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Over Energie-Nederland 

Energie-Nederland staat voor de belangrijke opgave om, namens de 

energiebranche, bij te dragen aan een toekomstgericht energiebeleid. 

Energie-Nederland werkt aan een (internationaal) energiebeleid dat 

tegemoet komt aan de prioriteiten en verwachtingen ten aanzien van 

de zekerheid, betaalbaarheid en verduurzaming van onze 

energievoorziening. 

 



Presentatie bestaat uit twee delen 

1. Context ontwikkeling slimme energievoorziening 

2. Centrale rol van de consument 



Internationale context slimme 

energievoorziening 

 Liberalisering van de Europese energie sector 

 Toename van het aandeel van hernieuwbare 

energieopwekking 

 Baanbrekende innovaties op het gebied van ICT 

 Actieve(re) rol van consumenten 

 



Ontwikkeling van de slimme energie-

voorziening in het Energieakkoord  

 De grootschalige uitrol van slimme meters wordt benut 

om bij consumenten besparings-aanbod onder de 

aandacht te brengen 

 Ontwikkeling en introductie smart grids                             

en introductie demand side management 

 Ondersteuning van lokale initiatieven,                            

via samenwerking met marktpartijen  

 Uitwerking experimenteer-AMvB 

 Ontwikkeling van opslagcapaciteit 

 



Ontwikkeling van de slimme energie-

voorziening in het Energieakkoord  

 Onderzoek één landelijk tarief voor netgebruikers 

 Analyse noodzaak taak netbeheerders voor uitbreiding 

netwerken in kader van structuurvisie 

 Partijen introduceren virtuele lokale handelsplatforms 

waar particulieren hun energie onderling  

    kunnen verhandelen 

 Stimulering totstandkoming publieke         

laadinfrastructuur voor elektrisch                            

vervoer 

 



Rol netbeheerders 
Onder het Energieakkoord verantwoordelijk voor: 

 Tijdig gereed hebben van noodzakelijke energie-

infrastructuur dat voorwaardenscheppend is voor een 

duurzame en betrouwbare energievoorziening. 

 Integrale benadering ontwikkeling energietransportnet:  

 die hernieuwbare en fossiele energiedragers, centrale en 

decentrale energie-infrastructuur in samenhang beschouwt,  

 die rekening houdt met de dynamische wisselwerking tussen 

energievraag en –aanbod, 

 die voldoende voorzieningen voor energieopslag realiseert. 

 Dat het regionale energienet geen limiterende factor 

vormt voor realisatie van de ambities voor 2020. 



Voorwaarden aan rol netbeheerders 
Leveranciersmodel: leverancier is ‘single point of contact’ 

 Diensten rondom de slimme meter vallen in het domein 

van productie, handel en/of levering van energie 

 Gelijk speelveld voor de toegang tot de markt voor 

diensten rondom slimme meters 

 Netbeheerders faciliteren alle partijen op gelijke wijze, 

inclusief overige dienstenaanbieders (ODA) 

 Om het gelijke speelveld te garanderen dient 

toezichthouder ACM hier actief en frequent op te toetsen 

 



The Retail (R)evolution 
Power to the customer 

http://www.eurelectric.org/media/1

15446/broch_smart_energy_syste

m_131126_lr-2013-2500-0002-

01-e.pdf 
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Bouwstenen van de slimme 

energievoorziening 



Passende regulering voor de slimme 

energievoorziening  

AWARENESS	–	TRUST	-	CHOICE	

Show	
customers	
the	value	of	
becoming	
more	ac ve	

Set	up	a	
secure,	

efficient	and	
transparent	
framework	
for	data	
exchange	

Clearly	
separate	

compe ve	
and	

regulated	
ac vi es	

Unblock	
market	

access	for	
Demand	
Response	

Incen vise	
smart	grid	
investments	
by	DSO’s	

Set	up	
suppor ve	
innova on	
policies	



Toenemend verschil in klantwensen 



Elkaar overlappende klantgroepen 
Leveranciers gaan hun producten nog meer differentiëren 



Vanaf nu: Focus op de slimme markt 
…en de slimme consument 


