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Onderwerp Energietransitie & regeerakkoord

Geachte mevrouw Schippers,

Het volgende kabinet zal grote stappen moeten zetten op het vlak van de energietransitie. Dit vraagt om een

heldere koers en om concrete beleidsmaatregelen. 'Parijs' verbindt ons in de opgave naar een duurzame

toekomst. Om deze transitie te laten slagen, moeten burgers, bedrijven en overheden gezamenlijk de

schouders eronder zetten en innovatieve oplossingen bedenken en mogelijk maken. Als netbeheerders geven

wij u graag mee hoe wij een optimale bijdrage aan de energietransitie kunnen leveren door de veranderingen

waar burgers en bedrijven voor komen te staan te faciliteren.

Goede infrastructuur met efficiënte en slimme oplossingen

Netbeheerders werken continu aan een betaalbaar, betrouwbaar en toegankelijk energienet. De maatschappij

verwacht dat netbeheerders slimme en efficiënte keuzes maken, zeker nu de energietransitie om nieuwe

investeringen vraagt. Netverzwaring is daarbij niet per definitie de optimale oplossing. Netbeheerders hebben

daarom duidelijke nieuwe spelregels nodig die ruimte geven voor andere oplossingen.

lntegrale energiewet voor elektriciteit, (bio)gas en warmte

De voortdurende ontwikkelingen en innovaties op het gebied van energiebesparing en hernieuwbare energie

vragen om flexibiliteit tussen de verschillende spelers. Een nieuwe, brede energiewet moet ruimte scheppen

voor nieuwe en bestaande producenten van energie, gebruikers en netbeheerders om tot lokale, duurzame

oplossingen te komen en moet antwoord geven op vragen zoals hoe in de toekomst de kosten van de energie-

infrastructuur worden verdeeld. Deze wet moet bovendien borgen dat nieuwe marktpartijen dezelfde toegang
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hebben tot het energienet als bestaande aanbieders. De Energieagenda biedt handvatten voor zo'n integrale

wet voor elektriciteit, hernieuwbaar gas en warmte en moet nu worden omgezet naar een nieuw wetsvoorstel

t. Regel in de nieuwe energiewet in ieder geval de volgende punten:

a) Verantwoordelijkheid voor gemeenten om samen met de netbeheerders een plan voor lokale ener-

gievoorziening te maken. Geef hen de mogelijkheid om keuzes te maken die lokaal het beste passen,

zoals all electric, biogas via het bestaande gasnetwerk, een tussenvorm met hybride warmtepompen,

of warmtenetten;

b) Zorg ervoor dat in wijken en buurten die van het aardgas af willen onafhankelijk beheer van alle toe-

komstige energie-infrastructuur verzekerd is. Het is logisch om dit bij netbeheerders te beleggen, om-

dat netbeheerders al de competenties hebben om energie-infrastructuur,, gebaseerd op een integrale

afweging van elektriciteit, duurzaam gas en/of duurzame warmte, veilig en effìciënt aan te leggen en

te beheren en daarbij te zorgen voor toegang van derden tot het neu en

c) Flexibele ruimte voor het netwerkbedrijf en de daarvan onderdeel uitmakende netbeheerder, om te

innoveren om in de energietransitie het energiesysteem bereikbaar, betrouwbaar en betaalbaar te

houden.

Veeguret

Het maken van een brede energiewet kost tijd. Een aantal kwesties kan daar niet op wachten en moet op korte

termijn worden geregeid.

2. Begin daarom met een snelle veegwet voor in ieder geval de verkabeling (ondergronds leggen) van

L10/150Kv netten en het schrappen van de gasaansluitplicht voor nreuwe wonrngen.

Met deze twee punten kunnen netbeheerders als onafhankelijke publieke bedrijven optimaal bijdragen aan de

belangrijke en omvangrijke energietransitie waar we gezamenlijk aan werken. Wij willen er samen met burgers,

bedrijven en overheden de schouders onder zetten op weg naar een CO2-arme energiehuishouding in 2050.

Namens alle netbeheerders wens ik u veel wijsheid en succes bij uw taak als inforrnateur.

Met vriendelijke groet,

André Ju

directeur
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