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Geachte	mevrouw	Schippers,		

Energie-Nederland	ziet	zeven	‘transitieversnellers’	om	de	afspraken	uit	het	Verdrag	van	Parijs	na	te	leven.	
Dit	zijn	concrete	voorstellen	voor	een	Energieakkoord	2.0	en	een	Klimaatwet,	wind	op	zee,	de	SDE+	
regeling,	de	warmtetransitie,	energiebesparing	in	de	bebouwde	omgeving,	elektrisch	vervoer	en	voor	het	
optimaal	benutten	van	de	marktdynamiek.	
	
Een	rode	draad	bij	de	voorstellen	van	Energie-Nederland	is:	

- Maak	een	langetermijnbeleid	met	duidelijke	(tussen)doelen	
- Intensiveer	subsidie-instrumenten	zoals	SDE+	
- Verscherp	normen	voor	bijvoorbeeld	eigenaar/bewoners	
- Moderniseer	het	fiscale	systeem	(zoals	bij	elektrisch	vervoer)	
- Geef	marktdynamiek	de	ruimte,	bijvoorbeeld	door	gebouwgebonden	financiering	voor	

marktpartijen	mogelijk	te	maken.	
	

De	energietransitie	vraagt	om	een	integrale	aanpak	met	een	eenduidig	afwegingskader,	waarin	een	
duidelijke	rol	voor	marktbedrijven	is	verankerd.	Wij	herkennen	die	aanpak	in	de	Energieagenda.		
Nu	is	het	zaak	die	agenda	samen	uit	te	voeren.	Energieleveranciers	staan	klaar	om	hier	samen	met	de	
maatschappelijke	partners	vorm	aan	te	geven.	
	
Hoogachtend,	
Namens	Energie-Nederland	
	

	
	

Medy	van	der	Laan	
Voorzitter		
	

Ons	kenmerk	 2017.0034	

Behandeld	door	 E.	Terheggen	

Telefoon	 06	153	288	86	

E-mail	 eterheggen@energie-nederland.nl	

Datum	 12	april	2017	

Onderwerp	 Transitieversnellers	
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Waar	staat	Energie-Nederland	voor?	
Wij	zijn	Energie-Nederland,	de	vereniging	voor	energie-ondernemers.	Onze	leden	voorzien	de	samenleving	
van	energie,	ieder	vanuit	zijn	eigen	identiteit	en	aanbod.	Producent	en	leverancier,	grijs	en	groen,	gevestigd	
en	uitdagend,	groot	en	klein.	Samen	vertegenwoordigen	wij	circa	80%	van	de	markt.	Onze	bedrijven	
hebben	samen	de	klimaatdoelstellingen	van	het	Verdrag	van	Parijs	omarmd	en	zijn	de	motor	van	de	
energietransitie.		
	

Bijlage:	Transitieversnellers	

	

	



Zorg voor voorspelbaar en  
stabiel beleid met een  
klimaatwet en Energieakkoord 
De energietransitie vraagt forse investeringen van bedrijven en burgers in 
schone energie en energiebesparing. Dat bedrag ligt tot 2050 in de orde van 
200 miljard euro. Daarmee is het noodzakelijk dat ambitieuze doelen gepaard 
gaan met betrouwbaar, voorspelbaar en stabiel beleid. Niet voor één kabinets- 
periode, maar over meerdere kabinetten heen. Een goede klimaatwet met een 
duidelijk en vast tijdpad voor CO2-reductie tot 2050 biedt deze investerings-
zekerheid.
 
Het realiseren van de energietransitie vraagt ook om een uitgebreide uitvoe-
ringsagenda, waarbij overheid, marktpartijen, maatschappelijke organisaties 
samenwerken en afspraken maken. Dat zorgt voor draagvlak en betrokkenheid, 
zoals het huidige Energieakkoord bewijst. Geen enkele partij kan alleen voor 
de transitie zorgen. Daarom is ook een Energieakkoord 2.0 voor de periode na 
2020/2023 nodig.

•  Leg wettelijk een duidelijk  
CO2 -reductiepad vast met concrete 
doelen voor 2030, 2040 en 2050. 

•  Zorg dat dit pad een versnelling 
geeft die overeenkomt met de 
afspraken in Parijs, te beginnen met 
50% reductie in 2030 op EU-niveau.

•  Verdeel in zo’n klimaatwet het 
beschikbare plafond op heldere 
wijze tussen sectoren die wel en niet 
onder het ETS vallen. 

 
 

•  Zorg dat deze klimaatwet goed is 
afgestemd met EU-afspraken over 
ETS. Haal daarbij extra emissierech-
ten uit de markt als er binnen het 
ETS investeringen in CO2–reductie 
worden gesubsidieerd. 

•  Bied zekerheid voor investeringen 
in duurzame energie door de SDE+ 
te continueren zolang de CO2 -prijs 
onvoldoende op niveau is.

•  Houd vast aan het huidige Energie-
akkoord om doelen voor 2020 en 
2023 te realiseren.

•  Sluit voor de periode daarna  
een Energieakkoord 2.0 af als uit-
voeringsagenda tot 2030 voor een 
klimaatwet met maatregelen voor 
CO2- reductie, waaronder besparing 
en duurzame energie.

Wat moet er gebeuren?

Stabiel beleid

www.energie-nederland.nl



Versnel de uitrol van  
wind op zee

Nederland heeft met een zeer succesvolle aanpak van de uitrol van 
wind op zee het enorme potentieel hiervan voor de energietransitie 
laten zien. Om het opgebouwde momentum en de zekerheid voor 
investeerders vast te houden is het zaak deze aanpak te continueren 
en uit te bouwen. Energie-Nederland pleit er daarom voor om vol in 
te zetten op het verhogen van het windvermogen op zee. 

De kracht van de Nederlandse aanpak is dat de overheid in één pak-
ket bij het subsidiebesluit de vergunningen, de aanwijzing van kavels 
én de aansluiting op het net aanbiedt. Marktpartijen concurreren 
daarbij om via de meest gunstige bieding een kavel te verkrijgen.
 
Deze integrale aanpak laat marktpartijen volop concurreren, nodigt 
uit tot innovatie en heeft er voor gezorgd dat de kostprijs spectacu-
lair is gedaald. Daarmee heeft Nederland het ideale recept in huis  
om door te gaan met verdere groei en versnelling van de energietran-
sitie. 

•  Realiseer tot aan 2030, samen 
met de markt, 10.000 MW wind 
op zee, aansluitend en aanvul-
lend op het Energieakkoord.

•  Ga, aansluitend op de laatste 
tender van het Energieakkoord 
(gepland voor 2019), dóór met 
het stimuleren van wind op zee 
projecten en wijs daarvoor tijdig 
nieuwe kavels aan.

•  Hou daarbij vast aan de huidige 
integrale aanpak, zowel qua sub-
sidiesystematiek, vergunnings- 
 
 

traject, het beschikbaar stellen 
van kavels en de aansluiting op 
het net.

•  Handhaaf, met het oog op vol-
doende concurrentie en kansen 
voor innovatie, de aanpak met 
jaarlijkse tenders.

•  Maak werk van de inpassing door 
Tennet van wind op zee produc-
tie in het elektriciteitsnet. Kijk 
daarbij ook naar internationale 
samenwerking en interconnectie.

Wat moet er gebeuren?

Wind op zee

www.energie-nederland.nl

Realiseer tot 
2030, 10.000 MW 

wind op zee



Zorg voor investerings- 
zekerheid door de SDE+  
te continueren
Nederland realiseert dankzij de SDE+ fors meer hernieuwbare energie. De doel-
stellingen uit het Energieakkoord komen daarmee in beeld. Het is noodzakelijk 
dat de overheid, in de opbouw naar een ETS-prijs die voldoende prikkels geeft, 
hernieuwbare energie blijft stimuleren. De SDE+ is daarvoor het meest effectief 
en efficiënt.

Vasthouden aan de SDE+ biedt bovendien investeringszekerheid voor project-
ontwikkelaars, die werken aan een forse pijplijn van projecten. Eventuele her-
vormingen mogen daarom pas na afronding van het Energieakkoord (in 2023) 
worden doorgevoerd; vermeden moet worden dat er onderbrekingen zijn van de 
(half-) jaarlijkse tenders. 

Na 2023 moet de SDE+ aansluiten bij een volwaardig werkend ETS en de dan 
geldende klimaat- en energiedoelstellingen. Dit zorgt dan voor optimale sturing 
op CO2-reductie. Mogelijk kan de regeling dan worden uitgebreid met andere 
CO2-reducerende maatregelen, zoals CCS en CO2-neutrale brandstoffen. Uit het 
oogpunt van investeringszekerheid moet het budget voor hernieuwbare energie 
dan intact blijven. Opnemen van besparingsmaatregelen maken het instrument 
complex en lastig uit te voeren. Energie-Nederland pleit daarom voor alterna-
tieve instrumenten voor besparing. 

•  Bied zekerheid voor investeerders 
dat de SDE+ de komende jaren 
wordt gecontinueerd, in lijn met het 
Energieakkoord.

•  Bied ook zekerheid dat de SDE+ 
op lange termijn, na 2023, wordt 
gecontinueerd.

•  Zorg dat de SDE+ na 2023 zo wordt 
vorm gegeven dat deze aansluit 
bij een volwaardig werkend ETS en 
geldende doelen.

•  Onderzoek daarbij of de SDE+ na 
2023 uitgebreid kan worden met 
andere CO2-reductiemaatregelen 
waarbij tegelijkertijd het budget 

voor duurzame energie intact blijft.
 
•  Zorg dat aanpassingen van de SDE+ 

niet leiden tot tijdelijke sluiting van 
de regeling of tempoverlies.

•  Stel de middelen voor de SDE+  
beschikbaar via de ODE.

•  Maak voor besparingsmaatregelen 
een apart instrument.

•  Zorg dat de ETS-prijs niet negatief 
beïnvloed wordt door gesubsidieer-
de investeringen in CO2 –maatrege-
len: introduceer een mechanisme 
dat corresponderende emissierech-
ten uit de markt haalt.

Wat moet er gebeuren?

SDE+
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  Maak voor  
besparingsmaat-
regelen een apart 

instrument



Laat gemeenten en hun  
inwoners zich voorbereiden 
op de warmtetransitie 
In 2050 worden woningen en andere gebouwen niet meer met aardgas  
maar met groen gas, warmtenetten of met behulp van elektriciteit verwarmd.  
Dat stelt alle betrokken partijen voor een enorme opgave hoe deze warmte-
transitie vorm te geven. 
 
Terugrekenend vraagt dat van gemeenten dat zij al vóór 2025 kiezen hoe hun 
wijken van warmte worden voorzien. Een keuze die vraagt om een zorgvuldige 
en integrale afweging omdat deze verstrekkende gevolgen heeft voor investe-
ringen in de hele keten van infrastructuur, verwarmingsinstallaties en bespa-
ringsmaatregelen.
 
Voor burgers heeft dit grote impact op de manier waarop zij hun woningen 
verwarmen, de betaalbaarheid daarvan, en voor huiseigenaren op de (des)in-
vesteringen die zij daarvoor moeten doen. Vergaande isolatie is belangrijk voor 
de verduurzaming en bij lage temperatuurverwarming een randvoorwaarde. 
Burgers moeten hierbij ondersteund worden.
 
De markt speelt een cruciale rol in deze warmtetransitie. Met hun expertise van 
verschillende warmteoplossingen kunnen bedrijven gemeenten helpen met; de 
afweging welke warmteoplossing gekozen moet worden, (besparings)diensten 
en producten, het aanleggen van warmtenetten en het produceren van gas, 
elektriciteit en warmte.

De Rijksoverheid:
•  Zorg voor een zorgvuldig afwegings-

kader, waarmee de inrichting en de 
effecten van de nieuwe lokale warm-
tevoorziening in kaart kan worden 
gebracht. 

•  Zorg dat burgers in het afwegings- 
kader een centrale rol en betrokken-
heid hebben bij de keuzes die worden 
gemaakt.

•  Zorg dat de rol van de markt gewaar-
borgd is bij de inrichting en uitvoering 
van het afwegingskader, zodat de 
burger de meest efficiënte warmte- 
oplossing krijgt.

•  Zorg voor urgentie bij en voldoende 
stimulering van gemeenten om vóór 
2025 een afgewogen keuze te maken.  

•  Opname in omgevingsvisies en – 
plannen lijkt de aangewezen weg. 

•  Zorg, met verplichtingen en financiële 
arrangementen, dat burgers en ge-
bouweigenaren voorbereid zijn op de 
nieuwe wijze van verwarmen.

 
•  Zorg voor een gelijk speelveld voor 

alle warmteopties, ook bij normering  
voor energieprestaties van gebouwen.

 

Gemeenten:
•  Moeten zich met betrokken partijen 

(waaronder burgers, corporaties en 
marktpartijen) voorbereiden om een 
keuze te maken hoe de toekomstige 
warmtevoorziening eruitziet. 

•  Passen daartoe het nationale afwe-
gingskader toe voor hun omgevings-
plannen. Betaalbaarheid, voor de 
maatschappij en voor de burger, staat 
in die afweging voorop.

•  Nemen, na de gemeenteraadsverkie-
zingen van 2018, in hun coalitieak-
koorden voldoende budget en forma-
tie op voor de warmtetransitie.

Wat moet er gebeuren?

Warmtetransitie

www.energie-nederland.nl



•  Regel voor koopwoningen een 
evenwichtig pakket met een verant-
woorde energieprestatie-eis (zoals 
voor  huurwoningen en commercieel 
vastgoed*) en een fiscaal voordeel 
(met differentiatie in WOZ-waar-
de c.q. overdrachtsbelasting) als 
stimulering.

•  Investeer in een grootschalige  
energiezuinige renovatie van alle 
8.000 schoolgebouwen.

•  Stimuleer volop het aanbieden van 
woningabonnementen voor bespa-
ren. Dat gebruik kan nog makkelijker 
als het abonnement aan de woning 
gekoppeld kan worden en aflossing 
via de energierekening loopt.

 

•  Maak gebouwgebonden financiering 
mogelijk waarbij eigenaren via hun 
energieleverancier investeringen in 
besparing aflossen via de energie-
rekening.  

•  Zorg dat Europese regels** die hier-
voor in de weg staan snel worden 
opgeruimd.

•  Maak het mogelijk dat aflossing van 
investeringen in besparing via de 
energierekening kan lopen. Verruim 
hiervoor de Wet Financieel Toezicht 
en bijbehorende AFM-regels.

•  Zorg dat in doelen, regels en reken-
methoden maatregelen worden af-
gerekend op besparing van primair 
energiegebruik. 

Wat moet er gebeuren?

Besparing

www.energie-nederland.nl

Maak gebouw- 
gebonden  

financiering mogelijk

* Voor huurwoningen en commercieel vastgoed wordt een energielabel met C verplicht 
**Betreft twee richtlijnen inzake kredietovereenkomsten, te weten:
richtlijn 2008/48/EG (art 14), resp. richtlijn 2014/17/EU (art 14)

Bied een fiscaal voordeel 
bij het besparen op energie
Met het Energieakkoord zijn veel acties in gang gezet om tot meer be-
sparing in de gebouwde omgeving te komen. De aanpak is daarbij vooral 
gebaseerd op voorlichten, ontzorgen en stimuleren. Ondanks het brede 
aanbod van deze diensten komt de vraag naar besparingsproducten en 
-maatregelen in woningen maar moeizaam op gang. Aanbieders kunnen 
veel, maar de sleutel en het besluit ligt uiteindelijk bij de eigenaar. 
 
Nu de besparingsopgave voor de transitie toeneemt wordt het tijd de 
vraag beter te stimuleren. Er zijn al lange tijd energieprestatienormen 
voor nieuwbouwwoningen. Die komen er ook voor huurwoningen en 
commercieel vastgoed, maar voor bestaande koopwoningen nog niet. 
Ook hier kunnen eisen helpen om dit deel van de markt in beweging te 
brengen. Daarbij is wel een goede en evenwichtige benadering van belang 
in verband met de verkoopwaarde van woningen en draagvlak onder ei-
genaren. Een pakket met verantwoord oplopende eisen ondersteund met 
een financieel stimuleringsprogramma. Daarmee kunnen grote stappen 
worden gezet. 
 



Bouw het elektrisch vervoer 
uit door een evenwichtig  
fiscaal systeem en formuleer 
heldere doelen

De elektrische auto is aan een belangrijke opmars bezig. We zitten op 
een kantelpunt. Als we daadwerkelijk willen dat 25% van de autorij-
ders in 2030 elektrisch rijdt en Nederland zijn koploperspositie vast-
houdt, dan is het nodig dat de overheid zorgt voor een stimulerend 
en evenwichtig fiscaal systeem. Bovendien is het noodzakelijk dat er 
een concurrerende markt is waarin de meest efficiënte oplossingen 
een goede kans krijgen voor doorontwikkeling. Daarvoor zijn heldere 
doelstellingen nodig en een uniforme aanpak door gemeenten bij de 
uitrol van laadinfrastructuur.

Fiscaal systeem:

•  Verminder blijvend (ook na 2020) 
de energiebelasting op het laden 
van stroom.

•  Creëer een gelijk regime voor 
publieke en private laadpalen 
(vrijstelling energiebelasting 1e 
staffel).

•  Maak de BTW voor het thuisladen 
van de leaseauto aftrekbaar.

•  Hef de dubbele BTW afdracht 
voor thuisladen op.

Concurrerende markt:

•  Het Rijk verbindt zich aan de 
doelstelling van 150.000 laad-
palen in 2025. Dit aantal is nodig 
om het aantal van 2 miljoen 
elektrische auto’s in 2030 te 
realiseren.

•  Regel een stimulerende en 
uniforme aanpak bij de aanbeste-
ding van laadinfrastructuur door 
gemeenten, met ruimte voor 
concurrentie tussen markt- 
partijen voor het plaatsen,  
beheren en exploiteren van 
laadpalen.

 

Wat moet er gebeuren?

Elektrisch rijden

www.energie-nederland.nl

150.000  
laadpalen in 2025



Gebruik de dynamiek van 
de markt, maak een heldere 
rolverdeling tussen bedrijven 
en netbeheerders

Bedrijven zijn de motor van de energietransitie. Juist  door de dyna-
miek van markt wordt er geïnvesteerd. Een gezonde concurrentie 
zorgt er voor dat de  kosten voor de consument zo laag mogelijk 
blijven.  Deze nieuwe markt komt alleen tot stand met een heldere 
domeinafbakening tussen markt en het gereguleerde netbeheer. In 
die domeinafbakening moet helder worden hoe netbeheerders de 
energietransitie kunnen bevorderen, bijvoorbeeld door digitale infor-
matie beschikbaar te stellen aan marktpartijen die daarmee slimme 
oplossingen kunnen maken.

Netbeheerders hebben een grote opgave. Het is daarom belangrijk 
dat ze focus houden op hun kerntaken en geen marktactiviteiten 
ontplooien. Een grotere transparantie kan oneerlijke concurrentie 
tegengaan.

•  Regel dat netbeheerders en  
gelieerde netwerkbedrijven  
maximaal transparant zijn in 
onderlinge geldstromen en  
winsten en verliezen.

•  Verhinder dat bedrijfswinsten 
van netbeheerders gebruikt 
kunnen worden voor risicovolle 
marktgerichte activiteiten door 
netwerkbedriiven. Als er geld 
over is kan het nettarief omlaag.

•  Een voortvarende behandeling 
van de Wet Voortgang Energie-
transitie.

•  De rol van de netbeheerder stopt 
bij de meter. Regel dat burgers 
het recht houden zelf te bepalen 
wat er in hun woning gebeurt en 
waar ze voor betalen.

•  Energieopslag heeft de toekomst. 
Regel dat opslag en andere flex-
diensten worden aanbesteed als 
alternatief voor kostbare netver-
zwaring.

Wat moet er gebeuren?

Marktdynamiek
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Gebruik de 
dynamiek van 

de markt


