling momenteel niet. Collectieven, waaronder 

windcoöperaties pleiten al jaren voor een verruiming van deze regeling. Een verruimde regeling is 

opgenomen in het SER energieakkoord en wordt in het najaar 2013 verder uitgewerkt. Onduidelijk is 

welke vorm dit gaat aannemen. Voor de netbeheerders is dit relevant met oog op informatie- en 

dataverwerking. De contouren van de huidige voorstellen doen ook vermoeden dat deze nieuwe 

regeling het aantal verzoeken om een nieuwe aansluiting, en waarschijnlijk een tweede aansluiting 

op een WOZ object zal doen versnellen.  

 

Regeerakkoord (p9):  

Het kleinschalig, duurzaam opwekken van (zonne-)energie waarvoor geen rijkssubsidie 

wordt ontvangen, wordt fiscaal gestimuleerd door invoering van een verlaagd tarief in de 

eerste schijf van de energiebelasting op elektriciteit die afkomstig is van coöperaties van 

particuliere kleinverbruikers, aan deze verbruikers geleverd wordt en in hun nabijheid is 

opgewekt. Deze wordt lastenneutraal gefinancierd door een generieke verhoging van het 

reguliere tarief in de eerste schijf van de energiebelasting. 

 

10.4  Nadere toelichting producten en diensten 

Hieronder wordt verder in gegaan op eventuele wijzigingen die voor de in voorgaande hoofdstukken 

(deel 2) voorgestelde producten en diensten nodig zouden zijn in het wettelijke kader. 

Advies- en data diensten: afbakening commerciële activiteit 

In hoofdstuk 7 is gesignaleerd dat er discussie bestaat over de taak afbakening van netbeheerders en 

commerciële aanbieder op het terrein van advies- en datadiensten. Netbeheer Nederland heeft in 

juni 2013 haar positie bepaald ten aanzien van de rol van de netbeheerder op gebied van 

dataverkeer. Hierin spreekt zij zich uit voor een rol als ‘marktfacilitator’ (zie hoofdstuk 7). Gezien de 

                                                           
57

 In EnergieBusiness, 15 juli 2013: SER Akkoord: Reacties vanuit de energiesector’ (www.energiebusiness.nl)  
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voortdurende discussie in de markt en met de netbeheerders onderling is aanbevolen om deze 

positiebepaling actiever uit te dragen en te concretiseren.  

Netbeheerders mogen alles doen wat is voorgeschreven binnen hun wettelijke taken. Daarnaast 

kunnen en willen zij de energietransitie faciliteren door diensten aan te bieden die nu niet door 

derden worden opgepakt. Het gaat hierbij vooral om het invullen van de duidelijke vraag naar advies- 

en datadiensten. Regionale netbeheerders maken onderdeel uit van een netwerkbedrijf. Andere 

onderdelen van dit bedrijf mogen, in tegenstelling tot de netbeheerder, commerciële activiteiten 

verrichten zolang deze niet strijdig zijn met het beheer van het net. Indien de netbeheerder bepaalde 

commerciële taken niet kan oppakken, kan zij die overdragen aan andere bedrijven binnen het 

netwerkbedrijf58. 

Er wordt nu gekeken door het Ministerie van Economische Zaken of netbeheerders via een AMvB, 

bepaalde taken die niet door de markt worden opgepakt, onder regulering mogen oppakken. 

Marktpartijen mogen deze taken dan echter ook oppakken. Een dergelijke AMvB zou het huidige 

dilemma voor een deel kunnen oplossen. Al zal het lastig zijn om te bepalen waar marktfacilitering 

ophoudt en oneigenlijke concurrentie begint. Wij kunnen hier op basis van de gevoerde gesprekken 

geen eenduidig antwoord op geven. 

 

Aanbeveling: Onderzoek of decentrale collectieven en het Ministerie van Economische Zaken een 

neutrale marktfaciliterende rol door netbeheerders ten aanzien van data ondersteunen en 

gezamenlijk kan worden opgetrokken.  

 

Flexibele aansluit- en transporttarieven  

 

In hoofdstuk 8 is voorgesteld om meer flexibiliteit te creëren in de tarifering van transport van 

elektriciteit. In plaats van de vrij starre toepassing van het capaciteitstarief, zou het in de toekomst 

aan te bevelen zijn om naar een systeem van meer flexibele tariefdragers en contractvormen over te 

gaan. Een dergelijke overgang vereist echter omvangrijke wijzigingen in de wettelijke systematiek en 

tariefregulering.  

In de context van het SER akkoord en het STROOM traject is aangegeven dat nader onderzoek zal 

plaatsvinden naar de tariefstructuur, onder andere naar de wenselijkheid voor één landelijk 

transporttarief voor afnemers op hetzelfde netvlak, en de mogelijkheid op verschillende tijdstippen 

verschillende transporttarieven te hanteren om decentraal vraag en aanbod op elkaar af te 

stemmen. Het zou goed zijn als in dit onderzoek de aanbeveling ten aanzien van een flexibele 

transportdienst en de roadmap daar naar toe worden meegenomen.  

 

 In de evaluatie van de Elektriciteit- en Gaswet door de ACM in 2012 wordt voorgesteld “de huidige, 

complexe tariefstructuren voor de regionale netbeheerders elektriciteit te vereenvoudigen door het 

aantal tariefsoorten en tariefcategorieën terug te brengen. Deze maatregel kan echter 

verschuivingen teweegbrengen in de tarieven van groepen afnemers, zodat er mogelijk weerstand 

tegen vereenvoudiging is bij bepaalde groepen afnemers; om die reden is nader onderzoek gewenst.” 

Dit voorstel zou leiden tot aanzienlijk minder flexibiliteit dan uit dit onderzoek als behoefte volgt. 

Hoewel de wens tot vereenvoudiging van de tarieven door een ieder gedeeld wordt, kan deze 

vereenvoudiging samen gaan met verdere versoepeling. Het is goed dit in dit onderzoek mee te 
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 Zij mag echter geen activiteiten ondernemen op gebied van productie, handel en of levering van gas en 
elektriciteit 
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nemen. Dit zal wijzigingen van de Elektriciteits- en Gaswet en de daarmee samenhangende codes tot 

gevolg hebben.  

 

Een van de punten wat in de gesprekken over flexibelere transporttarieven tussen netbeheerders en 

de ACM zeker naar voren zal komen, is dat in de huidige wetgeving de aansluiting bepalend is voor 

het onderscheid in klein- en grootverbruikers. Er is uitdrukkelijk gekozen voor de technische aard 

van de aansluiting, omdat deze statisch is en de status van de afnemer dan niet te gemakkelijk 

wijzigt. Omdat voor levering aan kleinverbruikers een leveranciersvergunning nodig is, zou het 

loslaten van deze categorieën consequenties hebben voor het toezicht op de vergunning en de 

bescherming van de afnemer, de programmaverantwoordelijkheid, het leveranciersmodel en de 

meetvoorschriften. Deze consequenties zullen moeten worden meegewogen. Hiervoor kan ook 

gekeken worden naar systemen in het buitenland, waarin verbruik naast de grootte van de 

aansluiting wordt gebruikt om de status van de afnemer te bepalen.  

 

De (technische) aard van de aansluiting is bepalend voor de kwalificatie van een afnemer als 

kleinverbruiker en niet de aard van de afnemer (huishoudelijke of zakelijke afnemer) die zich achter 

deze aansluiting bevindt. De wetgever heeft voorafgaand aan de liberalisering van de 

kleinverbruikersmarkt bewust voor dit criterium gekozen. De helderheid en controleerbaarheid van de 

regelgeving zouden namelijk gebaat zijn bij een benadering waarbij de technische aard van de 

aansluiting bepalend is voor de afbakening van het beschermingsbereik en niet de aard van de klant 

die zich achter de aansluiting bevindt
59.  

 

Het huidige stelsel gaat uit van kosten van het beheer van het netwerk; dit verhoudt zich niet altijd 

goed tot de dienstverlening aan en behoeften van klanten. Het is onze aanbeveling om te zoeken of 

een klantgerichttarief niet mogelijk is, zonder daarbij de verschillende principes zoals 

kostenveroorzakersbeginsel, non discriminatie en cascadebeginsel uit oog te verliezen. 

 

Aanbeveling: Kijk of het mogelijk is om het tarievenstelsel minder kostengericht en meer klantgericht 

te maken, zonder daarbij principes zoals kostenveroorzakersbeginsel, non discriminatie en het 

cascade-beginsel uit het oog te verliezen; Meer flexibel betekent niet ingewikkelder. Het is aan te 

raden de tarieven flexibeler, eenvoudiger en duidelijker te maken. 

 

10.5 Kostenverdeling in de tariefregulering 

De kosten voor de infrastructuur en de fysieke aansluitingen zullen hoe dan ook gedekt moeten zijn. 

Als één klant minder betaalt zal de ander meer gaan betalen. De kostentoerekening aan klanten is 

hoe dan ook een verdelingsvraagstuk (workshop 2).  

In hoofdstuk 9 (intelligent sturen) is aangegeven dat de bestaande wijze van kostentoerekening en 

de huidige tariefstructuur ter discussie staan: het huidige tarievenstelsel leent zich niet voor actieve 

sturing of capaciteitsmanagement. De baten komen onvoldoende terecht bij degene die een 

positieve bijdrage levert.  
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 Evaluatie Elektriciteitswet 1998 en Gaswet door de NMa, Eindverslag april 2012. 
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Vanuit Europa is voorgeschreven dat de tarieven voor alle afnemers gelden en objectief worden 

toegepast zonder onderscheid te maken tussen gebruikers van het systeem. Het Nederlandse 

systeem van tariefregulering is gebaseerd op het kostenveroorzakingsbeginsel. Dat houdt in dat een 

tarief moet passen bij de dienst die de kosten veroorzaakt. Wijziging in toepassing van tarieven, 

zowel wat betreft de transportdienst als wat betreft de aansluitdienst zullen dus moeten vallen 

binnen dit systeem, tenzij ook dit wettelijke kader wordt gewijzigd.  

In het STROOM-traject wordt op dit moment gekeken naar decentrale invoeding door prosumenten 

en de kostenverdeling in de tariefregulering (kostenveroorzakingsbeginsel). D-cision, ECN en TUdelft 

doen onderzoek naar de belasting van decentrale opwekkers en decentrale collectieven op de 

elektriciteitsnetten en de daarbij horende kostenverdeling. Dit onderzoek kan gevolgen hebben voor 

de tarieven voor decentrale invoeding. De indruk bestaat bij veel decentrale collectieven dat 

decentrale opwekkers in hun transport- en aansluittarieven worden benadeeld ten opzichte van 

centrale opwekkers. Het verdient aanbeveling om in deze discussie duidelijkheid te verschaffen over 

de kosten die beide partijen voor transport en aansluitingen worden berekend.  

Indien dit onderzoek daar aanleiding toe geeft, kan men kijken naar een tariefsystematiek, die beter 

aansluit bij de financieringsmogelijkheden van het decentrale collectief of de projectontwikkelaar om 

zo de groei van decentrale opwekking niet onnodig te vertragen.  

 

Aanbeveling: Gezien het voorgaande is het verstandig om binnen het STROOM traject bij het 

Ministerie van Economische Zaken en de ACM aan te haken aangaande de discussies over decentrale 

invoeding en de kostenverdeling in de tariefregulering.  

10.6 Conclusies en aanbevelingen 

Samenvattend komen wij tot de volgende conclusies en aanbevelingen 
 

• Het nieuwe marktmodel (het leveranciersmodel) leidt niet tot onoverkomelijke problemen 
bij de facilitering van de duurzame decentrale energietransitie; 

• De in dit rapport voorgestelde producten en diensten zijn in te passen in de huidige 
marktordening. De huidige rollen en verantwoordelijkheden staan de facilitering van de 
duurzame energietransitie niet in de weg. Wel is duidelijk dat er nieuwe spelers zijn, die een 
nieuwe rol in de keten innemen. 

• Wat betreft tariefregulering is wel verandering van het wettelijk kader nodig. Zowel ten 
aanzien van de transportdienst (capaciteitstarief) als de aansluitdiensten lijken de juiste 
incentives (en tariefdragers) voor een duurzame decentrale energietransitie op dit moment 
te ontbreken. Hier lijkt grote behoefte aan meer flexibiliteit; 

• Daarnaast is nadere concretisering en verruiming van de mogelijkheden van de 
marktfaciliterende rol op gebied van advies en dataservices wenselijk. 
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11 Conclusies en aanbevelingen  
 

 

11.1 Inleiding en samenvatting op hoofdlijnen  

In dit hoofdstuk vatten we een aantal van de hoofdlijnen samen en werken we toe naar enkele 

aanbevelingen en acties die onderdeel kunnen vormen van een Actieplan ”Collectief Decentrale” 

Duurzame Energievoorziening. Dit is een eerste aanzet tot een uitwerking van het concept Actieplan 

Duurzame Energievoorziening van NetbeheerNL juni 2013.  

Nieuwe toetreders op de energiemarkt: de realiteit als proeftuin 

 Vanaf 2011 meldt zich een groep nieuwe spelers op de energiemarkt. Collectieven van burgers 

zetten zich in voor méér duurzame energie in de eigen omgeving en energiebesparingsprojecten. 

Kenmerkend is de maatschappelijke doelstelling, de actieve betrokkenheid van ‘burgers’, de 

zelforganisatie in ‘collectieven’ (of niet-gevestigde energiespelers) en de expliciete inzet op 

duurzaam decentraal. We noemden ze in deze studie: ‘(duurzaam) decentrale collectieven’; 

 Begin 2013 staat de teller op bijna 70 energiecoöperaties (waarvan circa de helft in oprichting) en 

een veel groter aantal spontane buurt- en wijkinitiatieven60. Daarnaast zijn er steeds meer 

commerciële projectontwikkelaars actief die burgers bij hun wind- en zonprojecten betrekken. 

Deze nieuwe lichting energieke burgers treedt in de voetsporen van de ‘oudere’ windcoöperaties 

die al ruim twintig jaar duurzame energie in eigen beheer exploiteren; 

 De leercurve voor nieuwe toetreders in de energiemarkt is steil en hard. De stap van idee naar 

realisatie blijkt in de praktijk vaak lastig. Toch is deze trend zich aan het bestendigen. Een aantal 

voorlopers heeft de transitie door gemaakt van ‘ongeïnformeerd optimisme’ naar ‘collectief 

realisme’61 en van start-up naar serieus lokaal energiebedrijf. Een grotere groep is hen aan het 

                                                           
60

 Voor een beschrijving van deze beweging: Energieke Bottomup in Lage Landen (Schwencke, 2012) 
61

 Mooie omschrijving van de ontwikkelingsfasen van lokale energiecollectieven: van ongeïnformeerd 
optimisme (’we gaan het doen’), geïnformeerd pessimisme (‘er kan veel niet) naar collectief realisme (‘gegeven 
de randvoorwaarden en voldoende tijd is het mogelijk’). Uitspraak en analyse van Felix van Gemen, een van de 
trekkers van NHEC, nu actief bij VEC.  



Eindrapport Netbeheer Nederland Onderzoek Decentrale Markten versie 1.0 30092013 
 

81 

volgen. Via krachtenbundeling en kennisuitwisseling is een zelfbewustzijn van de ‘beweging als 

beweging’ ontstaan; 

 Energieleveranciers en andere commerciële partijen gaan ondertussen samenwerken met de 

nieuwe toetreders. Boeiende partnerschappen ontstaan waar burgerkracht en marktmacht 

elkaar op creatieve wijze vinden. De Windcentrale met Greenchoice, de zonnecentrales op de 

Caballero fabriek met Eneco en op het FC Groningen stadium met Essent 62, nieuwe vormen van 

crowdfunding63 zijn inspirerende voorbeelden. Ook gemeenten, provincies en de nationale 

overheid krijgt meer oog voor de ‘energieke burger’ en de ‘doe-democratie’64; 

 Ook de netbeheerders werken al in diverse projecten actief met de decentrale collectieven 

samen in de IPIN proeftuin projecten (Liander met LochemEnergie en TexelEnergie) en diverse 

andere pilots; 

 De publieke aandacht voor ‘veel klein, is samen groot’ is sinds 2012 sterk toegenomen. De 

beweging vindt brede maatschappelijke weerklank; 

Wij stellen deze realiteit als ‘proeftuin’ te zien: de spontane proeftuin Duurzaam Decentrale 

Collectieven. De technologische en sociale innovaties rond decentrale duurzame energie bieden een 

schat aan praktijkervaring, waar netbeheerders, marktpartijen en alle andere partijen hun voordeel 

mee kunnen doen.  

Betekenis voor de Netbeheerders  

 Er zijn veel collectieven actief en dit aantal zal naar verwachting toenemen. Deze collectieven 

benaderen de netbeheerders met allerlei vragen, verwachtingen, wensen en behoeften. Op dit 

moment zijn de organisaties van de netbeheerders daar nog niet ingericht. Ook als ze niets met 

deze vragen kunnen, zal er toch een reactie moeten komen. Er is dus een nieuwe 

klantenbenadering nodig; 

 Deze collectieven dragen actief bij aan de realisatie van de energietransitie en van de 

overheidsdoelstellingen (van 16% duurzaam). Als de netbeheerders zich uitspreken voor een 

proactieve rol als ‘marktfacilitator’ van de energietransitie dan ligt ondersteuning van deze 

decentrale collectieven voor de hand. Zoals een netbeheerder het verwoordt: “We hebben 

goede redenen nodig om wijzigingen in het energiesysteem te verantwoorden. Als zij een 

significante bijdrage leveren aan de duurzaamheiddoelstellingen of bijdragen aan de verbetering 

van het energiesysteem, dan hebben wij hen veel te bieden en willen we hier ook achteraan 

jagen”; 

 Decentrale collectieven zijn bezig met het ontwikkelen van zonPV en windprojecten en 

energiebesparingsprojecten. Gezien de impact die invoeding heeft op de elektriciteitsnetwerken, 

vooral de laagspanningsnetten, anticiperen netbeheerders op een toekomstscenario met een 

groter aandeel zonPV en kleinschalig wind. Tot 2020 verwachten de netbeheerders geen 

capaciteitsproblemen. Gezien de enorme kloof tussen toekomstbeelden en gerealiseerd aandeel 

duurzaam is er voorlopig dus geen acute actie nodig. Pas op de langere termijn, vanaf 2030 en 

2050, als een hoger aandeel decentraal duurzaam in beeld komt, kunnen er knelpunten gaan 
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 www.1miljoenwatt.nl 
63 https://greencrowd.nl/ 
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 Veelgehoorde termen in beleidskringen. Hajer, Energieke Samenleving, 2011. Doe-democratie recent omarmd door het 

kabinet, ontleend aan WRR vertrouwen in Burgers, 2012. 
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ontstaan. De balanshandhaving is het meest kostenefficiënt op te vangen in de hogere netten en 

door partijen met grotere vermogens.  

Conclusie: de decentrale collectieven zijn relevant omdat ze actief bijdragen aan de energietransitie.  

Wat kunnen de netbeheerders bieden? 

 Decentrale collectieven zitten niet op allerlei geavanceerde producten en diensten te wachten. 

“Keep it simple” en “doe je werk goed” is het adagium. Dit is meermalen herhaald in deze 

rapportage, en dit biedt tegenwicht tegen de doorgaans ruime aandacht voor innovatieve 

‘intelligente’ oplossingen in IPIN projecten en andere ‘smart grid’ experimenten (vooral bij 

beleidsmakers); 

 Er ligt al heel veel op de plank waar decentrale collectieven mee uit de voeten kunnen. Effectief 

komt het neer op het toegankelijker maken of aanpassen van het bestaande aanbod, verbetering 

van de klantbenadering of “klantinterface” en een meer toegespitste dienstverlening. 

Voorbeelden zijn de meetdiensten voor grootverbruikers die nu relevant worden voor 

zonneprojecten op kantoren of scholen. Of de regionale energie informatieservice, Energie in 

Beeld, die bedoeld is voor gemeenten, maar ook veel informatie kan bieden aan een lokale 

energiecoöperatie.  

Flexibiliteit: tweerichtingsverkeer 

 Decentrale collectieven vragen niet zozeer om “flexibiliteit” in de zin van dynamische pricing, 

vraag – of aanbodsturing, maar om “flexibiliteit” in de algemene opstelling van de netbeheerder 

(creatief meedenken), de tariefstelling (in diensten denken) of het dienstenpakket. De 

voorbeelden van een tweede of tijdelijke aansluiting en een flexibelere tariefstelling voor 

aansluitingen zijn uitgebreid aan de orde gekomen;  

 Het soort flexibiliteit dat met intelligente netten mogelijk is, is van een heel andere orde. Hier 

gaat het om diensten van eindgebruikers, waaronder decentrale collectieven, aan de systeem – 

en netbeheerders. Als zij hun gedrag aanpassen (geautomatiseerd gestuurd of door prijsprikkels) 

dan heeft dit voordelen voor het systeem. Deze systeemvoordelen zouden via een systeem van 

prijsprikkels ook voordelen kunnen opleveren voor de eindgebruikers: door kostenreductie of 

een verdienmodel op basis van ‘flexibiliteitdiensten’. Een belangrijke conclusie uit dit onderzoek 

is dat dit verdienmodel er op dit moment niet is. Voorlopig is er geen business case voor 

decentrale collectieven in het leveren van ‘flexibiliteit’.  
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11.2 De key issues 

Een aantal issues is tijdens dit project naar voren gekomen. We noemen: afwegingskader inpassing 

decentraal, tariefstructuur, socialiseren van kosten. Deze issues zijn uiteindelijk te herleiden tot de 

centrale vraag welke rol van netbeheerders op zich nemen in het faciliteren van de energietransitie.  

Toegang tot het net (afwegingskader):  

 Voor decentrale collectieven is flexibele aansluiting van hun productie-installaties aan – ofwel 

toegang tot - het net  belangrijk. Ze zijn daarmee afhankelijk van de bereidheid en vermogen van 

de netbeheerders om hun installaties aan te sluiten en de stroom te transporteren. Ook zijn de 

kosten die voor aansluiten en transport gerekend worden van belang. Netbeheerders zijn op dit 

moment verplicht om iedereen aan te sluiten op het netwerk. In het Actieplan geven ze aan dat 

een afweging nodig is tussen de wettelijke vrije toegang en de maatschappelijke kosten. “Het is 

aan de maatschappij om deze afweging te maken, niet aan de beheerder van de transportnetten” 

(Actieplan 2013, 43-49). “Samen met betrokken maatschappelijke partners wordt een 

maatschappelijk afwegingskader gemaakt die de netbeheerders gaan gebruiken om de toegang 

tot het net te garanderen. Met dit afwegingskader worden maatschappelijke en financiële 

kostenbaten analyses mogelijk” (p49). Belangrijk is dat de decentrale collectieven als ‘nieuwe 

toetreders’ en ‘betrokken maatschappelijke partner’ in dit proces betrokken worden.  

Tariefregulering, kostenverdelingsprincipe en socialiseren van kosten 

 Verdeling of socialisering van kosten is een andere belangrijke kwestie die in alle discussies naar 

voren komt. De kosten voor de aansluiting drukken in sommige gevallen zwaar op de business 

case. Veel grotere zonneprojecten komen mede om die reden moeilijk van de grond. Gezien de 

positieve bijdrage van collectieven aan de energietransitie doet de vraag zich voor of de kosten 

niet op een andere wijze verdeeld of gesocialiseerd moeten worden. Dit is een maatschappelijke 

georiënteerde afweging.  

Een netbeheerder stelt het volgende voor: “Kijk of je de risico’s die gepaard gaan met enkele 

investeringen in duurzame opwek èn de uitbreidingen in het net “op elkaar kan leggen” om de 

risico’s te verkleinen en de investeringen in duurzaam beter te faciliteren”. Daarbij zijn twee 

aspecten van belang: het prisoners dilemma en het first mover aspect: de eerste die de 

aansluiting aanvraagt zal voor maatwerk moeten betalen; daarna is het net uitgebreid en zal in 

de omgeving verdere aansluitingen minder kosten met zich mee brengen”.  

 

 Met meer flexibelere (en meer inzichtelijke) tarieven voor aansluitingen en transport is een deel 

van de hoge kosten te ondervangen (deel 2). We pleiten voor een model gebaseerd op ‘flexibele 

transportdiensten’. De klant betaalt niet voor de ‘aansluiting’ en de infrastructuur maar neemt in 

flexibele bundels transportdiensten af. Dit vraagt om aanpassing van de tariefregulering. Hierbij 

is het van belang om “onderscheid maken tussen “toegang”(=aansluiting/vastrecht) tot het 

netwerk en de dienst “transport”(=capaciteitstarief) over het net. Dit geheel kan natuurlijk in 

bundels verknipt en afhankelijk van de vraag en behoefte van de klant aangeboden 

worden”(netbeheerder). 
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Rol netbeheer = Faciliteren van de energietransitie.  

 De meer fundamentelere vraag die decentrale collectieven (mede)agenderen is de volgende: in 

hoeverre heeft netbeheer een rol in (markt)facilitering van de energietransitie, de omschakeling 

naar een duurzame energievoorziening? En: als deze rol als zodanig wordt benoemd, wat 

betekent dit dan voor de tariefstellingen en investeringen in nieuwe infrastructuur?  

In de huidige situatie is niemand specifiek verantwoordelijk voor de transitie naar een duurzame 

decentrale energievoorziening. Wel is onder meer in art 16.1.C van de Elektriciteits- en Gaswet een 

duidelijke rol voor de netbeheerder weggelegd. In de tarievenstelling door de ACM is de 

energietransitie nauwelijks een onderwerp waarop netbeheerders gestuurd worden65. “Het is nog 

steeds in grote mate reguleren in de achteruitkijkspiegel, zoals wij dat in de sector noemen. Er 

zouden wel wat meer impulsen voor innovatie en toekomstgerichte investeringen in de regulering 

mogen komen” (netbeheerder). De netbeheerders vragen regelmatig aandacht voor deze issues bij 

het ministerie voor EZ, ook in het kader van STROOM 1 en het SER akkoord.  

11.3 Hoe nu verder? Naar een Actieplan ‘Decentrale’ Duurzame energievoorziening. 

In 2013 heeft Netbeheer Nederland haar visie op de rol van de netbeheerders in de duurzame 

energievoorziening geactualiseerd in het Actieplan Duurzame Energievoorziening: Op Weg naar het 

Energiesysteem van 2030. Het actieplan beschrijft de ambitie van de gezamenlijke netbeheerders en 

formuleert een aantal acties, dat in het najaar 2013 verder vervolg krijgen. Vanuit het besef dat op 

vrijwel alle onderdelen samenwerking met tal van partijen nodig is, nemen de netbeheerders het 

initiatief om “met deze partijen het actieplan verder uit te werken.”  

 

Deze studie naar ‘decentrale collectieven’ is te zien als onderbouwing en verbijzondering van dit 

actieplan. Het zoomt in op een specifieke groep stakeholders, de decentrale collectieven, die zich als 

nieuwe spelers actief inzetten voor de realisatie van duurzame decentrale energievoorziening.  

 

Netbeheer Nederland neemt het initiatief om in het najaar 2013 in “een aantal toegespitste multi-

stakeholder bijeenkomsten met betrokken partijen uit de keten het actieplan verder uit te werken in 

gedetailleerde werkplannen voor de periode 2013-2018. We stellen voor om in deze context ook een 

werkplan voor de ‘decentrale collectieve’ duurzame energievoorziening verder uit te werken. 

 

 

                                                           
65

 Tariefregulering stuurt op betrouwbaarheid (Q-factor) en betaalbaarheid (X-factor) en niet op duurzaamheid. 



Eindrapport Netbeheer Nederland Onderzoek Decentrale Markten versie 1.0 30092013 
 

85 

 
 Figuur 12: planning actieplan duurzame energievoorziening. 

 

Het Actieplan Duurzame Energievoorziening bekrachtigt de wens om een proactieve faciliterende en 

aanjagersrol te vervullen in de energietransitie.  

 

En juist door hun relatief neutrale positie, zonder (markt gerelateerd, financieel eigen) belang 
bij bijvoorbeeld productie of de wijze van eindgebruik, zijn zij wel in staat de noodzakelijke 
samenwerking tussen al die maatschappelijke partijen die met elkaar de toekomst van de 
energievoorziening bepalen, te stimuleren en te faciliteren. 
 
Naast alle aanpassingen in techniek, het toepassen van slimme systemen en het op andere 
wijze faciliteren van de markt, zal dat de komende jaren hun belangrijkste bijdrage aan de 
realisering van een duurzame energievoorziening in 2030 zijn. Netbeheerders sluiten hiermee 
aan bij de rol die ook in Europees verband aan hen wordt toegedicht: het actief faciliteren en 
aanjagen van de energietransitie (Actieplan 2030, p31). 

 
Aangezien een deel van deze duurzame energievoorziening decentraal wordt gerealiseerd adviseren 

wij de netbeheerders om deze wens vorm te geven in een decentrale duurzame roadmap. Indien 

deze in een interactief proces met lokale partijen wordt opgesteld kan hier maximaal effect mee 

worden gegenereerd. Deze Roadmap – of Actieplan Decentraal Duurzaam- zou vijf clusters kunnen 

hebben:  

 

1. Verbeterde toegankelijkheid netbeheerders: Zorg dat decentrale collectieven een duidelijke 

ingang hebben en stem informatie op hen af;  

2. Maatwerk producten en diensten: Onderzoek hoe de huidige producten en diensten beter 

op behoeften kunnen aansluiten en meer bekendheid kunnen krijgen.  

3. Toegang tot het netwerk: helderheid verschaffen over gang van zaken en mogelijkheden in 

projecten m.b.t. aansluitingen en inzicht in tarifering.  

4. Intelligente sturing: helderheid verschaffen over daadwerkelijke mogelijkheden van lokale 

flexibiliteit en daar actief over communiceren richting decentrale collectieven en 

beleidsmakers. Een verdiepingslag en positiebepaling op deze punten is wenselijk. 

5. Wet- en regelgeving: verduidelijken van tarifering. Kostentoerekening en – verdeling zodanig 

inrichten dat systeembaten terecht komen waar ze duurzaamheid stimuleren (prijsprikkels).  
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We bevelen aan om bij bovenstaande clusters goed gebruik te maken van de best practices uit de 

Proeftuin Collectief Decentraal Duurzaam. Hier is inmiddels een schat aan praktijkervaring opgedaan 

of is men die juist aan het opbouwen (lessen uit de praktijk met oog op de toekomst). 

Onderliggend speelt de concretisering van de markfaciliterende rol van de netbeheerders met het 

oog op de energietransitie. Het is aan te bevelen te onderzoeken hoe daar vanuit de huidige markt 

kan worden gekomen en welke veranderingen daarvoor nodig zijn. 

 

11.4 Voorbeelden van mogelijke acties. 

Verbeterde toegankelijkheid netbeheerders.  

 

Alle verschillende soorten initiatieven hebben behoefte aan duidelijkere en begrijpelijkere informatie 

en betere verwijzing binnen de netbeheerders naar de juiste personen. Het loket kan zo worden 

ingericht dat de initiatieven zo efficiënt en effectief worden bediend.  

 

Om dit te bereiken kan worden gedacht aan:  

 een stakeholderssessie rond klantsegmentering (samen met accountmanagers van 

netbeheer); 

 Het verbeteren van de bereikbaarheid van de juiste accountmanagers; 

 Het uitvoeren van een klantonderzoek naar duidelijkheid en begrijpelijkheid van de 

informatie voor de doelgroep. 

 
Maatwerk producten en diensten  

 

Decentrale collectieven hebben vooral duidelijke ideeën over hoe de huidige producten en diensten 

beter op hun eigen praktijk kunnen aansluiten. Daarnaast is er relatieve onbekendheid met een paar 

producten die goed aan kunnen sluiten op wat de collectieven ondernemen.  

Bepaal welke marktfaciliterende rol netbeheerders in 2020 willen spelen en welke producten en 

diensten daar bij zullen horen. Onderzoek vervolgens hoe daar vanuit de huidige markt kan worden 

gekomen en welke veranderingen daarvoor nodig zijn.  

 

Gedacht kan worden aan sessies die deze rol, producten en diensten verder concretiseren zoals:  

 Een sessie marktfacilitering en dataservices: bekijk hoe het huidige data aanbod nog beter 

door collectieven kan worden ingezet bij haar activiteiten; 

 Een sessie aansluiten: onderzoek in hoeverre het traject voor nieuwe aansluitingen kan 

worden verbeterd. Kijk hierbij niet alleen naar de kosten zelf maar naar verbetering van 

samenwerking in het proces en verbetering van uitwisseling van informatie. Collectieven 

hebben behoefte aan informatie over hoe ze het verkrijgen van een aansluiting in het proces 

moeten verwerken. Hoe verloopt een dergelijk proces, wat zijn tussenliggende fases, 

doorlooptijden en kosten? 

 Een sessie tarieven: Onderzoek hoe de informatie over en toepassing van tarieven zo kan 

worden aangepast dat collectieven hierin een prikkel kunnen vinden om gebruikers van 

energie extra te verleiden tot investeringen in energiebesparing en duurzaamheid, bij 

voorkeur ook met peakshaving.  
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Lessen uit de Proeftuin Collectief Decentraal Duurzaam 

 

Op grote schaal wordt er nu in Nederland op allerlei manieren geprobeerd de verduurzaming te 

versnellen. Decentrale collectieven organiseren bijeenkomsten, geven voorlichting en starten 

projecten op. De geprofessionaliseerde lokale energiebedrijven (categorie 3) hebben inmiddels 

meerdere projecten gerealiseerd en hebben ervaring met en kennis over de werking van het 

systeem. De collectieven stellen nieuwe vragen, omdat ze de historie van bepaalde zaken in het 

systeem niet kennen en het voor hen ook niet uitmaakt. Ze dragen creatieve oplossingen aan, die 

ongebruikelijk voor de sector zijn, maar wel impact hebben op de politieke besluitvorming. 

Daarnaast hebben ze grote lokale binding. Ze hebben sociale kennis over de wensen en behoeften 

van consumenten, lokale ondernemers en gemeenten. Voor netbeheerders is het relevant om te 

weten wat deze groep gezamenlijk bereikt en hoe zij invloed heeft op de transitie. Dit geeft hen zicht 

op de snelheid en mogelijkheden voor impact van grootschalige inpassing van decentrale 

energiebronnen op de lagere netten. 

 

Gedacht kan worden aan de volgende actie:  

 

 Identificeren van best practices, uitwisseling tussen netbeheerders van ervaringen en 

inzichten die hier worden opgedaan. 

 

Voor een overzicht van aansluiting van bovenstaande acties op het Actieplan Duurzame 

energievoorziening zie bijlage 8. 
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BIJLAGE 1: Decentrale collectieven en de functionele markten.  
In het traject voorafgaand aan deze studie en het destijds opgeleverde eindrapport Decentrale 

markten fase 1 Netbeheer Nederland zijn drie primaire functionele markten onderscheiden: de markt 

voor Commodity (levering), transportcapaciteit en balansherstellend vermogen. Onderdeel van de 

opdracht aan het onderzoekteam bestond er uit om de geïnventariseerde wensen en behoeften, 

producten en diensten van decentrale collectieven te toetsen aan deze drie deelmarkten.  

 

 Markt  Aanbiedende partij  Vragende partij  

 

Markt voor Commodity (levering)  

 

Producenten (opwekkers), mogelijk 

via handelaren  

 

Eindgebruikers (al dan niet 

verzameld = leverancier), mogelijk 

via handelaren  

 

Markt voor Transportcapaciteit  

 

Capacity owners (van assets, infra)  

 

Market Area Operator of 

contractpartijen op basis van 

Commodity contracten, mogelijk via 

handelaren  

 

Markt voor Balans herstellend 

vermogen  

 

Spelers op de commodity markt 

(vragers en aanbieders)  

 

System operator (maatschappelijk 

verantwoordelijk voor security of 

supply)  

Figuur 13: Elk van deze drie markten kent vragende en aanbiedende partijen op verschillende hiërarchische niveaus, 

eindrapport Decentrale markten fase 1 

 

In de verschillende workshops en overleggen met vertegenwoordigers van netbeheer Nederland 

werd duidelijk dat het model van deze drie markten in de discussie voor de netbeheerders veel 

houvast biedt. De decentrale collectieven kunnen er echter beduidend minder mee uit de voeten. Bij 

levering van stroom en gas (commodity) kan men iets voorstellen. Wat markten voor 

transportcapaciteit en balansherstel zouden kunnen betekenen, werd niet begrepen of niet als 

relevant gezien.  

Als we kijken naar de in deel 2 voorgestelde clusters van producten, diensten en services door 

netbeheerders aan decentrale collectieven zien we deze markten dan ook niet terug. Wel bleek een 

aantal producten, diensten en services in een belangrijke vierde nieuwe markt onder te brengen: de 

markt voor dataverzameling, transport en analyse (hierna: Datamarkt). Deze markt is terecht in het 

Actieplan van Netbeheer Nederland toegevoegd. Hier doen zich discussies voor over de rol en 

taakverdeling van netbeheerders ten opzichte van leveranciers (commodity markt) en andere 

aanbieders.  

 

Voor het laten functioneren van deze drie markten, wordt door de netbeheerder, maar ook door 

andere partijen, veel data gegenereerd, verzameld en geanalyseerd. Bij elkaar vormt dit een 

markt voor dataverzameling, transport en analyse. Dit is een markt, waarop veel ICT en 

telecombedrijven een onmisbare rol spelen, zowel in de vorm van aanbieders van diensten en 

technieken, als in de vorm van vrager. De verzamelde informatie kan immers door partijen 

gebruikt worden om allerlei diensten te ontwikkelen, variërend van energiebesparingsadviezen 

voor (groot)gebruikers tot beleidsadviezen voor bedrijven, overheden en instellingen. (Actieplan 

duurzame energievoorziening Netbeheer Nederland, juni 2013)  
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BIJLAGE 2: Projectopdracht ‘decentrale markten’ 

 

Doelstelling deel 1.Marktverkenning  

Doelstelling van de marktverkenning is:  

Inventariseren mogelijkheden, drijfveren en behoeftes lokale initiatieven en netbeheerders in 

decentrale markten.  

 

Activiteiten. 

De volgende activiteiten zijn uitgevoerd: 

 
1. Startbijeenkomst (11 januari 2013): Presentatie verkennende studie rond burgerinitiatieven 

(Energieke Bottomup), afstemmen verwachtingen en plannen binnen het team.  

2. Literatuuronderzoek (zie literatuurlijst) 

3. Voorverkenning (marktonderzoek I). analyse van de ‘lokale decentrale markt’ op basis van 

literatuur, bestaand onderzoek, eigen inzichten en ervaringen met lokale partijen. 

Stakeholdersanalyse met een differentiatie in aantal subcategorieën van ‘decentrale 

markten’. Resultaat: relevante partijen, indeling naar type, kennisgraad, rol in en potentiële 

impact op de keten (zie bijlage: Stakeholder Matrix).  

4. Selectie van relevante decentrale collectieven voor interviews op basis van eerste analyse, 

opstellen interviewprotocol, afstemming met het team (zie bijlage).  

5. Serie interviews met lokale collectieven over drijfveren, wensen en belemmeringen, ideeën 

over diensten die netbeheerder zou kunnen bieden  

6. Analyse: Identificeren van discrepanties in beelden tussen stakeholders, ideeën over 

knelpunten (gepercipieerd of daadwerkelijk). 

Deze tussenrapportage is gefocust op de lokale decentrale markten, de spelers en hun wensen en 

behoeften. De volgende onderdelen van de marktverkenning (offerte stap 1) worden uitgewerkt in 

de volgende fase: 

1. In het vervolgtraject zullen we deze bevindingen toetsen aan de in de scoping studie 

‘decentrale markten’ (2012) gebruikte indeling in 3 primaire functionele markten 

(‘commodity’, ‘balansherstel’ en ‘transport capaciteit’).  

2. Er bestaan interessante parallellen tussen opkomst, rol en ontwikkeling van decentrale 

collectieven in de glasvezelkabel, ICT en telecom sector. Oriënterende gesprekken hierover 

zijn gepland voor april.  

 
Doelstelling deel 2: Marktverdieping 

Doelstelling van de marktverdieping is: Ontwikkelen van een gezamenlijk inzicht in de wensen en 

eisen van de decentrale collectieven. 

Activiteiten. 
1. Analyse: Samenbrengen van 1-4 en oplevering conceptrapport en onderzoeksvragen / 

discussiepunten workshop 1. Ideeën ontwikkelen over meest waarschijnlijke scenario’s; 

2. Marktonderzoek II en verdere analyse: Uitwerken verschillende producten en diensten, en 

welke gevolgen deze hebben voor het huidige marktmodel.  

3. Onderzoek naar wat de beperkingen zijn van het wettelijk kader  
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4. Workshop 2; doorlopen verschillende uitkomsten van het onderzoek, onderzoeken van 

eventuele voorkeuren. Wat betekent dit voor prikkels voor efficiënt energieverbruik en 

tarifering van de prosumer; 

Doelstelling deel 3: Gezamenlijke visievorming voor geheel NBNL creëren. 

Eindrapportage:  

a. Een duidelijke beschrijving van de drijfveren en wensen van de lokale marktpartijen; 

b. Een duidelijke beschrijving van de voorziene decentrale ontwikkelingen inclusief de rol van de 

netbeheerders daarin; 

c. Toetsing van de indeling in drie primaire functionele markten  

d. Een overzicht van mogelijke diensten en producten die de netbeheerder in deze scenario’s kan 

aanbieden om de markt optimaal te faciliteren; 

e. Inzichten in juiste prikkels en tariferingsgrondslagen; 

f. Een overzicht van de functionele rollen en verantwoordelijkheden in de keten; 

g. Toetsing aan het huidige marktmodel/regulering en conclusies over door netbeheerder gewenste 

veranderingen in het marktmodel/regulering om door netbeheerder gewenste ontwikkelingen te 

faciliteren. Hierbij eventueel ook mogelijke partners en belangen in kaart brengen indien beleid 

beïnvloeding is gewenst. 

h. Breed gedragen producten en diensten en inzicht in een daarbij passend marktmodel 
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BIJLAGE 3: Toekomstscenario’s duurzaam decentraal  
  

Welke impact gaan decentrale collectieven hebben op het energiesysteem? Om daar een beeld van 

vormen gaan we ervan uit deze collectieven voornamelijk bijdragen aan de toename van zonPV 

projecten en wind op land projecten. Dit betekent een toename van invoeding van decentrale 

energieproductie op de laagspanningnetten, de ‘haarvaten van het systeem’. Daarnaast dragen ze bij 

aan energiebesparing en spreiding van het energieverbruik over de tijd (vraagsturing).  

 

Toekomstscenario’s waarin het potentieel voor duurzame energie is gekwantificeerd, gaan ervan uit 

dat het aandeel zonPV en wind op land de komende jaar stevig toeneemt, of zal moeten toenemen 

om aan de 16% doelstelling te voldoen.  

 Voor zon PV: De ramingen variëren tussen de 2 en 11 GWp zonPV in 2020 tot 5-100GWp in 

2050. Het Actieplan Zonnestroom gaat uit van 4 GWp in 2020 (ca. 0,6% punt van de 16% 

doelstelling)66. Net voor de Toekomst gaat voor een conservatief scenario met een relatief 

aandeel duurzaam uit van 5 GWp zonPV. Bij een maximale inzet op duurzaam is volgens deze 

studie 44 GWp mogelijk in 2050. Een aantal studies komt met nog veel hogere ramingen 

(uitgaande van benutting van beschikbaar dakoppervlak: 100GWp in 2050)67.  

 Voor wind op land: Net voor de Toekomst uit van 7GW in 2050. Met oog op de 16% 
doelstelling rekent ECN erop dat die 7 GW al in 2020 is bereikt. De structuurvisie 
Windenergie houdt 6 GW aan als overheidsdoelstelling. Dit is in het SER akkoord (2013) 
overgenomen.  

 
ECN gaat er verder vanuit dat voor zonPV “de eerste jaren een verdubbeling van het geplaatste 
vermogen per jaar haalbaar is. Deze groeicijfers zijn ook in ons omringende landen gezien”. Met een 
maximale plaatsing van 1000MW per jaar, zou de doelstelling van 4GWp in 4- 5 jaar gehaald moeten 
zijn. Ook voor wind op land projecten gaan ze uit van ongeveer 1000 MW per jaar. Dit betekent dat 
over 6-7 jaar de doelstelling van 6-7 GW bereikt zou moeten zijn.  
 
 

 GWp PJ % totale 

energievraag 

(2011: 2787 

PJ) 

 

% 

elektriciteit 

(2011: 

423PJ)  

% 

elektriciteit 

huishoudens 

(2011: 86PJ) 

Situatie 2012 0,3 0,8 0 0,2% 0, % 

Scenario 2020      

PBL / ECN Green Deals 

(2012) 

1,9  6 0,2% 1,4 % 7% 

KEMA TKI Actieplan 

Zonnestroom (2012)  

ECN 16% 

hernieuwbaar (2013) 

4  12  0,4% 2,8% 14% 

Intern document EZ 

(2011) (Dcision 

11  31  3,3% 

 

22% 36% 

                                                           
66

 Kema ECN Actieplan Zonnestroom 2012. ECN: 16% Hernieuwbare Energie in 2020 – Wanneer aanbesteden? 
2013. 
67

 eRiskGroup Energy&Finance 2012. 
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Disperse energie) 

Scenario’s 2050      

NetbeheerNL:  

Net voor de Toekomst 

(2011) 

5- 44 (afh. 

scenario’s)  

15-130 4,7% 31% 17%-150% 

eRiskGroup 

Energy&Finance 

(2012). 

100  300 11% 71% 350% 

1) Aanname: gelijkblijvend energieverbruik. Energiebalans 2011: totaal energiegebruik 2787 PJ, elektriciteit 423 PJ. 

Figuur 14: Toekomstscenario’s ZonPV 

 

De daadwerkelijke realisatie van deze projecten zal een combinatie zijn van de inzet van commerciële 

partijen (grotere zon- en windparken) en decentrale collectieven. Laten we ervan uit gaan dat de 

decentrale collectieven een flinke invloed uitoefenen, wat betekent dit dan voor de netwerken? Is er 

verzwaring nodig? Op welke termijn?  

Kijken we naar de invoeding van decentrale opwekking in het elektriciteitsnet dan ontstaat het 

volgende beeld (zie tabel).  

 In 2020 kan zon PV - afhankelijk van het ambitieniveau voor 1,5% tot 22% aan de bijdragen 

aan de elektriciteitvraag. 4GWp zonPV dekt 14% van de elektriciteitsvraag. Voor 2050 loopt 

dit op tot tussen de 30% en 70% (in extreem scenario)68. In 2020 ZonPV dekt resp. 7-36% van 

het huishoudelijk verbruik. In de 2050 kan dit oplopen van 1,5 tot 3,5 keer het huishoudelijk 

verbruik. 

 In 2020 draagt wind op land draagt voor bijna 15% bij aan de elektriciteitsvraag69.   

 

Capaciteitsproblemen ontstaan als er sprake is van meer dan 20-25% opwekking door kleinschalige 

wind- of zonne-energie (afgezien van incidentele situationele transportknelpunten). Wat betreft 

transportcapaciteit komt een kantelpunt in beeld als de hoog aandeel duurzaam scenario’s 

gerealiseerd worden, met een groot aandeel zonPV (11 GW) en veel wind op land (7GW). Op een 

zonnige winderige dag zou je dan al in 2020 te maken hebben met 30-35% invoeding op de 

laagspanningsnetten.  

Bij het huidige ambitieniveau (16% duurzaam) voor 2020 verwachten de regionale netbeheerders 

geen capaciteitsproblemen in de lagere netten (Kwaliteits- en Capaciteitsdocumenten KCD). Studies 

van Delta Netwerkbedrijf (DNWB) en Lianders Strategisch Assetmanagement Plan 2012 bevestigen 

dit beeld; voorlopig is geen versnelde verzwaring nodig. 

Dit staat los van de vraag over de impact van zonPV en wind (volatiele productie) op de spannings- of 

frequentiekwaliteit en balancering van vraag en aanbod (zie hiervoor hoofdstuk 9).  

 

De opkomst van decentrale collectieven draagt bij aan realisatie van deze toekomstscenario’s. 

Netbeheerders anticiperen daar al op. De komende 7 jaar leidt dit niet tot grote problemen en is 

geen gerichte actie vereist (met uitzondering van situationele knelpunten).  

  

                                                           
68

 CE Delft, Net voor de Toekomst, 2011. Uitgaande van gelijkblijvende vraag als 2011: 2787 PJ, waarvan 423 PJ 
elektriciteit (CBS 2011).  
69

 Wind op land: 7GW: 63 PJ = 15% van 423 PJ elektriciteitsvraag 2011.  
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Kwaliteits- en capaciteitsdocumenten: impact van ZonPV op capaciteit 

Enexis: De toepassing van PV-systemen is vanwege de hoge kostprijs nog altijd sterk afhankelijk van 

subsidies…. De mogelijke toename van het geïnstalleerd vermogen van PV-systemen door deze 

regelingen is echter niet zodanig dat dit een significant effect zal hebben op de elektriciteitsnetten. PV-

systemen hebben voor de verdere toekomst wel de potentie om te zorgen voor een grote stap in de 

verduurzaming van de energievoorziening. Grootschalige toepassing van PV-systemen wordt daarom op 

de langere termijn wel verwacht (Enexis KCD 2012-2021).  

 

Liander: De meeste zonnepanelen zullen worden aangesloten op het laagspanningsnet. Een grote 

hoeveelheid zonnestroom kan theoretisch een negatieve invloed hebben op de bestaande netten. 

Hierbij kan worden gedacht aan capaciteitstekorten, problemen met te hoge netspanning, frequentie en 

netvervuiling. In België en Duitsland hebben deze problemen zich in de praktijk al voorgedaan. Liander 

heeft enkele studies laten uitvoeren naar de mogelijke impact. De voorlopige conclusie is dat bij nieuw 

aangelegde netten weinig problemen zijn te verwachten. Bij een grote concentratie panelen in een 

woonwijk is wellicht een groter transformatorvermogen noodzakelijk, maar dat vergt relatief weinig 

investeringen. Bij oudere netten met een kleinere kabeldoorsnede of bij grote vermogens achter lange 

aansluitkabels (bijv. daken van boerderijen) zijn meer capaciteitsverzwaringen nodig. Een praktisch 

probleem kan ontstaan als er bij een collectief project in een straat of wijk de opwekinstallaties bij alle 

huizen op dezelfde fase worden aangesloten. Dat leidt tot een scheve belasting van de trafo en vergroot 

de kans op spanningsklachten. Problematisch is dat het voor netbeheerders niet automatisch bekend is 

waar en wanneer zonnepanelen worden geïnstalleerd. (Liander Strategisch Assetmanagement Plan 

2012).  

 

DNWB: Met uitzondering van enkele oude netten die op afzienbare termijn moeten worden aangepast 

(de donkerbruine vlekken) is er in de bewoonde omgeving ruimte voor minimaal gemiddeld 2 kWp voor 

alle aansluitingen zonder dat grootschalige verzwaringen noodzakelijk zijn. In de buitengebieden is er 

veel nog meer ruimte in de netten. In Zeeland dus in totaal 400 MWp zon-PV in onze netten worden 

geaccommodeerd (mits behoorlijk geografisch verspreid) zonder dat dit tot significante 

transportproblemen leidt.  

Het risico is dat een geconcentreerde uitrol plaatsvindt (bijvoorbeeld in één wijk) zonder dat dit tijdig 

gemeld is. Wij krijgen dan klachten en/of storingen, en we moeten als de wiedeweerga een 

verzwaringsprogramma uitvoeren, met alle overlast en vergunningsellende van dien (DNWB).  
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BIJLAGE4: Toelichting PMC. 
Ondersteunend bij hoofdstuk 6. 

Eén product of één dienst is vaak voor meerdere doelgroepen (markten) interessant. Maar dat wil 

niet zeggen dat je er een soort ‘one size fits all‘ van hoeft te maken. Door te segmenteren kun je 

meer markten ontdekken en onderscheiden. Er bestaat niet zoiets als ‘de markt’. En er is ook geen 

sprake van ‘de klant’. Hoe gedetailleerder je de verschillende klantgroepen kunt omschrijven, des te 

beter kun je daar je product of dienst aan koppelen.  

Stel dat je websites maakt. Die kun je maken voor bedrijven van 1 tot 5 personen. Maar ook voor 

organisaties in de non-profit sector. Of voor gemeentes en andere overheidsorganen. Die stellen 

allemaal hun eigen eisen aan een website. De een is op zoek naar een betaalbaar visitekaartje, de 

ander wil vooral onderhoudsgemak. Voor een derde is de vorm het meest belangrijk. Logisch is het 

dan als je verschillende marktstrategieën opstelt. Het blijft een website die je aanbiedt, alleen focus je 

wat betreft uitvoering en presentatie op de wensen van je specifieke doelgroep. Je hele 

marketingverhaal blijft in principe hetzelfde. Alleen kun je nu per markt veel beter focussen op de 

behoeften die er bestaan. Met andere woorden, je maakt er een maatwerk verhaal van. 

Toelichting strategieën voor implementatie PMC’s. 

Voor de netbeheerders is het van belang in te schatten welke strategie er nodig is om de producten 

en diensten in de ‘markt’ te zetten. Hiervoor gelden de volgende vier marktstrategieën van Ansoff. 

Elke netbeheerder kan voor zichzelf uitmaken welke strategie het beste past. Wij bevelen aan hier 

goed naar te kijken en niet vanuit regulier handelen de PMC’s te implementeren.  

1. Marktpenetratie (kwadrant 'huidige markt - huidig product') 

Er is sprake van marktpenetratie als een bedrijf eenzelfde markt blijft betreden met bestaande 

producten. De beste manier om je hierbij een plaats te verwerven is door je te richten op klanten van 

de concurrent en een deel van hun marktaandeel in handen zien te krijgen. Bij marktpenetratie 

wordt onderscheid gemaakt tussen marktverbreding en marktverdieping[2]: 

 Bij marktverdieping zet je je promotiemiddelen in om je bestaande klanten te bewegen tot 

een grotere afname van je product. 

 Bij marktverbreding zet je je promotiemiddelen in om nieuwe klanten te werven en richt je je 

op de non-users van het product. 

Marktpenetratie is de minst risicovolle manier voor een bedrijf om te groeien. 

2. Productontwikkeling (kwadrant 'huidige markt - nieuw product') 

Een bedrijf met een markt voor zijn huidige producten kan overgaan tot een strategie om andere 

producten te ontwikkelen voor diezelfde markt. Bijvoorbeeld: McDonald's is altijd actief in de 

fastfoodindustrie, maar zet dikwijls nieuwe snacks in de markt. Vaak als een bedrijf een nieuw 

product in de markt zet, kan het nieuwe klanten voor die producten werven. Vandaar dat nieuwe 

productontwikkeling als cruciale bedrijfsontwikkeling kan worden beschouwd om zo concurrerend te 

blijven. 

3. Marktontwikkeling (kwadrant 'nieuwe markt - huidig product') 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ansoffmatrix#cite_note-2
http://nl.wikipedia.org/wiki/McDonald%27s
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Om je marktaandeel te vergroten kan een gevestigd product worden ingezet voor het bestrijken van 

een geheel nieuw segment aan klanten. 

4. Diversificatie (kwadrant 'nieuwe markt - nieuw product') 

Bijvoorbeeld: De Virgin Group bestrijkt met nieuwe producten zoals Virgin Cola, Virgin Megastores, 

Virgin Airlines en Virgin Telecommunications nieuwe markten waar het bedrijf zich voordien niet 

manifesteerde. 

Bovenstaande illustreert dat de risico's toenemen naar gelang de strategie afbuigt van de bekende 

hoedanigheid (het kwadrant 'huidig product - huidige markt'). Productontwikkeling (door 

bijvoorbeeld met een geheel nieuw product op de markt te komen) en marktontwikkeling (door 

bijvoorbeeld je te richten op een geheel nieuwe doelgroep) vormen een groter risico dan 

marktpenetratie waarbij je met bestaande producten de winstmogelijkheden binnen de bestaande 

markt verder gaat uitbouwen. Diversificatie (het kwadrant 'nieuw product - nieuwe markt') draagt 

het grootste risico met zich mee. 
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BIJLAGE 5: Producten en diensten 
Omdersteunend bij hoofdstuk 5. 

In de marktverdieping (fase 2) is gekeken naar het aanbod van producten en diensten van 

netbeheerders. Hierbij is gebruik gemaakt van een longlist van potentiële producten en diensten 

(services) die in de context van het Smart Energy Collective is opgesteld samen met leveranciers, ICT 

en telecom sector. Hierbij is aangegeven voor welke klantsegmenten deze producten en diensten 

interessant zouden kunnen zijn. Dit omvat ook diensten van netbeheerders aan leveranciers. Deze 

longlists zijn (samen met de opdrachtgever) gescreend op relevantie voor de decentrale collectieven 

en hun partners (zoals gemeenten, woningbouwcorporaties, etc.). Hierbij is gekeken naar directe en 

indirecte diensten (die via een leverancier of andere commerciële dienstverlener aan de klant 

geleverd worden). Bijvoorbeeld: netbeheerders kunnen dataservices bieden aan leveranciers of 

overige dienstenaanbieders voor diensten aan eindgebruikers. De op deze manier geselecteerde 

meest interessante producten en diensten zijn vervolgens nog bij een aantal decentrale collectieven 

getoetst.  

Producten: 

- Uitbreiding of verzwaring van het net  

- oplaadpunten voor elektrisch rijden op wijk en huis niveau (geïntegreerd en los) 

- huishoudelijke energieopslag (apparatuur) 

- meetapparatuur  (toon, Garmin, Q box)   

- private netten, extra draden (Herman, maar ook gesloten net) 

- Homesysteem: producten die helpen bij het op elkaar afstemmen van de autocue, de opslag en 

de eigen opwekking  

- collectieve systemen (vb. ICT producten) voor zelfopwekking (o.a. saldering) 

- onderlinge pricing tussen huishoudens (aan elkaar energie leveren en betalen) middels apps, 

alternatieve betaalsystemen 

- innovatieve pricing concepten voor lokale energiebedrijven: flexibel maar ook juist niet. Vb. 

bundels of via prijsdifferentiatie 

- Levering van capaciteit per wijk i.p.v. per eindgebruiker (1 aansluiting) 

- Een “afvlakautomaat” zodat b.v. wasautomaat en droger niet gelijktijdig werken. Dit ondersteunt 

de implementatie van smart appliances 

- Creëren van een social media platform (een energy portal) 

- voorspellende software en facilitering voor lokale balancering ls/pv 

- het aanbieden van lokaal apx platform, waarop partijen onderling kunnen handelen 

- design van intelligente applicatie, omvormers met aansturing, piek/dal aansturing binnen en 

buiten huishoudens 

- levering en ontwikkeling (slimme) apparatuur benodigd voor businesscase  

- Wireless communicatie met smart appliances (samenwerking apparaten) 

 

Diensten: 

- Het aanbieden van transport/capaciteit op het net op basis van prijsdifferentiatie in tijd  

- Het aanbieden van transport/capaciteit op het net op basis van prijsdifferentiatie in plaats (zowel 

op locatie als op transportafstand) 
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- Het aanbieden van transport /capaciteit op het net op basis van kwaliteitsdifferentiatie 

(verminderde betrouwbaarheid) 

- Aanbod tot flexibele aanpassing van de individuele capaciteitsvraag (indien gewenst aanpassen 

grootte aansluiting) 

- Het aanbieden van transport/capaciteit op het net op basis van prijsdifferentiatie naar 

daadwerkelijk gebruik (vb. alleen zomergebruik) 

- Diensten op veiligheid en privacy 

- Afsluiten van contracten met lokale energieproducenten om hun energie af te nemen tegen een 

gegarandeerde prijs 

- Het aanbieden van producten die gebruik maken van open data, „agent systems‟, 

dataverzameling en –analyse 

- Administratieve afhandeling voor lokale energiebedrijven 

- Woninggerichte energiesystemen; het beheren van inhome energy management systemen 

- Wijkgerichte energiesystemen: het beheren van wijk energy management systemen 

- Kantoor- en industriebedrijf/ Bedrijfsterreingerichte energiesystemen; het beheren van 

kantoor/bedrijf energy management systemen 

- Oplaadpunten voor elektrisch vervoer plaatsen, exploiteren en onderhouden (zowel openbare 

oplaadpunten als punten thuis) 

- Snellaadpunten en/of accuwisselstations voor elektrisch vervoer plaatsen, exploiteren en 

onderhouden 

- beheer private netten, deel diensten op private netten  

- diensten die leiden tot beïnvloeding van gedrag en daardoor tot besparing vb.: games, 

informatie-uitwisseling, smileys  

- inspelen op en vorm geven aan vraag aan energiemanagement, balanceren van het 

energieaanbod en „vraagrespons‟, energieopslag en diensten.  

- Ondersteuning/ medewerking bij experimenten, proeftuinen, smart city projecten 

- Faciliteren bij het kunnen nemen van PV verantwoordelijkheid 

- Voorspellende data voor balancering op het lokale (evt. private) net door lokale initiatieven 

- Service contracten voor apparatuur (netbeheerder onderhoud deze apparatuur) 

- PQ en blindstroom corrective 

- Levering van informatie over de aanwezige systemen op een locatie om hiermee vraag en 

aanbod op elkaar af te stemmen 

- Levering van informatie over het verbruik van een eindgebruiker, bijvoorbeeld bij wijzigingen 

- Onafhankelijk energieadvies aan bijvoorbeeld gemeenten of lokale energiebedrijven voor de 

energievoorziening van nieuwbouw en renovatiewijken (volgens de E-wet doelmatig gebruik 

bevorderen). 

- Geautomatiseerde services aanbieden bij smart appliances vb. aan en uitzetten appliances 

- ICT back office aanbieden aan de gebruikers van deze IT diensten (ontzorging energiebedrijven) 

- Beveiliging van het netwerk (beveiliging van de data) 

 

Overig:  

- tijdelijke ter beschikking stelling van projectleiders 

- lobby richting de overheid door netbeheerders 

- marketing, consumentenkennis 
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- wettelijke, technische en economische kennis via vb. energieloket 

- financiering, participatie, crowdfunding, energieaandeel, overig 

- best practises/lokale workshops aanbieden aan provincie en gemeente/ intermediair  
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BIJLAGE 6: Telecomsector parallellen. 
 

 

Figuur 15: vergelijking Telecomsector - Energiesector 

Er is nog een weg te gaan voor de energiesector. Energie transport services zijn nog niet gedefinieerd 

binnen deze sector. Dat is wel een voorwaarde voor een succesvolle transitie voor de energiesector 

en om tot passende diensten voor een netbeheerder te komen.  

70 

Figuur 16. Veranderende business karakteristieken in de energiesector. 

Bovenstaande tabel geeft aan op welke business elementen de Netbeheerder veranderingen 

tegemoet kan zien. De genoemde veranderingen zijn van belang voor gehele de energiesector. Elke 

speler kan afhankelijk van zijn rol en verantwoordelijkheid hier op anticiperen. 

                                                           
70

 Tabel afkomstig uit presentatie en artikel ( the concept of energy transport services) van Peter Hermans 
(Stedin) 
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BIJLAGE 7: Wet- en regelgeving. 
Behorende bij hoofdstuk 10. 

Gas- en Elektriciteitswet  
Hoofdstuk 3. Transport van elektriciteit 
§ 4. Aansluiting op het net en transport van elektriciteit 
Artikel 23 

1. De netbeheerder is verplicht degene die daarom verzoekt te voorzien van een aansluiting op het door 
hem beheerde net tegen een tarief en tegen andere voorwaarden die in overeenstemming zijn met de 
paragrafen 5 en 6 van dit hoofdstuk. De netbeheerder verstrekt degene die om een aansluiting op het 
net verzoekt een gedetailleerde en volledige opgave van de uit te voeren werkzaamheden en de te 
berekenen kosten van de handelingen, onderscheiden in artikel 28, eerste lid.  

2. De netbeheerder onthoudt zich van iedere vorm van discriminatie tussen degenen jegens wie de 
verplichting, bedoeld in het eerste lid, geldt.  

3. Een aansluiting wordt door de netbeheerder gerealiseerd binnen een redelijke termijn. Deze redelijke 
termijn is in ieder geval verstreken wanneer de gevraagde aansluiting niet is gerealiseerd binnen 18 
weken nadat het verzoek om een aansluiting bij de netbeheerder in ingediend, indien het verzoek 
betreft:  

a. een aansluiting tot 10 MVA;  
b. een aansluiting voor een productie-installatie voor de opwekking van duurzame elektriciteit 
of een installatie voor hoogrenderende warmtekrachtkoppeling, tenzij de netbeheerder niet 
in redelijkheid kan worden verweten dat hij de aansluiting niet binnen de genoemde termijn 
heeft gerealiseerd. 

 
Verplicht Leveranciersmodel 

Voor afnemers met een kleinverbruikersaansluiting wordt het leveranciersmodel verplicht. De leverancier zal 

namens de netbeheerder een aansluit- en transportovereenkomst afsluiten en bij afnemers de kosten van de 

netbeheerder in rekening brengen.  

Wijziging in verantwoordelijkheden: Vanaf 1 augustus 2013 is niet de netbeheerder maar de leverancier 

verantwoordelijk voor het collecteren, valideren en vaststellen (zo nodig berekenen) van meterstanden op 

meters. Dit geldt voor alle aansluitingen waarvoor deze in het aansluitingenregister als actuele leverancier is 

geregistreerd. De leverancier verstuurt de vastgestelde meterstanden behorend bij mutatieprocessen en 

periodieke meterstanden ten behoeve van reconciliatie naar de netbeheerder. Indien de klant bezwaar maakt 

tegen de gebruikte meterstanden, dan is de leverancier voor de klant het aanspreekpunt. De leverancier is ook 

formeel verantwoordelijk voor het valideren en vaststellen van fysieke meteropnames die uitgevoerd zijn door 

de netbeheerder. 

 De leverancier kan via een slimme meter op afstand ruwe meetdata ophalen uit de P4 ten behoeve van 

marktprocessen als switchen, verhuizen en einde levering. De overige dienstenaanbieder (ODA) en 

leverancier kunnen, indien in het bezit van klantmandaat, intervalstanden (kwartierstanden elektriciteit en 

uur standen gas) ophalen uit de P4 ten behoeve van het aanbieden van commerciële diensten.   

 De netbeheerder is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van de functies van de slimme meter via 

de P4, waaronder het toekennen en controleren van autorisatie van dataverzoeken en stuuropdrachten via 

de P4.  

 

Metermarktmodel: 

 Vanaf 1 augustus verschuift de verantwoordelijkheid in het meetproces van netbeheerders naar de leverancier 

(‘omkering van de meetketen’). De leverancier wijst een meetbedrijf aan (mogelijk een eigen afdeling). Het 

wordt de taak van de leverancier om meterstanden te collecteren, te valideren, (indien nodig) te berekenen en 

de meterstanden vast te stellen.  

De netbeheerder blijft verantwoordelijk voor:  
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 de verbruiksbepaling ten behoeve van reconciliatie, de berekening van het standaard jaarverbruik, de 

distributie van meterstanden en verbruiken naar de betrokken marktpartijen en het beschikbaar stellen 

van de meterstanden en verbruiken in het Toegankelijk Meetregister. 

 de wisseling van meters inclusief de uitrol van slimme meters en de verwerking van de mutaties van de 

technische gegevens in het aansluitingenregister.  

De netbeheerder voert ter controle van de meetreeks tenminste één maal per drie jaar een fysieke opname uit 

op alle aansluitingen met een meter die niet op afstand uitleesbaar is. 

 

 
Wet- en regelgeving dataverkeer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 17 : wet en regelgeving dataverkeer 

Taken en verantwoordelijkheden t.a.v. data en dataservices zijn wettelijk gereguleerd. De taken en 

verantwoordelijkheden zijn al volgt vastgelegd:  

 Klant: de klant is eigenaar van de data. 

 Huishoudens (kleinverbruikers): netbeheerders plaatsen de meters en maken data beschikbaar; 

de meetverantwoordelijke partij leest meters uit en levert data aan EDSN register. Leveranciers 

vragen periodiek data op t.b.v. facturering (2 maandelijks).  

 De data is voor ‘derden’ beschikbaar mits toestemming is verleend door de klant (klantmandaat) 

en zij P4 gecertificeerd zijn. Toegang tot de data is mogelijk via de P1 poort van de slimme meter 

en EDSN/ P4 poort. 

 Netbeheerders gebruiken dynamische (anonieme en geaggregeerde) datastromen voor de eigen 

processen.  
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Relevante registers EDSN (www.edsn.nl)  

 Centraal Aansluitingenregister (C-AR): slaat de gegevens van alle aansluitingen voor elektriciteit en gas in 
Nederland op. Dit vervangt het huidige systeem, waarin alle netbeheerders een eigen register hebben. 
Netbeheerders maken veelvuldig gebruik van de aansluitgegevens om bijvoorbeeld een leverancier switch 
of verhuizing te faciliteren. Op dit moment verwerkt het C-AR circa 5.000.000 transacties per maand. In 
juni 2013 zullen alle netbeheerders gebruikmaken van het nieuwe systeem 
 

 Productie Installatie Register (PIR): landelijk meldpunt waar consumenten hun duurzame decentrale 
productie-installatie kunnen aanmelden. Via de website www.energieleveren.nl zijn inmiddels meer dan 
28.000 installaties geregistreerd. Met het initiatief willen de netbeheerders een overzicht krijgen van de 
ontwikkeling van zonnepanelen, windturbines, HRe-ketels en andere duurzame installaties in Nederland. 
 

 Toegankelijk Meetregister (TM): hierin worden alle meteropnames van de afgelopen jaren per aansluiting 
opgeslagen. Leveranciers hebben hiermee direct toegang tot de verbruikshistorie en kunnen dit gebruiken 
voor het (helpen bij) vaststellen van meterstanden ten behoeve van de facturatie. Tevens is de leverancier 
met deze gegevens beter in staat een passende aanbieding te doen voor nieuwe klanten. Per maand 
worden er gemiddeld 800.000 gegevens m.b.t. meteropnames opgevraagd door leveranciers.  

 

 Portal P4: portal waar de energieleverancier informatie over de slimme meter opvragen bij de regionale 
netbeheerder. Hiermee is er één centraal contactpunt voor leveranciers om toegang te krijgen tot alle 
decentrale services van de netbeheerders. Per maand worden er via de portal circa 2.000.000 berichten 
tussen de partijen uitgewisseld. 
 

 Verbruiksprofielen: Op diverse meetpunten in Nederland houden netbeheerders het verbruik van 
consumenten bij. Via de verbruiksprofielen-applicatie van EDSN worden al deze meetdata uitgelezen en 
verzameld. Deze gegevens worden beschikbaar gesteld aan marktpartijen. Die gebruiken deze informatie 
o.a. om accuraat inzicht te krijgen in het toekomstig verbruik van gas en elektriciteit in Nederland. 

 

Aansluitingen en transporttarieven. 

Voor kleinverbruikers is sprake van 5 vaste tarieven: het vastrecht, meterhuur, capaciteitstarief, 

periodieke aansluitvergoeding en systeemdienst. De eerste twee zijn voor iedereen hetzelfde, de 

laatste 3 zijn afhankelijk van de grootte van de aansluiting.  

In tegenstelling tot de kleinverbruiker heeft de grootverbruiker te maken met vaste en variabele 

onderdelen. Voor de gemiddelde verbruiker is een vast tarief, een tarief afhankelijk van het 

vermogen, een tarief afhankelijk van het maximaal gebruikte vermogen en 3 tarieven op basis van 

daadwerkelijk verbruik, te ingewikkeld.  

Eenmalige aansluitvergoeding 3.470,00 (zonder extra kabel) 

Periodieke kosten:   

Periodieke aansluitvergoeding 39,05 per jaar 

Vastrecht 18 per jaar 

Vergoeding transportvermogen 22 per KW per jaar (op basis van maandelijks 
piekgebruik) 

Vergoeding verbruik grootverbruik 0,0114 per kWh 
 

Blindtarief 0,0083 per kWh 
 

Systeemdiensten 0,00111 per kWh 
 

Figuur 18: aansluitvergoedingen (Vb. klant > 3 x 80 A t/m 3 x 125 A indicatief in euro’s) 

http://www.edsn.nl/
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BIJLAGE 8: Aansluiting acties op actieplan duurzame energievoorziening 
Behorende bij hoofdstuk 11. 

Aansluiting Acties decentraal duurzaam bij het Actieplan Duurzame energievoorziening 
Thema Acties: 

1.Afnemer (Dienstverlening en ondersteuning aan de eindgebruiker. Behoefte van 

de eindgebruiker staat centraal) 

Uitwerken van een klantenbenadering voor klantsegment: ‘decentrale 

collectieven’(onderscheiden naar categorieën).  

Ontwikkeling van dienstenpakketten die tegemoet komen aan de 

wensen en behoeften van decentrale collectieven.  

2.Transport en distributienet (Slimme en intelligente technische oplossingen die duurzame 

energievoorziening 2030 mogelijk maken) 

Ontwikkeling van het afwegingkader: belangen decentrale 

collectieven voor invoeding zonPV en kleinschalig wind meenemen. 

Verlagen van de toetredingsdrempels en verhogen van de 

transparantie van de vrije markt van de energievoorziening.    

3.Balans- en capaciteitsmanagement (Ontwikkeling van complexe, technische regelsystemen die nodig zijn 

voor een optimaal werkend systeem)  

Voorlopig geen rol voor decentrale collectieven.  

Capaciteit voorlopig geen probleem (kantelpunt bij invoeding 25-30% 

nog ver verwijdert). Met oog op langere termijn voortzetten 

onderzoek naar de rol van decentrale collectieven in 

capaciteitsmanagement. Balanshandhaving in hogere netten en 

Europees (trend internationaal in plaats van lokaal).  

4.Marktfacilitering (Dit gaat om administratieve actie, organiseren en regelen van 

financiële stromen en vastleggen leverings- en afleveringsafspraken).  

Van belang met oog op uitwerking van de coöperatieve regeling zonPV 

projecten (met korting energiebelasting). Uitwerken welke rol de 

netbeheerder hier kan spelen.  

5.Wet- en regelgeving. (Alle lobby en juridische activiteiten, die op alle niveaus, van lokaal tot 

internationaal, nodig zijn).  

Geen aanpassingen nodig van het marktmodel. Wel aanpassingen in 

de tariefregulering. Toewerken naar een flexibelere tariefstelling op 

gebied van aansluitingen, capaciteit en transport. 

  Figuur 19: Streefbeelden per thema en overzicht van acties ‘decentraal duurzaam’. 


