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Netwerkbedrijven ondersteunen energietransitie
Ook netwerkbedrijven en netbeheerders zetten vol in op 
de energietransitie. Netwerkbedrijven zijn gelieerd aan de 
netbeheerders en houden zich bezig met duurzame inno-
vaties en pilots op het gebied van de energie-infrastructuur. 
Deze innovaties zijn nodig om de elektriciteits- en gas-
netten betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam te houden. 
Netwerkbedrijven zijn volledig in handen van (de)centrale 
overheden. De maatschappelijke taakopvatting is in de wet 
verankerd. 

Netwerkbedrijven ondersteunen pilots op het gebied van 
slimme laadpalen, buurtbatterijen, geothermie, lokale 
energienetwerken, biogas, groengas en vele anderen.
Zulke pilots ontstaan vaak zeer snel als plotselinge en 
mogelijk belangrijke schakel in de energietransitie. Naast 
deze voorbeelden zullen ontwikkelingen ontstaan die we 
nu nog niet kennen. De ruimte om daar als netwerkbedrijf 
een faciliterende en onderzoekende rol in te spelen dreigt 
te worden beperkt.

Wet VEt werpt belemmeringen 
op voor netwerkbedrijven
De in wet VEt voorgestelde aanpassingen beperken de 
ruimte van netwerkbedrijven om in te kunnen spelen op de 
behoeftes van de energietransitie. Netwerkbedrijven zijn 

nodig om de ambities uit het Energie- en Regeerakkoord 
waar te maken. Het inperken van de wettelijke mogelijkhe-
den staat hier haaks op. 
De energiesector heeft behoefte aan een nieuwe integrale 
energiewet, die is voorzien voor 2019. Het wetsvoorstel 
VEt in de huidige vorm is een stap vooruit voor de energie-
transitie, maar omvat niet alle elementen om de energie-
transitie optimaal te versnellen. 

Belangrijke zaken die Wet VEt wel regelt
Tegelijkertijd regelt het wetsvoorstel wel een aantal belang-
rijke zaken zoals een experimenteerregeling, het onder de 
grond kunnen brengen van hoogspanningskabels en het 
voorkomen van nutteloze investeringen in dubbele hoog-
spanningskabels. Het wetsvoorstel moet daarom worden 
aangepast om naast deze punten een extra bijdrage te 
kunnen leveren aan de energietransitie. 

Op weg naar een CO2-arme energievoorziening
In onderstaande infographic leggen wij uit hoe de 
energietransitie het energienetwerk verandert en waarom 
het wetsvoorstel in de huidige vorm de energietransitie 
niet optimaal ondersteunt. Vervolgens geven wij aan welke 
aanpassingen nodig zijn om netwerkbedrijven en net-
beheerders zo efficiënt mogelijk in te zetten voor het 
versnellen van de energietransitie.

Het kan sneller!
De energietransitie versnelt. Zonneweides worden aangelegd. Windparken op zee worden 

aangesloten. Het aantal elektrische auto’s neemt flink toe en gemeenten nemen afscheid

van het aardgas. 
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Wet VEt 
ondersteunt de 
energietransitie 
niet optimaal

Wet VEt is 
niet in lijn 
met het 
regeerakkoord

Onduidelijk of netwerkbe-
drijven in de toekomst 
verder kunnen met: 
• Inkopen en toepassen   
 van aanbod-, vraag-
 flexibiliteit en opslag
• Adviesdiensten aan   
 decentrale overheden
• Datadiensten op het   
 gebied van duurzaam-  
 heid en op het gebied   
 van het forecasten van   
 netbelasting
• Energiebesparings-
 gerelateerde activiteiten
• Microgrids

Bovendien legt wet VET de 
netwerkbedrijven meer 
beperkingen op dan het 
wetsvoorstel STROOM, 
eerder afgewezen door de 
Eerste Kamer, terwijl de 
toezegging is gedaan dat 
het voorstel beleidsinhoude-
lijk overeen zou komen met 
STROOM.

Wet VEt beperkt de mogelijk-
heid om te komen tot de 
‘optimale mix van energie-
besparing, duurzame warmte 
en duurzame opwekking’ 
zoals bepleit in het Regeer-
akkoord. Activiteiten die 
buiten het limitatieve lijstje van 
artikel 17c vallen, maar die 
wél nodig zijn voor het 
bereiken van de optimale 
energiemix kunnen dankzij 
wet VEt mogelijk niet worden 
uitgevoerd. 

De verduurzamingsopgave 
van de gebouwde omgeving 
is een expliciete taak voor 
provincies, gemeenten, 
waterschappen en net-
beheerders. In de huidige 
vorm compliceert wet VEt 
deze expliciete taak. 

Ook in de Energieagenda 
staat dat ‘netbeheerders 
ruimte moeten krijgen om via 
flexibiliteit in de markt 
onnodige netverzwaring te 
voorkomen’. Wet VEt regelt 
niets op het gebied van 
flexibiliteit, maar maakt het 
inkopen van flexibiliteit juist 
ingewikkelder.

Bovendien blijkt uit het 
7 oktober 2017 gepubliceerde 
rapport: ‘Lessen voor de 
regionale energietransitie’ 
(VNG, IPO, UvW) dat het 
‘flexibel inrichten van het 
proces’ en ‘ruimte om te 
handelen’ cruciaal zijn. 
‘Juist omdat verwachtingen, 
overtuigingen en belangen 
door elkaar heenlopen’. Deze 
oproep staat haaks op de 
strikte afbakening in VEt. 

Energienetwerk 
nieuwe situatie
In de toekomst wordt het energienetwerk veel complexer. Burgers wekken zelf stroom op en wisselen dat uit 
met de buren. Auto's en het openbaar vervoer rijden steeds meer elektrisch. En gemeenten ontwikkelen lokale 
slimme oplossingen zoals geothermie voor een duurzame warmtevoorziening of bouwen samen aan regionale 
zonneweides. Netbeheerders en netwerkbedrijven verslimmen de energienetwerken, helpen gemeenten van het 
aardgas af te gaan en faciliteren een goed werkende en duurzame energiemarkt op weg naar een CO2-arme 
samenleving.

Energienetwerk 
oude situatie
Vroeger was het energienetwerk eenvoudig: 
eenzijdig richtingsverkeer van de energieproducent 
naar de consument thuis en zorgden de netbeheer-
ders en netwerkbedrijven alleen voor de kabels en 
leidingen.

Off-grid gemeente

Batterij

EXPERIMENT
Pilot energiebeurs

FLEXIBILITEIT
Onzekerheid aanbod zon- en windenergie 
vraagt hierom

Aansluitplicht 
aardgas verdwijnt 

EXPERIMENT
Pilot buurtbatterij

EXPERIMENT
Pilot met slimme
laadpalen

Elektrificatie van
openbaar vervoer

Bedrijven

In veranderend systeem 
hebben we behoefte aan:
- FLEXIBILITEIT
- RUIMTE VOOR SLIMME 
 OPLOSSINGEN 
- RUIMTE VOOR EXPERIMENTEN
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Om dit energienetwerk van de toekomst mogelijk te maken is wetgeving nodig die netwerkbedrijven de ruimte geeft om burgers, bedrijven en decentrale 
overheden te ondersteunen bij de overgang naar een CO2-vrije samenleving. Wet VEt compliceert dit proces.



De noodzakelijke Wet VEt beperkt de bewegingsvrijheid van 
netbeheerders en netwerkbedrijven juist op het moment dat zij 
die het meest nodig zijn. Om samen met (de)centrale over-
heden actieve ondersteuning te geven aan de energietransitie 
vragen wij het parlement rekening te houden met de volgende 
zaken bij het behandelen van de wet VEt: 

1. Geef netbeheerders de ruimte om samen met 
(de)centrale overheden de lokale energietransitie 
vorm te geven. 
De voorgestelde taakomschrijving van netbeheerders is te 
beperkt. 

2. Geef netbeheerders de mogelijkheid te kiezen 
voor alternatieven voor netverzwaring.
Netbeheerders moeten gebruik kunnen maken van flexibiliteit 
om onnodige investeringen in het net te voorkomen. Een 
absolute must voor een betaalbare energietransitie. 

3. Beperk netwerkbedrijven niet met een limitatieve 
opsomming van activiteiten
Niemand weet welke infrastructuur gerelateerde innovaties de 
energietransitie over vijf jaar nodig heeft. Geef netwerkbedrijven 
de ruimte om samen met gemeenten, provincies en water-
schappen de energietransitie te versnellen.

4. Vermijd onnodige bureaucratisering bij 
experimenten en tijdelijke taken 
Wet VEt vergroot de bureaucratie door toestemming vooraf 
verplicht te stellen bij experimenten en tijdelijke taken terwijl 
er geen signalen zijn dat het huidige systeem met controle 
achteraf niet functioneert. De energietransitie wordt aanzienlijk 
vertraagd als bij iedere pilot gewacht moet worden op toe-
stemming uit Den Haag.

Conclusie


