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Energie-infrastructuur: 
Tijd voor verandering?
Briefadvies aan de Staatssecretaris van Economische Zaken.

De Algemene Energieraad is door de minister gevraagd om te adviseren over de

toekomstige energie-infrastructuur in de wereldwijde transitie naar een duurzame

energiehuishouding: schoon, betrouwbaar, betaalbaar. De raad wordt gevraagd zijn

opvatting te geven over het technologisch perspectief en over de maatschappelijke

context van het energiegebruik (o.a. economisch) in het licht van die transitie.

Onze visie in het kort 

Met de titel “Tijd voor verandering?” wil de Energieraad uitdrukken dat mettertijd

veranderingen in de energie-infrastructuur noodzakelijk zullen zijn (technische inno-

vaties en organisatie), maar anderzijds ook dat er voldoende tijd is om te experi-

menteren en dat revolutionaire grote keuzes vooralsnog voor infrastructuur niet

aan de orde zijn. Deze tijd moet wel effectief benut worden. De raad doet in dit

advies daarvoor een aantal aanbevelingen.

Anticiperen op veranderingen

De energievoorziening zal in de komende decennia naar verwachting een ingrijpend

veranderingsproces doormaken. Oorzaken voor die verandering zijn verschillend:

- technologische ontwikkelingen, innovaties;

- de milieueisen (met name ten aanzien van klimaat) die worden gesteld;

- de liberalisering van de energievoorziening, waardoor partijen andere rollen en

strategieën ontwikkelen;

- een verdere groei en verandering van de energievraag.

Deze veranderingen hebben belangrijke consequenties voor de energie-

infrastructuur. Van oudsher volgde de infrastructuur de ontwikkelingen aan vraag-

en aanbodzijde. Echter, in het licht van de te verwachten veranderingen, lijkt het

noodzakelijk te zoeken naar een nieuwe aanpak, waarin de ontwikkeling van de

infrastructuur ook anticipeert op de hierboven gesignaleerde veranderingen.

Dit proces kan en moet vandaag starten.

In die zin is het wat betreft de energie-infrastructuur tijd voor verandering.

Veranderen via de weg van geleidelijkheid

Gelukkig is er ook voldoende tijd voor verandering, en deze tijd is ook nodig. Uit

een studie die de Energieraad heeft laten verrichten komt naar voren dat er voor

de infrastructuur geen technologische revolutie nodig is om de hierboven aangestip-

te veranderingen te kunnen opvangen. Ook met een evolutionaire ontwikkeling is
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De regie bepalen

Aan deze constateringen moeten gevolgen worden verbonden. Immers, ook de

geleidelijke verandering van de energie-infrastructuur moet op een of andere wijze

worden georganiseerd. Het samenspel tussen de ontwikkeling van de energiebron-

nen en de energievraag aan de ene kant, en de ontwikkeling van de energie-

infrastructuur aan de andere kant vereist een zekere mate van regie. In de ‘oude’,

niet-geliberaliseerde situatie kon er terecht op worden vertrouwd dat de energie-

infrastructuur de ontwikkelingen aan vraag- en aanbodzijde eenvoudigweg volgde.

Daar kan nu niet meer zonder meer op worden vertrouwd, vooral gelet op de

nieuwe marktordening die in de afgelopen jaren is geïntroduceerd.

De benodigde regie kan naar verwachting van de Energieraad vorm krijgen door

slim vormgegeven prikkels die de eigenaren van de energie-infrastructuur ertoe 

verlokken voldoende innovaties door te voeren. Ook zou bij de beoordeling van de

diverse eigendomsarrangementen voor netwerken het mogelijke effect op innovatie

moeten meewegen.Verder bepalen ook regelingen die de aanbod- en de vraagzijde

van energie betreffen het tempo en de aard van de ontwikkelingen van de energie-

infrastructuur. Het is wenselijk de komende jaren de nodige studies en discussies

over de aansturing van de energie-infrastructuur in gang te zetten om uit te werken

hoe het innovatiebeleid voor de energie-infrastructuur in de praktijk moet worden

vormgegeven.

Aanbevelingen

Het voorgaande mondt uit in twee categorieën van aanbevelingen, gericht op een

aanpak die een adequate stimulans én richting geeft aan een op de toekomst gerich-

te infrastructuur; een energie-infrastructuur dus die de noodzakelijke transitie naar

een duurzame energiehuishouding ondersteunt.

I. Zorg er voor dat het beheer van de infrastructuur transparant geregeld is.

- Er is een betere afstemming nodig van investeringen in infrastructuur en produc-

tie. De Energieraad ziet hierbij een belangrijke rol voor het periodieke Energie-

rapport. Dat biedt de overheid (EZ) een goede mogelijkheid om op beide terrei-

nen een overzicht van de investeringsplannen publiceren.

- De tariefstructuur moet betere prikkels gaan geven aan netbeheerders en pro-

ducenten om, gezien vanuit de publieke belangen, tot de optimale infrastructuur

te komen. Het effect van die prikkels moet goed bewaakt (monitoring) en geëva-

lueerd worden.

- Ook is belangrijk dat de tariefstructuur ruimte biedt voor onderhoud en capaci-

teitsuitbreiding, maar vooral ook voor investeringen in innovaties gericht op

nieuwe energiedragers (bijvoorbeeld voor syngas, biogas, waterstof) en op nieu-

we typen infrastructuur (zoals decentrale netwerken).

- Tenslotte beveelt de Energieraad aan om na te gaan of de verschillende mogelij-

ke eigendomsstructuren gevolgen kunnen hebben voor innovatie en dat mee te

wegen in het debat over de privatisering van de netwerken en bij de aanbeste-

ding van nieuwe netwerken.
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het mogelijk in te spelen op de eisen die de toekomst stelt.

Het is van belang dit te constateren, omdat naar de indruk van de Energieraad bij

menigeen het idee was ontstaan dat een duurzame energiehuishouding alleen zal

kunnen worden gerealiseerd indien de energie-infrastructuur op relatief korte ter-

mijn ingrijpend wordt veranderd. Dat blijkt dus niet het geval te zijn. Er is naar ver-

wachting tijd om te experimenteren en geleidelijk te veranderen, zonder schokken

en sprongen, en zonder of slechts beperkte versnelde afschrijving van bestaande

voorzieningen. De beschikbare tijd moet wel goed besteed worden; afwachten is

niet verstandig.

Ontwikkelingsrichting energietechnologie divers en onzeker

Met dit briefadvies beantwoordt de Energieraad niet alle vragen die door EZ zijn

gesteld. Deels zijn die ook (nog) niet te beantwoorden. De Energieraad wil bena-

drukken dat nu nog niet kan worden aangegeven welke energietechnologieën de

winnaars zullen zijn.Wel zijn in grote lijnen de opties bekend. Een redelijke verwach-

ting is zelfs dat er helemaal geen ‘winnende’ opties zullen zijn; de energievoorziening

van de toekomst zal gekenmerkt worden door een mix van energietechnologieën,

die vrijwel allemaal ingezet zullen moeten worden. Hooguit zullen de ‘mengverhou-

dingen’ verschillen, afhankelijk van de visies en voorkeuren die in het politieke en

economische spectrum in de komende jaren dominant zullen blijken.

Het is van belang om die opties de komende jaren verder te verkennen en in de

praktijk te testen.

Flexibiliteit en inpassing vragen de aandacht

Bij dat verkennen en testen komen twee vraagstukken prominent naar voren.

De eerste kwestie betreft flexibiliteit. Omdat het onzeker is in welke mengverhou-

dingen de verschillende opties zullen bijdragen aan de energievoorziening, is het van

belang een grote bandbreedte aan technologieën te kunnen accommoderen. De

energie-infrastructuur moet daartoe voldoende flexibel zijn.

De tweede kwestie betreft de inpassing van nieuwe, duurzame energiebronnen en

energiedragers, die vaak minder regelbaar zijn dan de conventionele energiebron-

nen, maar afhankelijk zijn van  processen in de natuur (dag/nacht, seizoenen, wind-

snelheid).

De energie-infrastructuur kan geleidelijk worden aangepast. Er is geen noodzaak om

op dit moment drastische systeeminnovaties in gang te zetten, zoals soms wordt

bepleit. Er is echter wel behoefte aan het uitproberen van innovaties in de netwer-

ken. Dit heeft een extra stimulans vanuit de overheid nodig, zeker in de komende

tijd nu de energiebedrijven bezig zijn zich te begeven op de vrije markt en daarbij

tot nu toe weinig prikkels voor innovatie ervaren. Het verdient aanbeveling dat

overheid innovatie bevordert en samen met marktpartijen actief de innovatiekansen

bij (ver)nieuwbouwprojecten verkent en benut.
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Toelichting 
Bij het briefadvies ‘Energie-infrastructuur: Tijd voor verandering?’

Energie-infrastructuur als schakel tussen vraag en aanbod van energie

Er zal in de komende decennia in de energievoorziening mogelijk veel veranderen.

Zo zou in Nederland de vraag naar energie in het jaar 2050 wel eens 20-50% hoger

kunnen zijn dan nu, waarbij de verhouding tussen verschillende energiedragers zou

kunnen veranderen (relatief meer elektriciteit bijvoorbeeld). De verduurzaming van

de energievoorziening kan betekenen dat in het jaar 2050 de CO2-uitstoot gehal-

veerd moet zijn. Ook de al volop in gang zijnde liberalisering van de energiemarkt

zal van grote invloed zijn op de organisatie van de energievoorziening. En bij dat

alles wordt de afhankelijkheid van energie van de samenleving groter en worden

steeds hogere eisen gesteld door de gebruikers op het gebied van betrouwbaar-

heid, variatie, keuze en dergelijke.

Tussen het energiegebruik en de productie van energie bevindt zich de energie-

infrastructuur.Als zowel de vraag- als de aanbodzijde van de markt veranderen, kan

dat niet zonder gevolgen blijven voor de energie-infrastructuur1); het is de ‘slagader’

van de energiemarkt.

De energie-infrastructuur zélf is niet de drijvende kracht in de veranderingsproces-

sen; van nature is de infrastructuur eerder ‘faciliterend’ dan ‘sturend’: zij reageert op

de ontwikkelingen in omvang en technologie van vraag en productie. Hoe die ont-

wikkelingen zullen zijn is echter niet exact te voorspellen; verschillende scenario’s

kunnen zich ontvouwen.

In het veranderingsproces zal de energievraag leidend zijn en dat geldt ook voor de

invulling daarvan door vraagreductie en aanbod uit hernieuwbare bronnen en -

steeds schoner wordende- fossiele inzet. De energie-infrastructuur moet kunnen

meegroeien met dergelijke ontwikkelingen. Het faciliteren van een veranderende

energievraag impliceert dat de infrastructuur tijdig op de veranderingen moet inspe-

len en anticiperen.Anders bestaat het risico dat de infrastructuur een belemmeren-

de factor wordt in het veranderingsproces, vanwege te hoge kosten of achterblij-

vende technische ontwikkeling. De uitdaging is dus: hoe houden we de Nederlandse

energie-infrastructuur economisch verantwoord bij de tijd?
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II. Zorg voor een gerichte en krachtige stimulering van innovaties.

- De raad vestigt allereerst de aandacht op de vele mogelijkheden bij (ver)nieuw-

bouw. Overheden en marktpartijen moet daar heel actief gebruik van gaan

maken. Ook moeten belemmeringen voor nieuwe energiedragers worden weg-

genomen, de energiegebruikers moeten tijdig bij de ontwikkelingen worden

betrokken om het draagvlak te vergroten en de bescherming van eindgebruikers

moet goed geregeld worden.

- De raad beveelt als innovatiethema’s aan: de inpassing decentrale en/of duur-

zame elektriciteitsopwekking en inpassing van nieuwe gasvormige energie-

dragers.

- Tenslotte beveelt de raad aan een bestemmingsheffing in te stellen en van daar-

uit financiële ondersteuning te geven, voor zolang vernieuwingen nog niet kun-

nen concurreren met gangbare technieken.

In aansluiting op de beide aanbevelingen wil de raad wijzen op de positieve invloed

die uitgaat van een helder en consistent energiebeleid van de overheid. De Neder-

landse overheid moet zich vooral in internationaal verband richten op het realise-

ren van een zo duidelijk mogelijk richtinggevend energiebeleid. De overheid moet

aldus helderheid verschaffen over de doelstellingen en de middelen op korte en

lange termijn voor ‘schoon’, ‘betaalbaar’ en ‘betrouwbaar’ en de onderlinge afweging.

Ook is het een taak voor de overheid om rollen en verantwoordelijkheden helder

toe te delen aan publieke en private partijen. En, tenslotte, moet een adequaat ins-

trumentarium worden ontwikkeld, waarmee de energiebeleidsdoelstellingen zo

goed mogelijk in de energieprijs worden verdisconteerd. Pas als dat gebeurt, kan

vraagsturing door de eindgebruikers plaatsvinden die vooral is gericht op een scho-

nere energievoorziening. Die energievraag bepaalt weer wat er aan de aanbodkant

van de markt en uiteindelijk in de energie-infrastructuur moet gebeuren.

In bijgaande toelichting is dit advies nader uitgewerkt.

De Algemene Energieraad

30 januari 2003
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1) Energie-infrastructuur: het geheel aan netwerken voor transport, distributie en opslag van

energiedragers naar de eindgebruikers van energie. Voor een goed oordeel daarover moet

uiteraard wel de gehele keten van de energievoorziening worden beschouwd, dus ook ener-

gievraag, energieaanbod en conversie. Het gaat dan om het signaleren van consequenties

voor infrastructuur vanuit de desbetreffende schakel.



inzet van biomassa (voor hoogwaardige warmte) of betekent dat grootschalige

opwekking van windenergie op zee (voor het benodigd elektrisch vermogen)? 

Betekent dat waterstof (CO2-verwijdering bij fossiele brandstoffen) of betekent dat

meer warmtekracht? Of zal het om alle opties gaan? 

De studie laat vele mogelijkheden zien, maar kan uiteraard niet voorspellen wat het

precies gaat worden. De “winners” kunnen nog niet worden aangewezen.Wel wordt

duidelijk dat in de toekomst rekening gehouden moet worden met een groter aan-

deel niet-stuurbare bronnen zoals wind, en decentrale productie door warmte-

kracht. Op zich kan er voldoende duurzame energie opgewekt worden, maar het is

de vraag of de productie van duurzame energie goed af te stemmen is op het 

energievraagpatroon en of daarvoor nog aanvullende voorzieningen nodig zijn voor

de productie- en de infrastructuur.

Een voorbeeld hiervan is ‘grootschalig wind’. De schommelingen in de windkracht

leiden tot een variabele productie van elektriciteit.Als er genoeg wind is, zouden

eigenlijk veel andere energieproductiebronnen uitgeschakeld moeten kunnen 

worden; en als er weinig wind is moeten die andere productie-eenheden juist wel

produceren.

In de studie die de Energieraad heeft laten verrichten is voor de toetsing van de

geleidelijke aanpak uitgegaan van een tamelijk extreme variant, niet alleen door een

relatief grote toename van de energievraag, maar ook door te veronderstellen dat

de 50% CO2 -reductie uitsluitend met binnenlandse maatregelen wordt ingevuld.

Dit mag de “worstcase” variant genoemd worden. Zelfs voor die variant blijkt een

geleidelijke aanpak van de energie-infrastructuur de veranderingen succesvol te

kunnen accommoderen.We zouden van een iets gemakkelijker variant uit mogen

gaan als we rekening houden met het feit dat het Nederlandse klimaatbeleid de

helft van de doelstelling in eigen land wil realiseren en de helft via maatregelen in

het buitenland (Joint Implementation, Clean Development Mechanism, emissie-

handel). Dat geldt zeker als zo’n vaste verdeling helemaal vervalt bij een te verwach-

ten systeem van internationale emissiehandel. In die wat gemakkelijker variant hoeft

in Nederland niet het hele arsenaal aan technologische opties ingezet te worden en

zijn de infrastructurele aanpassingen mogelijk ook geringer.

Nederland verkeert bovendien in een relatief gunstige positie voor een geleidelijke

benadering.Want als er in de hele westerse samenleving onverhoopt toch grote 

systeemsprongen gemaakt moeten worden, kan Nederland vanwege zijn beperkte 

oppervlakte, hoge bevolkingsdichtheid en bodemgesteldheid zich alsnog snel aanpassen.

Conclusie: Niet wachten maar stapsgewijs aanpakken

De Energieraad concludeert dat een geleidelijke aanpassing van de energie-

infrastructuur haalbaar is,maar ook dat daar bijzondere eisen aan gesteld gaan worden.
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Is de weg van de geleidelijkheid begaanbaar?

Menigeen is ervan overtuigd dat technologische innovatie een belangrijke bijdrage

zal leveren aan de oplossing van het energievraagstuk. Maar zonder afbreuk te wil-

len doen aan die belofte, stelt de Energieraad dat de oplossingen in de energievoor-

ziening nooit van één optie verwacht mogen worden. Integendeel, de veranderingen

zullen ongetwijfeld bestaan uit vele vernieuwingen op vele fronten tegelijk.Voorbeel-

den zijn: grootschalig centraal hernieuwbaar vermogen, decentrale productie (her-

nieuwbaar; warmtekracht e.d.), nieuwe energiedragers, warmtenetten en CO2-

opslag.

Het feit dat er sprake zal zijn van een veelvormig veranderingsproces betekent dat

de energie-infrastructuur flexibel zal moeten mee evolueren en dat impliceert een

transitieproces langs de weg der geleidelijkheid, dit in tegenstelling tot een revolu-

tionaire  verandering van het hele systeem.Van die transitie zal worden geëist dat

maatschappelijke risico’s vermeden worden, en dat het veranderingsproces dus ver-

antwoord verloopt en te allen tijde een betaalbare en betrouwbare energievoorzie-

ning garandeert.

Als het beleid rond de energie-infrastructuur zich zal moeten richten op een gelei-

delijke vernieuwing, is het wel van belang te weten of die geleidelijke weg begaan-

baar is. Hoe zullen in de komende vijftig jaar de energievraag, het energie-aanbod en

het streven naar ’schoner’ zich kunnen ontwikkelen?

De Energieraad heeft een nader onderzoek2) laten doen naar deze ontwikkelingen

en naar de vraag of daarbij een geleidelijke innovatie van de energie-infrastructuur

mogelijk is.

Voor dat onderzoek is gekozen voor een scenario waarin de energievraag relatief

fors toeneemt: bij een aangenomen energie-efficiencyverbetering van 1-1,5% per

jaar stijgt de totale energievraag met 20-50%. Daarbij stijgt de vraag naar elektrici-

teit dan met 80 à 100%, de vraag naar transportenergie met 50% en de vraag naar

hoge en lage temperatuurwarmte met 10 tot 30% (afhankelijk van het gekozen 

scenario).De verhouding tussen de vraag naar warmte en de vraag naar stroom

daalt waarschijnlijk van ruim 3 naar circa 2.

Toch kan, zo blijkt uit de studie, aan die hogere vraag naar energie in 2050 worden

voldaan, zelfs met een 50% lagere CO2-uitstoot3) dan in 1990. Dit vraagt om te

beginnen uiteraard het zoveel mogelijk vermijden van energievraag én het zoveel

mogelijk verduurzamen van de resterende vraag. Betekent dat geleidelijk aan meer

10

2) Transitie naar een duurzame energievoorziening in 2050, Evolutie of Revolutie?, Jeeninga,

weeda, Van Wunnik, Kipperman, ECN-C--02-078, oktober 2002. Ook te downloaden van

www.ecn.nl.

3) De Energieraad heeft deze studie laten inzoomen op CO2, hoewel er uiteraard nog meer

problemen zijn die opgelost moeten worden (SO2, NOx, stof e.d.)



Aanbeveling I:

Definieer de verantwoordelijkheden rond de netwerken en zorg
voor een heldere tariefregulering 

a) Investeringen in de netwerken beter afstemmen door coördinatie

b) Tariefstructuur laten bijdragen aan de juiste allocatie van investeringen in de netwerken

c) Tarieven ook de kwaliteit van de netwerken laten bevorderen

d) Bekijk privatisering van netwerken mede vanuit het perspectief van innovatie

De Energieraad wil grote nadruk leggen op het belang van een verduidelijking van de ver-

antwoordelijkheden rond de organisatie, regulering en het toezicht met betrekking tot de

netwerksectoren.Vooral een verbetering van de afstemming van de investeringen en ver-

antwoordelijkheden in de infrastructuur en productie vindt de Energieraad van groot

belang, naast een verbetering van de tariefregulering. De Raad meent dat bij de nadere

ordening van de markt en in de privatiseringsdiscussie rond de netwerken met deze zaken

terdege rekening gehouden moet worden.

a. Investeringen in de netwerken beter afstemmen door coördinatie

Vooral in de stroomvoorziening hangen infrastructuur en productie nauw samen.

Een capaciteitsknelpunt in het elektriciteitsnet kan worden opgelost via een investe-

ring in een uitbreiding van de infrastructuur, maar in veel gevallen ook door  de pro-

ductie op een andere plaats aan het net af te geven. Zowel vanwege de kosten als

vanwege de betrouwbaarheid is het van belang dat steeds de juiste beslissing geno-

men wordt.

Dit geldt ook voor gas en warmte, en straks evenzeer voor eventuele nieuwe ener-

giedragers.

In een geliberaliseerde situatie liggen dergelijke beslissingen niet meer in één hand.

Productie en netbeheer zijn geheel ontkoppeld. Het netwerk is daarbij faciliterend

voor de markt en wordt in staat geacht elke realistische combinatie van vraag en

aanbod te kunnen verwerken. De  afstemming  tussen vraag en aanbod moet  via

het marktmechanisme  (programmaverantwoordelijkheid van producenten en leve-

ranciers of grote afnemers) tot stand komen.Voor de actuele balans van minuut tot

minuut is TenneT verantwoordelijk. De Elektriciteitswet bevat geen centrale bepa-

lingen over productie en planning. Een ‘overall’-verantwoordelijkheid voor de ener-

gie-infrastructuur, elektriciteit én gas, is niet geregeld. De vervaging van de coördina-

tie in de energiewereld kan er mogelijk toe leiden dat, vanuit de optiek van het

publiek belang, niet altijd de juiste investeringsbeslissingen worden genomen.
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Het zal een hele opgave zijn om de veranderende energievraag, zowel in omvang als

in soort en kwaliteit, en het veranderende energieaanbod doorlopend op elkaar

afgestemd te krijgen. Om die spanning te kunnen opvangen zal extra flexibiliteit

gecreëerd moeten worden, bijvoorbeeld door extra te investeren in regelbaar 

vermogen. Het beleid rond de energie-infrastructuur zal terdege rekening moeten

houden met de mogelijke spanning tussen vraag en aanbod.

Geleidelijke ontwikkeling van de energie-infrastructuur vraagt dat er actief geantici-

peerd wordt op veranderingen. Dat anticiperen wordt wel steeds lastiger in een

liberale energiemarkt met een terugtredende overheid.Temeer als we daarbij dan

nog bedenken dat het langetermijnbelang van voorzieningszekerheid en duurzaam-

heid vaak conflicteert met het kortetermijnbelang van economische efficiency.

Als anticiperen van doorslaggevend belang is voor de geleidelijke ontwikkeling van

de energie-infrastructuur, is de belangrijkste vraag hoe we dan die anticipatie vorm

kunnen geven. En hoe voorkom je dat daarbij de begrijpelijke neiging tot afwachten

de overhand krijgt? Hoe kan er voor worden gezorgd dat de gewenste vernieuwin-

gen plaatsvinden?

De Energieraad formuleert hiervoor twee categorieën van aanbevelingen: een cate-

gorie gericht op de verantwoordelijkheden en regulering van de energienetwerken

en een categorie gericht op innovatiestimulering in energie-infrastructuur.
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tussen regelgever, toezichthouder en marktpartijen. Dat vergt overigens wel een

grote deskundigheid van regelgever en toezichthouder.

c.Tarieven ook de kwaliteit van de netwerken laten bevorderen

Het transporttarief moet in beginsel voor de leidingnetwerken onderhoud, instand-

houding en vervanging, uitbreiding én innovatie mogelijk maken. Onderhoud,

instandhouding en vervanging, maar ook uitbreiding zijn van belang voor de conditie

en de capaciteit van het net. Bij innovatie gaat het zowel om vernieuwingen in de

bestaande netwerken als om geheel nieuwe netwerkvormen, en zowel om bestaan-

de als om nieuwe energiedragers.

Maar het is de vraag of de transporttarieven op de hele range van onderhoud tot

en met innovatie zijn toegesneden. De systematiek voor tariefsregulering wordt nu

bovenal bepaald door kostenefficiency.

Wanneer we meer prikkels willen voor het bevorderen van de kwaliteit van de

infrastructuur zou dat systeem gewijzigd moeten worden.

De Dienst Toezicht Energie (DTe) ontwikkelt nu een aanpassing van de transport-

tarieven voor elektriciteit, waarbij naast kostenefficiency ook de kwaliteit van de 

netten gewaardeerd wordt. Kwaliteit gericht op het voorkomen van leverings-

onderbrekingen op korte en middellange termijn, zoals storingsdiensten, preventief

onderhoud, en kwaliteit op langere termijn door investeringen in uitbreidingen.

Voor gas ontbeert de DTe een wettelijke basis om kwaliteitsregulering via de tarie-

ven toe te passen. De gassector bepaalt dat onderling.Wel wordt naar aanleiding

van de evaluatie van de Elektriciteits- en Gaswet onderzocht of in de Gaswet een

technische code met technische normen en richtlijnen moet worden opgenomen.

Ook met deze aanpassing stimuleren de transporttarieven innovaties nog niet. De

netbeheerder heeft prikkels nodig om in het huidige systeem innovaties op het

gebied van nieuw energieaanbod en nieuwe typen infrastructuur te accommoderen.

In het tariefregime moet daarvoor ruimte gecreëerd worden. Het zal echter niet

eenvoudig zijn om ook de innovatiebevordering mee te nemen in de outputregule-

ring zoals de DTe die nu toepast.Als dat inderdaad niet goed lukt, moeten investe-

ringen in innovaties op andere wijze beoordeeld worden, geval voor geval, en die

investeringen mogen in ieder geval niet meetellen voor de outputregulering. Dit kan

zeer waarschijnlijk zonder wetswijziging worden geïmplementeerd.

Netbedrijven moeten de ruimte krijgen voor innovaties en mogen daarbij niet wor-

den gehinderd. De DTe moet er wel op toezien dat er geen concurrentievervalsing

ontstaat. Nieuwe partijen moeten evenveel ruimte krijgen; concurrentie tussen net-

ten of een geleidelijke overgang op gesegmenteerde lokale netten moet niet op

voorhand worden uitgesloten.
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Er zou op een centraal niveau in ieder geval een overzicht moeten zijn van de inves-

teringsplannen op het gebied van productie en infrastructuur, de Energieraad denkt

daarvoor aan het periodieke Energierapport, om zo een beeld te krijgen van de

ontwikkelingsrichting van de leidingnetwerken, inclusief de importsituatie en inter-

connectie. Daarbij hoort ook het opstellen van normen voor de betrouwbaarheid.

Het bieden van overzicht en het opstellen van normen zijn een verantwoordelijk-

heid van EZ. Het bijhouden en monitoren zou ondergebracht moeten worden bij

een onafhankelijke partij, onafhankelijk van netbeheerders en producenten, maar

ook onafhankelijk van de tariefregulering.

Op basis van het overzicht moeten netbeheerders en producenten in staat worden

geacht om te overleggen over de ontwikkelingsrichting van de investeringen en

daarover tot afstemming te komen. Dit sluit aan bij de beleidsvorming4) die in ont-

wikkeling is over elektriciteitsproductie in relatie tot voorzieningszekerheid.

In het Energierapport zouden dus de verantwoordelijkheden, ontwikkelingen en

plannen gemeld moeten worden, inclusief de consequenties voor de ontwikkeling

van de infrastructuur en het resultaat van de afstemming. Indien deze toch nog

voorzichtige aanpak niet voldoende effect sorteert, zal de overheid de verantwoor-

delijkheid voor de langetermijn betrouwbaarheid expliciet bij een partij moeten

neerleggen, inclusief de instrumenten om die verantwoordelijkheid waar te kunnen

maken. Dat vereist dan overigens wel een aanpassing van de wetgeving.

b.Tariefstructuur laten bijdragen aan de juiste allocatie van investeringen in de netwerken

De structuur van het transporttarief voor het elektriciteitsnet zou beoordeeld

moeten worden op het effect op afstemming tussen netten en productie.Worden

de positieve of negatieve bijdragen van een producent of productiemiddel aan de

netstabiliteit juist gewaardeerd? Geeft de tariefstructuur de juiste prikkels aan net-

beheerders, producenten en (grote) afnemers om productiecapaciteit daar te plaat-

sen waar die het meest bijdraagt aan het oplossen of voorkomen van knelpunten in

het net? Dergelijke locatieafhankelijke prikkels kunnen op basis van de huidige wet-

geving in de tariefstructuur verwerkt worden5). Uiteraard moet dit op basis van hel-

dere criteria vooraf, die garanderen dat geen ongelijke behandeling van gelijksoortig

aangeslotenen optreedt. Dit zou moeten worden bereikt op basis van open overleg
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4) Monitoring systeem productievermogen (gecoördineerd door TenneT) is in ontwikkeling; 

In de wet zijn tweejaarlijkse capaciteitsplannen voorgeschreven die door de DTe worden

beoordeeld en zo nodig tot het voorschrijven van extra voorzieningen om de capaciteit te

garanderen.

5) De DTe heeft in september 2002 het informatie- en consultatiedocument voor de 

evaluatie van de Tarievencode gepubliceerd. Daarin worden locatieprikkels genoemd als

mogelijke aanpassing. Dit document is nu in discussie. De DTe wil op 1 juli 2003 een 

herziene Tarievencode vaststellen en in werking laten treden op 1 januari 2004.



Aanbeveling II:

Geef gerichte ondersteuning aan innovaties in infrastructuur

a) Maak gebruik van de mogelijkheden bij (ver)nieuwbouwprojecten

b) Zorg voor heldere innovatierichtingen

c) Creëer financiële ondersteuning

Via de tariefregulering alleen zijn innovaties in energie-infrastructuur niet voldoende te

bevorderen. Er is daarnaast een gerichte en directe stimulering nodig. De Energieraad

beveelt daarom aan de kansen bij (ver)nieuwbouw te benutten, te zorgen voor heldere

innovatierichtingen en voor financiële ondersteuning.

a. Maak gebruik van de mogelijkheden bij (ver)nieuwbouwprojecten

Bij nieuwbouw- en vernieuwbouwprojecten kunnen alternatieve opties voor de

energie-infrastructuur vaak gemakkelijker worden toegepast dan in bestaande situ-

aties. De kans dat iets nieuws daadwerkelijk wordt toegepast kan op verschillende

manieren worden vergroot.

- Concurrerend aanbesteden. De aanbesteding van nieuwe energie-infrastructuur

voor nieuwbouwlocaties moet concurrerend geschieden. Hierbij kan voortge-

bouwd worden op het beleid rond optimale energie-infrastructuur (OEI) en op

het Besluit Aanleg Energie-infrastructuur (BAEI), van waaruit ook hulpmiddelen

beschikbaar zijn voor gemeenten en projectontwikkelaars om de aanbiedingen

te kunnen vergelijken en beoordelen.

- Spiegelen aan toekomstige energie- en CO2-prijzen.Vernieuwingen krijgen waar-

schijnlijk eerder een kans wanneer nu al gekeken wordt naar toekomstige

schaarsteverhoudingen, naar de toekomstige energieprijzen dus.

- Juridische en planologische belemmeringen wegnemen. Nieuwe energiedragers

moeten, ook in het proefstadium, gefaciliteerd worden door netbeheerders.

Maar zou er nu een vergunning worden gegeven voor een waterstofnet ten

behoeve van een nieuwe woonwijk? Eventuele juridische belemmeringen of

planologische problemen voor de toepassing van nieuwe energiedragers en de

bijbehorende infrastructuur moeten worden weggenomen of opgelost door

adequate regelgeving. Ook moet ook de vraag beantwoord worden of voor

nieuwe energiedragers vergelijkbare condities moeten gelden als voor elektrici-

teit en aardgas. Daarbij gaat het met name om de toegang tot het net en om het

toezicht.

- Eindgebruiker beschermen. De positie van de eindgebruiker, met name de relatief

kwetsbare consument, moet ook voor nieuwe energiedragers geregeld worden,
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d. Bekijk privatisering van netwerken mede vanuit het perspectief van innovatie

Van oudsher volgde de infrastructuur de ontwikkelingen aan vraag- en aanbodzijde:

m3 aardgas, kWh elektriciteit, GJ warmte. De komende decennia wordt van de

infrastructuur ook vereist in te spelen op:

- technologische ontwikkelingen, innovaties aan vraag en aanbodzijde,

- de milieueisen (met name ten aanzien van klimaat) die worden gesteld,

- andere rollen, strategieën, producten en wensen van vragers en aanbieders in

een geliberaliseerde marktomgeving.

De energie-infrastructuur moet dus, enigszins gechargeerd gesteld, naast ontwikke-

lingen in kwantiteit van energie ook ontwikkelingen in kwaliteit van de energie kun-

nen faciliteren. Het ‘volgen’ is dan niet voldoende en moet daarom worden omge-

bogen naar anticiperen., en het   aanbieden aan de markt van opties.

Mogelijke ontwikkelingen moeten worden geanalyseerd, kansrijke opties moeten

worden uitgeprobeerd (zie aanbeveling II). Het is belangrijk om er voor te zorgen

dat in de netwerksectoren een innovatief klimaat aanwezig is. Zo’n klimaat kan wor-

den bevorderd door de hierboven genoemde reguleringspunten (I a t/m c).

Maar mogelijk speelt ook de eigendomsstructuur hierin een rol. De Energieraad

acht het belangrijk dat dit wordt onderzocht in het kader van de besluitvorming

over de eigendomsstructuren van de netwerken. De raad is van plan om zich in

2003 te buigen over de privatisering van de netten en zal daarin innovatie als een

van de beoordelingscriteria gebruiken.
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- Inpassing decentrale elektriciteitsopwekking

Bij een verdere verduurzaming van de energievoorziening lijken vooral de inpas-

baarheid van grootschalig wind en decentrale opwekking de grote knelpunten.

Om het niet-stuurbare karakter van een deel van deze bronnen te kunnen com-

penseren moeten we straks kunnen beschikken over voldoende en snel regel-

baar vermogen en/of over nieuwe opslagtechnieken. Ook snel inzetbare of uit-

schakelbare afnemers kunnen de inpasbaarheid vergroten.

De Energieraad bepleit een systeemstudie rond de vraag of regelbaar vermogen

de voorkeur verdient boven opslag van energie. Daarbij kan dan gekeken wor-

den naar de opslag van elektriciteit als gevolg van de opwekking uit warmte-

kracht en uit duurzame bronnen. Ook moet verkend worden wat de wisselwer-

king tussen infrastructuren zal zijn bij grootschalige introductie van elektriciteit,

biobrandstoffen of waterstof en welke veranderingen optreden in de fysieke

stroom die getransporteerd moet worden.Verder moet de studie zich buigen

over de vraag wie de kosten van regelbaar vermogen en/of opslag moet opbren-

gen en of het bij die kosten om maatschappelijk aanvaardbare bedragen gaat.

De optie van het opslaan van energie aan boord van het voertuig in de transport-

sector en de mogelijkheden van eventuele export van (het surplus aan) opgewek-

te elektriciteit zouden in deze studie ook meegenomen kunnen worden.

Bij deze systeemstudie zou verder het vraagstuk van de inpassing van de import

van elektriciteit betrokken moeten worden door diverse varianten (veel of wei-

nig import) te bestuderen.

- Inpassing nieuwe gasvormige energiedragers in bestaande en nieuwe infrastructuur

Voor de toekomstige energievoorziening komen allerlei vormen van ‘nieuw gas’

in aanmerking: waterstof, syngas, biogas. Het is zeker denkbaar dat verschillende

gassen naast elkaar worden gebruikt. Ook ligt de combinatie met ‘schoon fossiel’

voor de hand en is te verwachten dat zich rond die nieuwe gassen infrastructu-

rele innovaties zullen voordoen.Wat moet er gebeuren om deze nieuwe gassen

in te passen in de energievoorziening? Aan welke eisen moet bestaande of nieu-

we infrastructuur voldoen om nieuwe gasvormige energiedragers te accommo-

deren? 

De Energieraad bepleit studies en experimenten rond productie, transport en

eindgebruik van waterstof, syngas, biogas (zowel in zuivere vorm en als bijmen-

ging bij aardgas) en CO2 opslag. Daarbij moeten ook de eventuele juridische

belemmeringen voor de toepassing van nieuwe gassen worden geïnventariseerd

en moet worden aangegeven hoe de belemmeringen kunnen worden weggeno-

men. Ook moet onderzocht worden wat er aan afnemerskant moet gebeuren

om het gebruik van nieuwe gassen veilig te laten plaatsvinden.

Met name bij (ver)nieuwbouw in gebouwde omgeving en de industrie liggen 

kansen voor experimenten of demonstratieprojecten.
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naar analogie van elektriciteit en aardgas.

- Overigens is er rond de warmtelevering aan eindgebruikers nu al een hiaat in de

wetgeving. De Energieraad heeft al eerder gepleit voor het wettelijk regelen van

de positie van warmteafnemers vanwege de monopoliesituatie bij de warmte-

levering. Met name het verankeren van het ‘niet-meer-dan-anders’-prijsprincipe

is belangrijk.

- Draagvlak ontwikkelen. Wanneer in projecten als hierboven bedoeld nieuwe ener-

giedragers worden toegepast, al dan niet in combinatie met CO2 -verwijdering

en -opslag, is aandacht voor het ontwikkelen van draagvlak bij de energieafne-

mers van groot belang. Zij moeten tijdig betrokken worden bij de ontwikkeling,

zodat zij kunnen meedenken over de consequenties en invloed kunnen uitoefe-

nen op de ontwerpkeuzen.Als dit in dergelijke relatief kleine projecten goed

gaat, heeft dat een grote positieve uitstraling naar latere toepassingen op breder

schaal.

b. Zorg voor heldere innovatierichtingen

Er moet gezorgd worden voor heldere infrastructuurgerelateerde innovatie-

richtingen. De innovatierichtingen zouden in gezamenlijkheid door overheid,

energiegebruikers en energiesector moeten worden geselecteerd en opgepakt.

De Energieraad vindt dat de brede waaier aan toekomstprojecties voor de energie-

vraag als uitgangspunt genomen moet worden.Van daaruit kan bekeken worden

welke opties perspectief bieden om schoon, betrouwbaar en betaalbaar in die vraag

te voorzien en wat dat dan betekent voor de energie-infrastructuur. Daarbij zou

bovendien gelet moeten worden op de onderwerpen waarvoor Nederland nu al

een goede positie heeft of zo’n positie zou kunnen verwerven.

De Energieraad komt op basis van de hiervoor genoemde comparatieve voordelen

en op basis van de achtergrondstudie tot een tweetal hoofdrichtingen voor innova-

ties in de infrastructuur.

Dat de Energieraad deze hoofdrichtingen hier concreet benoemt, betekent niet dat

de Raad verwacht dat ze straks ook toepasbaar zullen zijn of dat dit de enige opties

zullen zijn die straks worden toegepast. Dat is nu nog niet te zeggen, alleen al niet

omdat nog niemand weet hoe het internationale klimaatbeleid uiteindelijk vorm

krijgt en hoe de ontwikkeling van de Europese energiemarkt zal verlopen.

Maar ondanks die onzekerheid is het nu wel van belang om zoveel mogelijk kansen

te creëren en zoveel mogelijk van de oplossingen te onderzoeken en te testen in de

praktijk.

De Energieraad geeft de volgende twee innovatiethema’s in overweging (deze krij-

gen overigens deels al aandacht in het Project Implementatie Transitiemanagement

van het ministerie van Economische Zaken).
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milieuvriendelijke energieproductie (MEP) in voorbereiding. De Energieraad denkt

met betrekking tot het budget van deze ondersteuning voor innovaties in de infrast-

ructuur aan een relatief bescheiden omvang in vergelijking tot de MEP.

Bij de beoordeling van de vraag of een concreet innovatief initiatief in aanmerking

moet komen voor ondersteuning zouden de volgende drie criteria moeten mee-

wegen.

- Innovaties dienen bij te dragen aan een schonere energievoorziening, maar ook

aan de betrouwbaarheid van de energievoorziening, zowel op de korte als op de

langere termijn.

- Innovaties moeten economisch gezien een toekomst hebben; de investering

moet kunnen renderen en moet uitzicht hebben op een concurrerende positie

t.o.v. de gangbare infrastructuur. Daarbij dient voor wat betreft CO2 de toekom-

stige internationale CO2-prijs nu al richtinggevend te zijn. De Energieraad

beveelt de overheid aan de mogelijke scenario’s en alternatieven op dit terrein

in kaart te brengen.

- Innovaties zouden bij voorkeur moeten bijdragen aan de versterking en benut-

ting van de Nederlandse comparatieve voordelen, zoals aangeduid in het advies

‘Post-Kyoto Energiebeleid’ van januari 2002. Dit geldt met name voor de infrast-

ructurele aspecten van gasvormige energiedragers, CO2-opslag en biomassa.
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Een grootschalige omschakeling naar syngas uit biomassa is denkbaar voor de

industrie (inclusief de inzet als grondstof), voor de productie van elektriciteit en

voor de productie van hogetemperatuurwarmte (> 100 0C).

Hier hoort dan een nieuwe infrastructuur bij, zeker wanneer bijmenging in het

bestaande aardgasnet onvoldoende soelaas biedt of te veel nadelen heeft.

Zo’n nieuwe infrastructuur zou niet gecompliceerd hoeven te zijn als er sprake

is  van een concentratie van afnemers en er geen behoefte ontstaat aan een fijn-

mazig net. Er lijkt voldoende tijd te zijn om de opties te verkennen en experi-

menten uit te voeren.

De Energieraad bepleit een verkenning naar de energievraag (inclusief grondstof)

van de grote industrie. Daarbij moet bijzondere aandacht gegeven worden aan

procesvernieuwing, aan een grotere inzet van warmtekracht en aan mogelijk-

heden voor duurzame energie.Wat dat laatste betreft zou de aandacht zich

moeten richten op syngas uit biomassa als grondstof. De door de Energieraad

voorgestelde verkenning zou voor elke optie de betekenis voor de energie-

infrastructuur moeten aangeven.

Uit de studie die de Energieraad heeft laten verrichten blijkt dat er mogelijk al

snel een alternatieve infrastructuur moet komen voor de vraag naar lagetempe-

ratuurwarmte. De huidige infrastructuur voor gas en elektriciteit is zeer fijnmazig

en het vervangingstempo is laag. Innovatieve warmte-alternatieven moeten de

kans krijgen zich te ontwikkelen en de mogelijkheid daartoe kan vooral gevon-

den worden in nieuwbouwlocaties. Opties zijn vernieuwbare bronnen, zoals zon-

thermisch en omgevingswarmte, in combinatie met warmtepompen en warmte-

buffering.Andere mogelijkheden zijn waterstof of ‘all-electric’ met warmtepom-

pen.

Naast de kansen bij nieuwbouwlocaties, moeten de mogelijkheden voor

bestaande situaties niet vergeten worden. Daarbij kan gedacht worden aan zon-

thermisch in combinatie met de bestaande gasinfrastructuur, voor aardgas maar

wellicht ook voor bijmenging van syngas of H2, en inzet van warmtekracht.

De Energieraad beveelt een verdere verkenning en experimenten aan van de

verschillende energieroutes in de gebouwde omgeving inclusief de land- en tuin-

bouw, mede gericht op de consequenties voor de energie-infrastructuur.

c. Creëer financiële ondersteuning

Zolang vernieuwingen nog niet kunnen concurreren met gangbare technieken is een

financiële stimulans voor vernieuwende investeringen in netten gerechtvaardigd,

temeer omdat de infrastructuur vaak voor zeer lange tijd wordt aangelegd; 50 tot

100 jaar in de gebouwde omgeving.Via een wettelijk geregelde bestemmingsheffing,

bijvoorbeeld op het transporttarief, kunnen middelen gegenereerd worden. Het

beheer en de toekenning van financiële ondersteuning moeten bij een onafhankelij-

ke instantie worden neergelegd. De regering heeft een dergelijke systematiek voor
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Bijlage: Adviesaanvraag EZ
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Adviezen 1992-2002

Een lijst met de adviezen van de laatste tien jaar

2002 Post-Kyoto Energiebeleid ISBN 90 74357 30 X
Internationale Energievisies; Jaarverslag 2001 ISBN 90 74357 31 8
Briefadvies Energierapport 2002 - -

2001 Briefadvies Energie en Ruimtelijke Ordening - -
Energieonderzoek, de krachten gebundeld ISBN 90 74357 27 X
Briefadvies Energieonderzoek - -
Zorgen voor de Energie van Morgen ISBN 90 74357 28 8
De rol van de overheid in een vrije energiemarkt ISBN 90 74357 29 6

2000 Advies naar aanleiding van het Energierapport 1999 ISBN 90 74357 25 3
Briefadvies Verantwoordelijkheden 
Energiebesparingsbeleid - -
Energie en Ruimtelijke Ordening ISBN 90 74357 26 1

1999 Advies Duurzame Energie ISBN 90 74357 23 7
Overheidsbeleid voor de Lange Termijn Energievoorziening ISBN 90 74357 24 5
Energie en Wegverkeer - -

1998 Liberalisatie van de Gassector ISBN 90 74357 19 9
Advies Voorbereiding Nota Energiebesparing ISBN 90 74357 20 2
De Kyoto-afspraken. Gevolgen voor Nederland op Energiegebied ISBN 90 74357 21 0
Opzet Energierapport - -
Oliecrisisbeleid Tussen Risico en Realiteit ISBN 90 74357 22 9

1997 Nutskarakter Elektriciteitssector en Privatisering ISBN 90 74357 17 2
Optimale Lokale Energievoorziening ISBN 90 74357 18 0

1996 Nederlands energiebeleid op de drempel van de 21e eeuw ISBN 90 74357 14 8
Energie-onderzoek in Nederland ISBN 90 74357 15 6
Naar een nieuwe elektriciteitswet ISBN 90 74357 16 4

1995 Nieuwe verhoudingen in de Nederlandse elektriciteitswereld ISBN 90 74357 11 3
Advies naar aanleiding van het wetsvoorstel inzake 
een regulerende energiebelasting ISBN 90 74357 13 1
Nederlands gasbeleid ISBN 90 74357 13 X

1994 Advies naar aanleiding van het dossier kernenergie ISBN 90 74357 07 5
De Vervolgnota Energiebesparing ISBN 90 74357 08 3
Het Elektriciteitsplan 1995-2004 ISBN 90 74357 09 1
Bezuinigingen energiesubsidies ISBN 90 74357 10 5

1993 Advies inzake koel- en vriesapparatuur ISBN 90 74357 04 0
Jaaradvies 1992 ‘Is meten ook weten?’ ISBN 90 74357 05 9
Hoofdlijnennotitie Energiebesparing ISBN 90 74357 06 7
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