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Geachte leden van de vaste Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat, 

Wij vragen uw aandacht voor het belang van systeemintegratie voor het bouwen van het duurzame 

energiesysteem van morgen. Een duurzaam energiesysteem dat aan de behoefte aan elektriciteit, 

warmte en grondstoffen van alle gebruikers kan voldoen; van huishoudens tot industrie. Een 

betaalbaar en betrouwbaar energiesysteem zonder afhankelijkheid van onbetrouwbare regimes.  

Systeemintegratie maakt optimale afstemming van de verschillende bronnen van elektriciteit en 

warmte, de bijbehorende energie-infrastructuur, en de afname van energie op ieder moment van de 

dag mogelijk. Zonder systeemintegratie is het energiesysteem van morgen niet haalbaar en loopt de 

verduurzaming van de industrie, de productie van hernieuwbare energie, en de verduurzaming van 

woonwijken met onder andere zonnepanelen, warmtepompen, warmtenetten en elektrische auto’s 

spaak.  

Omdat elektriciteit de belangrijkste vorm van primaire energie van dit nieuwe energiesysteem zal 

worden zal het systeem veel meer elektriciteit moeten verwerken dan het huidige systeem. De 

verwachting is dat we in 2030 ca. 200 TWh elektriciteit zullen verbruiken tegen ca. 120 TWh nu. Na 

2030 zal die vraag verder stijgen. Hiervoor is meer dan alleen netverzwaring nodig om effectief de 

vraag en productie van elektriciteit bij elkaar te brengen. Klimaatneutrale gassen, zoals waterstof, en 

hernieuwbare warmte gaan een belangrijke rol spelen in het energiesysteem van morgen om het 

energiesysteem stabiel te houden, alsmede om de brandstoffen en grondstoffen van de duurzame 

industrie en mobiliteit te leveren.  

Er is breed gevoelde behoefte aan een overheid die krachtig regie voert op een tijdige omslag van 

het bestaande energiesysteem naar een volledig hernieuwbaar, geïntegreerd energiesysteem.  

Het debat op 2 februari over het Nationaal Plan Energiesysteem (NPE) is een belangrijk moment voor 

het borgen van de verdere ontwikkeling van het energiesysteem van morgen. Wij hopen dat u de 

volgende punten mee zult nemen in dit debat: 



1. Verkort de procedures voor duurzame energie en energieinfrastructuurprojecten. 

Netverzwaringen zijn en blijven noodzakelijk. Daarnaast moeten ook andere 

energieinfrastructuurprojecten versneld van de grond komen. De procedures voor deze 

projecten leiden nu tot veel onnodige vertraging van de uitbreiding van het elektriciteitsnet, 

de bouw van warmtenetten, duurzame energieprojecten en in de toekomst mogelijk ook van 

nieuwe installaties zoals gascentrales op waterstof, elektrolysers en 

waterstofimportterminals. Vertraging die we ons niet kunnen veroorloven als we tijdig ons 

energiesysteem willen verduurzamen. Dit betekent dat we moeten zorgen dat deze 

procedures ingekort worden, zonder dat dit ten koste gaat van het behoud van onze natuur 

en leefomgeving. Door bijvoorbeeld vroegtijdige inspraak van belanghebbenden te 

organiseren, een maximale tijdsnorm voor de vergunningsprocedures te hanteren, en 

juridische en ambtelijke expertteams in te stellen. 

2. Maak vraagsturing financieel aantrekkelijk voor huishoudens en industrie. Dit kan in de 

eerste plaats door een aanpassing van de nettarieven mogelijk te maken, zodanig dat 

huishoudens en bedrijven die hun elektriciteit gebruiken op momenten dat het aanbod aan 

energie en netcapaciteit groot is, een lagere prijs betalen. Hiervoor is het nodig dat in de 

Energiewet geregeld wordt dat netbeheerders nieuwe contractvormen aan kunnen bieden 

en de ACM actie neemt. Wij denken bijvoorbeeld aan:  

1. Capaciteitscontracten voor grootverbruikers met een deel gegarandeerde capaciteit 

voor een hoger tarief, met daarbovenop een deel capaciteit indien beschikbaar voor 

een lager tarief. Aangevuld met een minimum beschikbaarheid per jaar voor het deel 

capaciteit voor het lagere tarief. Dit stimuleert afnemers om hun piekafname te 

koppelen aan momenten van hogere beschikbaarheid van netcapaciteit, dan wel 

lokaal beschikbare groene stroom. Met name bij nieuwe installaties zijn hier 

mogelijkheden voor. Ook stimuleert het netbeheerders om hun klanten te verleiden 

om in periodes van schaarste hun afname te kunnen beperken. Tot slot stimuleert 

het ook producenten tot slimmer dispatchen van hun productie (bijvoorbeeld 

vertraagde levering of het curtailen van hun productie).  

2. Het creëren van een virtueel Gesloten Distributie Systeem (GDS) voor 

kleinverbruikers en grootverbruikers. Momenteel kunnen alleen grootverbruikers 

een GDS creëren waarmee ze achter de meter energie kunnen uitwisselen. Voor 

systeemintegratie is het belangrijk dat op bedrijventerreinniveau en op wijkniveau 

het momentaan koppelen van vraag en aanbod gestimuleerd wordt. Nu is het niet 

technisch en regulatorisch mogelijk om de zonnestroom opgewekt op jouw 

bedrijfsdak te leveren aan het wagenpark van een ander bedrijf op het 

bedrijventerrein. Terwijl dit voor de netbelasting wel beter zou zijn. Als het mogelijk 

gemaakt wordt om virtueel achter de meter momentaan energie uit te wisselen, 

indien gewenst in combinatie met opslag, kunnen bedrijventerreinen hun 

netcongestieproblematiek aanpakken en is er netto minder aansluitcapaciteit nodig. 

Met een virtueel GDS wordt het ook mogelijk om binnen een wijk gezamenlijk 

gebruik te maken van een batterij die de netbelasting verlaagt en voorkomt dat 

zonnepanelen niet meer kunnen leveren. Ook het lokaal produceren en leveren van 

energie kan hiermee gestimuleerd worden (zie bijvoorbeeld local4local). Naast dat 

dit voorkomt dat er op individueel niveau veel extra investeringen gemaakt moeten 

worden zorgt dit er ook voor dat het inspelen op de beschikbaarheid van duurzame 

energie en netcapaciteit niet alleen weggelegd is voor de rijken. Wijken en 

https://energiesamen.nu/nieuws/3364/subsidie-voor-local4local-lokale-energie-lokaal-leveren-tegen-kostprijs


bedrijventerreinen worden op deze wijze energiehubs waarbinnen het aantrekkelijk 

is zoveel mogelijk slim om te gaan met energie.  

Naast de nieuwe contractvormen voor de netbeheerders kunnen dynamische 

energiecontracten voor huishoudens en bedrijven helpen om meer vraagrespons te 

realiseren. Bij dergelijke contracten is de prijs van energie afhankelijk van het aanbod en de 

vraag naar elektriciteit op dat moment. Uitrol van slimme meters met goede datakwaliteit en 

snelle en veilige invoering van “slimme meter allocatie” is hiervoor wel randvoorwaardelijk. 

In combinatie met opslag en een virtuele GDS geven dynamische contracten een sterke 

prikkel voor systeemintegratie doordat eindgebruikers kunnen besparen op hun 

energiekosten wanneer ze het aanbod van netcapaciteit en lokale energieproductie volgen.  

3. Wijs locaties aan voor de benodigde nieuwe installaties. Nieuwe en omgebouwde 

gascentrales op waterstof, grootschalige warmteopslag, waterstofopslag en elektrolysers zijn 

nodig om ons energiesysteem te verduurzamen. Deze installaties hebben ruimte en een 

netaansluiting nodig. Om te zorgen dat die beschikbaar zijn is het in de eerste plaats nodig 

dat de locaties van de huidige fossiele centrales behouden blijven en beschikbaar komen 

voor de nieuwe installaties. Daarnaast zijn nieuwe locaties nodig om uiteindelijk ons 

volledige energiesysteem te verduurzamen. Om te zorgen dat dit tijdig gerealiseerd is moet 

er een plan van aanpak komen voor de benodigde ruimte en netaansluitingen met concrete 

doelstellingen in hoeveelheid en tijd, en duidelijke verantwoordelijkheden voor de 

verschillende overheidsorganen.   

4. Maak systeemintegratie standaard onderdeel bij grootschalige energieprojecten. Bij 

grootschalige energieprojecten, zoals windparken op zee en verduurzaming van de industrie, 

moet standaard aandacht zijn voor systeemintegratie. Dit betekent bijvoorbeeld dat we 

rekening moeten houden met hoe we de opgewekte elektriciteit en warmte gaan opnemen 

in het bestaande energiesysteem en hoe grote afnemers flexibel kunnen afnemen. Door bij 

de ontwikkeling goed te kijken naar de capaciteit van het netwerk en eventuele knelpunten 

te verminderen, kunnen we ervoor zorgen dat het nieuwe energieproject op een efficiënte 

manier kan worden opgeleverd en aangesloten. Concreet zou onderzocht kunnen worden 

hoe elektrificatie vanuit de SDE++ zodanig gestimuleerd kunnen worden dat de afnemer 

gestimuleerd wordt om de beschikbaarheid van netcapaciteit en groene stroom te volgen. 

Op vergelijkbare wijze kan er ook in de SDE++ en andere elektrificatie regelingen flexibiliteit 

flankerend gestimuleerd worden en afgestemd worden met de groei van hernieuwbare 

opwek. Dit kan bijvoorbeeld door middel van waterstofproductie of vertraagde levering met 

batterijopslag. Tot slot zal de cable pooling mogelijkheid in combinatie met opslag en 

verbruik ook zo snel mogelijk wettelijk mogelijk gemaakt moeten worden.  

5. Maak, en houd, de businesscase voor alle benodigde technieken positief. Zonder een 

positieve businesscase voor de benodigde technieken zal de verduurzaming van het 

energiesystem niet snel genoeg gaan. Dit gaat bijvoorbeeld over CO2-vrije flexibele centrales, 

industriële warmtepompen, warmteopslag, elektrolyse en batterijopslag. Maar ook de 

verantwoorde verdere uitrol van zon op dak en warmtepompen voor kleinverbruikers moet 

aantrekkelijk blijven. Stimulering kan door middel van subsidies, belastingvoordelen of het 

duurder maken van het fossiele alternatief. Hierbij moet rekening gehouden met de 

uiteindelijke systeemkosten, dan wel maatschappelijke kosten. 

Concreet voor CO2-vrije gascentrales is momenteel een regeling in ontwikkeling. Met deze 

regeling kan het operationele gat tussen het CO2-vrije alternatief en het fossiele alternatief 



gedicht worden. Daarnaast is het echter ook van belang dat er investeringszekerheid voor de 

ontwikkelaars van de gascentrales geboden wordt. Hiervoor kan een (klimaatneutrale) 

capaciteitsmarkt onderzocht worden voor alle technieken, dus ook bijvoorbeeld voor 

bedrijven die desgewenst hun vraag reduceren en opslag-projecten. Dit komt naar voren als 

één van de beleidsstappen in een recent onderzoek van CE Delft naar de noodzakelijke 

verschillende beleidsstappen voor het ontwikkelen van een 100% CO2-vrij 

elektriciteitssysteem.  

Industriële warmtepompen worden momenteel al gestimuleerd onder de SDE++. Het is van 

belang dat daar voldoende budget voor beschikbaar blijft, meervoudige warmtepompen 

opgenomen worden binnen SDE++ en procesintegratie gestimuleerd wordt.  

De businesscase van grootschalige warmteopslag kan momenteel al positief zijn. Om deze 

positief te houden is het onder andere van belang dat de aan de warmteopslag gekoppelde 

warmteproductie op basis van elektriciteit gebruik kan maken van verlaagde nettarieven 

wanneer netcapaciteit en groene stroom overvloedig beschikbaar is (zie onder 2).  

Elektrolyse zal ook kunnen profiteren van de nieuwe contracten voor netcapaciteit en 

mogelijkheden voor een virtueel GDS zoals genoemd onder 2. Aanvullend is het nodig om het 

resterende kostprijs verschil tussen groene waterstof en grijze waterstof te overbruggen. Dit 

kan middels een subsidie, een heffing op grijze waterstof, een bijmengverplichting of een 

norm voor het gebruik van hernieuwbare groene waterstof.  

Voor hernieuwbare elektriciteit uit wind en zon heeft de minister aangekondigd te 

onderzoeken hoe de opvolger dan de SDE++ er uit zou kunnen zien. Eén van de 

mogelijkheden zou een contract for difference kunnen zijn. Een contract for difference  zou 

beter aan kunnen sluiten bij de dynamiek in de industrie, waar verduurzaming geen 

winstmodel is, maar een licence to operate en daarmee de stimulering vooral risicomijdend 

van aard kan zijn. Een verbeterd samenspel van stimulering/subsidies en de bijbehorende 

marktproducten (energielevering) kan hierin een faciliterende en versnellende rol spelen 

door de industrie te ontzorgen. 

Wij hopen dat u deze punten mee zult nemen in het debat op 2 februari en de aankomende 

debatten over de energienetten, het NPE, en de Energiewet. Graag werken we samen met u aan het 

energiesysteem van morgen. 
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