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I. Nederland als Powerhouse van Europa 
Volgens het Energierapport 2008

BRANDSTOFFEN

• Vanwege ligging goede aanvoer van 
kolen en koelwater kolencentrales

• Vanwege gasinfrastructuur gasrotonde 
en grote gascentrales

• Verdere uitbouw van van windparken 
op zee

EFFECT OP INFRASTRUCTUUR

• Investeren in overslagcapaciteit van 
kolen

• TenneT investeert in uitbreiding 
netwerkcapaciteit

• GTS investeert in gasrotonde
• Noodzaak voor CO2-infrastructuur?

EFFECT OP HET NETBEHEER

• Grootschalige transporten door 
Nederland

• In pieklast wordt in andere landen zelf 
voorzien

NIEUWE TECHNOLOGIE

• Kolenvergasaing
• CCS (afvangen en opslaan van CO2)
• Grootschalige bijstook van biomassa
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II. Nederland als de Energieflexwerker van Europa 
Volgens het Energierapport 2008

BRANDSTOFFEN

• Meer grootschalige wind- en 
zonne-energie 

• Noordzee als energiebron, met onder 
meer het grootste windpark ter wereld

EFFECT OP INFRASTRUCTUUR

• Elektriciteitsvoorziening het 
verlengstuk van de Gasrotonde

• Restwarmte uit de piekcentrales 
wordt benut voor bijvoorbeeld 
nieuwe visserij-industrie (warmwater 
viskweek) en biobrandstof-industrie
(oliewinning uit gekweekte algen). 

EFFECT OP HET NETBEHEER

• Nederland ontwikkelt zich zo tot 
flexibele buffer tussen de ‘must run’
basislast elders en de sterk variabele, 
dus flexibel en robuust netbeheer

NIEUWE TECHNOLOGIE

• Grotere behoefte aan snelstartend 
reservevermogen

• Energiesysteem in staat om productie 
van geografische verspreide, 
fluctuerende bronnen goed op te vangen
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III. . Nederland als Smart Energy City 
Volgens het Energierapport 2008

BRANDSTOFFEN

• Tendens naar minder energie-
afhankelijkheid leidt tot ‘eigen’ lokaal 
geproduceerde en vaak kleinschalig 
opgewekte elektriciteit 

• Onder meer zon-PV, micro-WKK, 
mestvergisting en zonneboilers

• Vroegere energieconsumenten gaan 
netto produceren (‘prosumers’)

EFFECT OP INFRASTRUCTUUR

• Flows in distributienetten in beide 
richtingen

• Verbeterde bemetering
• Lokale opslagfunctie van distributie-

netten (accu’s)

EFFECT OP HET NETBEHEER

• Faciliterende rol van de RNB wordt 
belangrijker

• IT en communicatiecomponent van het
netbeheer wordt veel zwaarder

NIEUWE TECHNOLOGIE

• Micro-WKK en de slimme meters 
• Ieder huishouden en bedrijf heeft zijn 

eigen opwekkingseenheid
• ‘Smart’ netwerk om het overschot aan 

stroom te verhandelen
• Aankoppelen van zonneboilers en 

decentrale energieopslag in 
auto-accu’s of warmtepompen
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Overzicht van technische ontwikkelingen 
Met de netbeheerder in het middelpunt

PRODUCTIE
duurzaam, 
decentraal

AANSLUITINGEN
nieuwe diensten

AFNEMERS
smart meter,

schakelen

DISTRIBUTIE
omkering flows, 

betere 
informatie

TRANSPORT
grotere flows, 

congestie

SYSTEEM
flexibiliteit, 

opslag

NET-
BEHEERDER
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Drie aandachtsgebieden

De ontwikkelingen rond de energietransitie kunnen onderscheiden worden 
rondom drie ‘clusters’:

DUURZAME ENERGIE-
PRODUCTIE EN GEBRUIK

ANDERE FUNCTIONALITEIT
VAN HET NETWERK

NIEUWE TECHNOLOGIE
EN DIENSTEN

Effect van duurzame 
productiemiddelen en 

veranderende verbruikspatronen 
op aansluitingen, transport- en 

distributienetwerk, 
bedrijfsvoering, etc. 

Grootschalig doorbrekende 
innovaties zoals elektrische auto’s 
of invoeding van groen gas vragen 

om nieuwe diensten van de 
netbeheerder (laadstations, 
kwaliteitsconversie, etc.) 

Nieuwe functionaliteit die het 
netwerk moet bieden, zoals 

telecommunicatie, bemetering, 
schakelen op afstand etc.
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Geïnventariseerde ontwikkelingen 
I. Duurzame energieproductie en -gebruik

BESCHRIJVING CONSEQUENTIES VOOR HET NETBEHEER

Positie van de 
netbeheerder

Veranderende positie netbeheerder n.a.v. 
toegenomen maatschappelijk bewustzijn 
energieproblematiek

Meer dialoog met de stakeholders

Meer aandacht voor communicatie, transparantie en verantwoording

Anders opgeleide medewerkers (met betere communicatieve vaardigheden)

Substitutie aardgas Substantiële substitutie van aardgas voor 
ander gas (biogas,groen gas, waterstof)

Ontstaan en faciliteren van dubbele gasinfrastructuren 

Kwaliteitsbewaking en continue monitoring

Overeenstemming met stakeholders over normen en standaarden voor invoeding

Hoge kosten voor kwaliteit en invoeding

Forse 
energiebesparing 

voor gas (en 
elektriciteit?)

Substantiële energiebesparing (in de orde 
van 30-50 % ten opzichte 2009)

Lagere piekload, minder netverliezen en minder netaanpassingen en 
netverzwaringen

Minder uitbreiding van infrastructuur, energieproductie en voorzieningen

Decentrale opwek Sterk lokaal gerichte en gedifferentieerde 
ontwikkeling van decentrale opwek E + W

Lokale afschakelbare netstructuren denkbaar. Landelijk hoofdnetwerk, 
“backbone”, blijft echter noodzakelijk.

Afstemming op lokale vraag en aanbod. Fijnmazig net, wellicht minder 
sophisticated smart grid. Beduidende verschillen tussen urbaan en suburbaan/ 
landelijke gebieden

Grote rol voor warmte in urbane gebieden, sterk individuele oplossingen in 
landelijke gebieden

All electric

Nieuwbouwwijken zonder 
gasaansluitingen. Passiefhuis en zero- 
energie. Zon-PV. Combinaties van locale 
bronnen als groen gas, overige 
innovatieve energiebronnen

Meer en efficiënte uitnutting van de netwerken

Dag en nacht belasting groeien meer naar elkaar toe

Toename van het aantal bedrijfsuren

Capaciteiten zullen mogelijk niet voldoende blijken, zodat netverzwaringen nodig 
zijn

Decentrale elektriciteitsopslag in accu’s (piekshaving, substitutie voor 
piekeenheden)

Retourlevering Retour leveringen elektriciteit vanuit 
diverse locale DCO systemen

Elektrische auto / 
energieopslag Elektrisch rijden en energieopslag
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Impact versus waarschijnlijkheid 
I. Duurzame energieproductie en -gebruik
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Investeringsomvang versus realisatietermijn 
I. Duurzame energieproductie en -gebruik 
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Geïnventariseerde ontwikkelingen 
II. Andere functionaliteit van het netwerk

BESCHRIJVING CONSEQUENTIES VOOR HET NETBEHEER

Schakelen op 
afstand

Schakelen van het energiegebruik in de 
woningen met het oog op 
kostenminimalisatie (afnemer) of bij 
netwerkbeperkingen / -problemen / - 
calamiteiten (netbeheerder)

Meetpunten (slimme meter?) bij alle klanten

Dataverwerking (van veel data)

Schakelcommunicatie mogelijk maken

Personele uitbreidingen

Businessmodel ontwikkelen (samen met appratenbouwers?)

DC in woning
Gelijkstroom (12 of 24 Volt) in de woning 
of de wijk, zodat minder 
energieconversieverlies en netvervuiling

Gelijkrichters installeren

Standaardiseren van de DC-spanning

Zelfherstellend net
Geautomatiseerd herstel van de levering 
direct na een storing zodat de 
storingsduur verder beperkt kan worden

Installeren van schakelaars die zonder menskracht functioneren

Communicatie introduceren tussen storingsverklikkers 

Computermodel dat de netwerkconfiguratie kent en schakelaars kan 
aansturen

Spannings- 
differentiatie

Aanbieden van gedifferentieerde 
spanningskwaliteit (lagere kosten voor 
niet-kritische afnemer)

Minder zorgen over spanningskwaliteit

Bredere marges bij het benutten van het net

Huisaansluitingen 
op 3 fasen

Ten gevolge van stijging elektriciteits- 
verbruik airco en piekvraag 
warmtepompen

Verzwaren aansluitingen

Vergroten transportcapaciteit van het elektriciteitsnet

Selectief schakelen
Selectief bij-/afschakelen belasting om 
netstabiliteit te verbeteren (bijv. 
straatverlichting e.d.)

Individueel communiceren en sturen van (specifieke) belasting mogelijk 
maken

Kwaliteitsconversie
Het op specs brengen van biogas als dienst 
aan kleinschalige biogasproducenten 
aanbieden

Kleine netten met lage gaskwaliteit, bijv. bij bioboeren

(Decentrale) conversie-installaties
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Impact versus waarschijnlijkheid 
II. Andere functionaliteit van het netwerk
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Geïnventariseerde ontwikkelingen 
III. Nieuwe technologie en diensten (1)

BESCHRIJVING CONSEQUENTIES VOOR HET NETBEHEER

Micro-wkk
Stroom opwekken met een hoger 
nuttig rendement door micro 
warmtekracht 

Meer behoefte aan stuurbaarheid van vragers, opwekkers, verbuik bij 
eindgebruikers. Alle aan het systeem gekoppelde apparaten moeten ‘smart’ 
(aanstuurbaar, communiceerbaar) zijn.

Afnameprofiel voor zowel gas als elektriciteit zal veranderen. Door middel van 
grotere buffers krijgt de micro Wkk meer bedrijfstijd. 

Ergo: minder netverzwaringen nodig voor elektriciteit, maar hoger gasverbruik 
(vooral betere benutting van het net, nauwelijks netverzwaring nodig)

Elektrische auto / 
andere mobiliteit

Elektrische auto: stiller & 
milieuvriendelijker

Indien een groot aantal elektrische auto’s in één wijk wordt opgeladen, zal het 
net in de desbetreffende wijk forser belast kunnen worden, zodat mogelijk 
netverzwaringen nodig zijn

Snelladen zal grotere doorvoercapaciteiten vragen naar huishoudens

Afhankelijkheid van elektriciteit stijgt, dus hogere eisen aan 
leveringsbetrouwbaarheid?

CCS
Carbon Capture & Storage: CO2 : 
afvang, transport en opslag

CO2 transport vergt waarschijnlijk voor een deel een nieuw net. Dit is een 
nieuwe dienst en moet aanvullend op bestaande diensten worden bezien.

Bij centrale afvang mogelijk deels waterstofinvoeding i.p.v. aardgas

Warmtepompen
Grootschalige toepassing en 
gebruik van warmtepompen

Grotere netbelasting ineen wijk, dus netverzwaringen nodig

Afhankelijkheid van elektriciteit stijgt, dus hogere eisen aan betrouwbaarheid?

Warmtenetten
Regionale netten voor transport- 
en distributie van warmte

Expertise van netbeheer vertalen in / toepassen voor warmtenetten

Ontwikkelen open-access regime voor derden tegen transparante voorwaarden

Nieuwe tak van sport, dus kennisontwikkeling nodig

DCO
Decentrale elektriciteits- 
opwekking uit aardgas 
(brandstofcellen, Stirling motor)

Minder netverzwaring nodig vanwege lokale productie

Hogere benuttingsgraad van het aardgasnet

Noodzaak tot balancering

Nieuwe verbruikersprofielen
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Geïnventariseerde ontwikkelingen 
III. Nieuwe technologie en diensten (2)

BESCHRIJVING CONSEQUENTIES VOOR HET NETBEHEER

Groen gas
Groen gas vanuit zowel vergisting 
als vergassing

Netbeheerder wordt directer betrokken bij gaskwaliteit

Aansluiten van producenten en kwaliteitsbewaking

Mogelijk gevaar voor kwaliteit van het gas, zodat de netintegriteit in gevaar zou 
kunnen komen

Vergroting van het aantal gasleveranciers in het netwerk

Een lagere transportbehoefte vanwege het lokale karakter van de productie

Micronetten

Micronetten: min of meer private 
netten die grotendeels zelfvoor- 
zienend zijn en gebaseerd zijn op 
duurzame energie. 

Meer dynamische netbelasting: ofwel basislast in micronet en pieklevering via 
het netwerk

Ofwel micronetten gaan piekleveringen verzorgen voor bijv. de industrie o.b.v. 
prijssignalen

Vanwege zelfvoorzienendheid lagere netbelasting, hoewel voor back-up 
capaciteit beschikbaar moet zijn

Energie- 
management

Verlenen van services zoals 
“energiemanagement at home”, 
veiligheidsinspecties, EPA- 
facilitatie

Naast het beheer van het net wordt de netbeheerder energieadviseur van de 
afnemers  

Ontwikkeling van tools voor huishoudens die het energiegebruik kan regelen en 
beschikt over een programma per apparaat. Programmamogelijkheden: snel 
laden, efficiënt wassen, klaar voor 12 uur,etc. 

Tool dient tevens koppeling te hebben met de prijzen van de leveranciers 
(zowel momentane als verwachte prijzen). Afhankelijk van de prijs-prestatie fit  
wordt het desbetreffende programma voor het desbetreffende apparaat 
uitgevoerd

H2 -economie Waterstof-economie
Dedicated netten bij bijmenging van 12 % of hoger

Noodzaak voor andere meters, regelaars, verbruikersapparatuur

Andere eisen aan netveiligheid?
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Impact versus waarschijnlijkheid 
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De drie rollen van de netbeheerder 
Met het oog op de energietransitie

DE 
NETBEHEERDER

EN DE 
ENERGIETRANSITIE

MARKTFACILITATOR

Netbeheerder transporteert 
en faciliteert de markt

DUURZAAMHEIDSFACILITATOR

Netbeheerder faciliteert
de ontwikkeling naar 

een duurzaam energiesysteem

KENNISFACILITATOR

Netbeheerder faciliteert
overheid en afnemers 

m.b.t. het maken van keuzes
omtrent verantwoord 

energie- en netwerkgebruik
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ROL EN AMBITIE VAN DE NETBEHEERDER

• De netbeheerder is een enabler: “U vraagt, wij draaien”. 
• Het netwerk mag geen beperkingen opleggen aan de wensen van marktpartijen en moet de markt,

de behoefte aan elektriciteits- en gaslevering en individuele wensen van afnemers mogelijk 
maken, niet onmogelijk. 

• Aandachtspunt hierbij zijn de maatschappelijke kosten die het ‘op alles voorbereid zijn’ met zich 
meebrengt. Zie recent onderzoek van Roland Berger waaruit blijkt dat de ontwikkeling van en 
investeringen in de netten niet onafhankelijk zijn van de (technologische) keuzes van 
marktpartijen.

CONCRETE ACTIES

• Banden met marktpartijen aanhalen en met hen over hun plannen communiceren.
• Scenariodenken bij de netbeheerders verankeren om doorlooptijd te besparen en over de 

scenario’s communiceren met de marktpartijen.
• Het gesprek over de maatschappelijke kosten en baten van dit alternatief transparant en 

intensief voeren, zeker wanneer de reguleringssystematiek niet past bij deze rol, waardoor er 
een instabiele situatie ontstaat en marktpartijen strategisch gedrag gaan vertonen.

I. De netbeheerder als marktfacilitator 
‘U vraagt, wij faciliteren’
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STRATEGISCHE DOELSTELLING

Het netwerk moet de klantvraag te allen tijde kunnen faciliteren, waarbij het
netwerk zo veel mogelijk preventief hiervoor ‘op orde’ wordt gemaakt

CONSEQUENTIES VOOR DE PUBLIEKE POSITIONERING VAN DE NETBEHEERDER

• De netbeheerder moet directer en meer contact houden met de markt. Het netwerk dient daarbij
ook op het netvlies van marktpartijen te komen

• Alleen door intensieve communicatie met de markt kan eventueel het aanvraagmoment voor een
aansluiting worden beïnvloed.

• Aangezien op voorhand duidelijk is dat deze rol onmogelijk overal en altijd kan worden 
waargemaakt, moeten de verwachtingen van marktpartijen worden gemanaged

I. De netbeheerder als marktfacilitator 
‘U vraagt, wij faciliteren’

SUCCES- EN FAALFACTOREN

• In principe zijn er twee faalfactoren:
1. Er kan niet tijdig aan de vraag van de markt naar transportcapaciteit worden voldaan.
2. Er is een overschot aan transportcapaciteit gerealiseerd op plaatsen waaraan daar geen 

behoefte is.
• De eerste faalfactor is zichtbaarder dan de tweede. 
• Mitigatie is alleen mogelijk op basis van een intensieve dialoog met de marktpartijen.
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I. De netbeheerder als marktfacilitator 
‘U vraagt, wij faciliteren’

INTERACTIE MET BELEID

• Om strategisch gedrag bij marktpartijen te ontmoedigen, dient het wel aanvragen maar niet 
gebruiken van capaciteit te worden ontmoedigd (met als argument de maatschappelijke kosten 
die dit met zich meebrengt).

• De netbeheerder dient intensiever betrokken te worden bij planologisch en economisch beleid.
• Versnellen van vergunningsprocedures, zodat de netbeheerder sneller kan acteren, waardoor 

er meer informatie en duidelijkheid is over de plannen van de marktpartijen.
• Beïnvloeden van de wetgever om een plicht tot afstemming met netbeheerder te realiseren.
• Het verdient aanbeveling een serieus communicatiemedium te ontwikkelen waarin “de toestand 

van het net” wordt aangegeven. Bijv. een vlekkenkaart met restcapaciteiten of wachttijden die 
periodiek verschijnt en/of op een website kan worden gedownload, of een “benuttingsindicator”.

INTERACTIE MET REGULERING

• Aanpassing van de regulering om ‘risicodragend’ aan projecten mee te kunnen doen, bijv. o.b.v.
een ‘sliding scale’ systematiek.

• Betere band en meer samenwerking met Energiekamer o.b.v. gemeenschappelijk doel van 
betrouwbare, duurzame en betaalbare energievoorziening.

• Meer evenwicht in de rechten en plichten van de netbeheerder en (potentiële) aangeslotenen, 
waarbij recht wordt gedaan aan de technische en juridische kaders. In de wetgeving uitgaan van 
een “koperen plaat”, die er technisch niet is, is onhoudbaar.
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ROL EN AMBITIE VAN DE NETBEHEERDER

• De rol van een netbeheer overtijgt het ‘alleen aansluiten en transporteren’. 
• De netebeheerder is pro-actief. Hij realiseert tijdig voldoende transportcapaciteit. Daarbij

is hij goed op de hoogte van de wensen en ontwikkelingen bij haar stakeholders.
• De netbeheerder is overigens in deze rol niet de autoriteit die de ‘brandstof mix’ bepaalt, de 

overheid adviseert en ‘stuurt’. Wel voert hij onderzoek uit naar nuttige toepassingen, verzorgt
benodigde informatie voor klanten die concrete ideeën willen uitwerken, licht voor en
geeft energieadviezen. Dit is dus een zware trekketrsrol.

CONCRETE ACTIES

• Concrete experimenten/demo’s op het gebied van duurzaamheid (en energietransitie) opzetten 
en initiëren.

• Een ‘ontheffing’ realiseren in verband met het huidige regularingskader om dit soort activiteiten 
te doen zonder bovenmatige commerciële risico’s

• Zorgdragen voor subsidie of overheidsstimulering, zowel om financieel uit te komen als om deze
taak zichtbaar opgedragen te krijgen.

II. De netbeheerder als duurzaamheidsfacilitator 
‘Pro-actief als voortrekker’
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II. De netbeheerder als duurzaamheidsfacilitator 
‘Pro-actief als voortrekker’

STRATEGISCHE DOELSTELLING

De netbeheerder wordt standaard betrokken bij innovatieve projecten op het gebied van duur-
zaamheid en de energietransitie. De netbeheerder heeft een sleutelrol met betrekking tot
kennisopbouw en stimulering van de marktpartijen.

CONSEQUENTIES VOOR DE PUBLIEKE POSITIONERING VAN DE NETBEHEERDER

• De netbeheerder moet zich transparant (en dus kwetsbaar). Een consistente en coöperatieve
houding is noodzakelijk.

• De netbeheerders moeten ‘gevoeliger’ worden voor de wensen van de politiek. Dus zich meer 
richten op beleidsmakers zoals EZ, VROM en V&W in plaats van de Energiekamer.

SUCCES- EN FAALFACTOREN

• De netbeheerder moet het vertrouwen van de stakeholders op dit vlak verwerven.
• Hiervoor is het nodig om zichtbaar te zijn (pro-actief), samen te werken, en concrete (pilot)

projecten met de markt uit te voeren voeren.
• Evenwichte risicoverdeling en heldere financiële kaders.
• Betrokken in de planfase van projecten waarbij tijdige ontsluiting relevant is.
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INTERACTIE MET BELEID

• De netbeheerder moet zich profilering als een organisatie die aan het ‘front’ meedoet met
innovatie. Daarmee wordt het maatschappelijke doel van het bereiken van een duurzame 
energievoorziening eerder bereikt.

• De netbeheerder moet meer betrokken zijn bij de planologie in zijn verzorgingsgebied, om 
adequaat en tijdig te kunnen inspelen op maatschappelijke behoeften.

• De netbeheerder dient, in samenspraak met het beleid, pilots en demo’s te definiëren, die de 
energietransitie ten goede kunnen komen.

INTERACTIE MET REGULERING

• Bij een meer risico dragende opstelling hoort een passend reguleringskader.
• Zo’n kader zou innovatie moeten stimuleren, bijvoorbeeld zoals OFGEM dit in de UK heeft

gerealiseerd. 
• Dit houdt concreet in: specifieke incentives voor transitie en innovatie, die bij het hiermee

geassocieerde risico passen en in zekere zin buiten het reguliere reguleringssysteem staan (waarbij
investeringen die niet direct output-verhogend werken min of meer worden afgestraft)

II. De netbeheerder als duurzaamheidsfacilitator 
‘Pro-actief als voortrekker’
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ROL EN AMBITIE VAN DE NETBEHEERDER

• De netbeheerder is hét informatiepunt over duurzaamheid. Als het gaat over ontwikkelingen rondom
energietechnologie, beschikt de netbeheerder over relevante kennis en informatie

• De netbeheerder is een neutraal, maar goed geïnformeerd. De wikipedia van duurzame energie
of de Kamer van Koophandel van de energietransitie

• De netbeheerder is pro-actief in het vergaren en opbouwen van de kennis en dissemineert deze
aan partijen die commerciële iniatieven in dit vlak willen ondernemen.

CONCRETE ACTIES

• ‘Capaciteitsplan-in-het-kwadraat’: De netbeheerder brengt periodiek een (voortschrijdend) plan 
uit m.b.t. de ontwikkelingen rondom de energietransitie.

• Opbouwen databank en kenniscentrum voor informatie over de energietransitie, die toegankelijk
is voor derden

• Inbreng van kennis in planologie-processen, aanleveren aan overheden, optreden als kennis-
makelaar

III. De netbeheerder als kennisfacilitator 
‘De spin in het web’
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III. De netbeheerder als kennisfacilitator 
‘De spin in het web’

STRATEGISCHE DOELSTELLING

De netbeheerder wordt hét informatiepunt omtrent duurzame energie en de energie-
transitie. Partijen in de markt en overheden raadplegen hierbij standaard de netbeheerder.

CONSEQUENTIES VOOR DE PUBLIEKE POSITIONERING VAN DE NETBEHEERDER

• Eenduidigheid in de uit te voeren taken door de verschillende netbeheerders
• Verbeteren van de onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling, om ook de kleinere 

netbeheerders in staat te stellen deze rol te vervullen

SUCCES- EN FAALFACTOREN

• De netbeheerder luistert goed en vormt een constructieve gesprekspartner zodat in de gewenste
kennisbehoefte kan worden voorzien.

• De netbeheerder dient zich betrouwbaar, onafhankelijk en transparant te positioneren
• De ambitie kan te hoog blijken gegeven alle operationele taken en processen. Idem m.b.t. 

verschillende uitwerking van de ambitie door de verschillende netbeheerders
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III. De netbeheerder als kennisfacilitator 
‘De spin in het web’

INTERACTIE MET BELEID

• De kennisfacilitator-rol toevoegen als wettelijke taak van de netbeheerder in artikel 16
Elektriciteitswet / artikel 10 Gaswet

• Plicht voor het opstellen van het capaciteitsplan-in-het-kwadraat eventueel in de wet opnemen
om gebruik te kunnen maken van de wettelijke bevoegdheid om informatie op te vragen?

• De overheid raadpleegt de netbeheerders bij beleidsontwikkelingen omtrent de energietransitie en
verwijst andere partijen naar de netbeheerders

INTERACTIE MET REGULERING

• Vormt een aanvulling op het Sectoraccoord
• Inbedden van genoemde taken in de regulering
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De drie rollen van de netbeheerder 
Wie initieert, wie reageert?

MARKTFACILITATOR

Netbeheerder transporteert 
en faciliteert de markt

DUURZAAMHEIDSFACILITATOR

Netbeheerder faciliteert
de ontwikkeling naar 

een duurzaam energiesysteem

KENNISFACILITATOR

Netbeheerder faciliteert
overheid en afnemers 

m.b.t. het maken van keuzes
omtrent verantwoord 

energie- en netwerkgebruik

OVERHEID

MARKT
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Hartelijk dank voor uw aandacht!

Rudi Hakvoort

D-Cision B.V.

(088) 18 000 81
r.a.hakvoort@d-cision.nl

www.d-cision.nl
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