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Een energiek en
energiebesparend 2017

toegewenst!

Ook kwam er in 2016 opnieuw aandacht voor de Wet 
Milieubeheer. Onze klimaatdoelstellingen in Neder-
land die in het Energieakkoord zijn vastgelegd, lijken 
namelijk niet gehaald te worden in 2020. De Wet 
Milieubeheer is een bestaande wet die reeds jaren-
lang bedrijven verplicht om energiebesparende maat-
regelen te treffen, als deze binnen vijf jaar of minder 
zijn terug te verdienen. Deze wet werd tot op heden 
nauwelijks gehandhaafd door het bevoegd gezag. 

Energiebesparing lijkt echt 
verplicht te gaan worden.

Afgelopen jaar zijn er diverse initiatieven door gemeen-
ten, provincies en omgevingsdiensten gelanceerd 
om deze wet opnieuw weer onder de aandacht te  
brengen. En bedrijven te helpen met energiebespa-
ring. Inmiddels lijkt de vrijblijvendheid met betrekking  
tot energiebesparing voorbij. Energiebesparing lijkt 
echt verplicht te gaan worden. Bedrijven en organisa-
ties die jaarlijks minimaal 50.000 kWh en 25.000 m3 
verbruiken moeten aantonen of ze aan deze verplich-
tingen voldoen. 

Bedrijven die niet (willen) voldoen aan deze ver-
plichting volgens de Wet Milieubeheer kunnen in 
de toekomst hier een boete voor gaan krijgen. Door 
zelf een energiescan te laten uitvoeren en niet af te 
wachten tot het bevoegd gezag dit afdwingt, voorkomt 
u dat het bevoegd gezag voor u bepaald welke ener-
giebesparende maatregelen u moet nemen. 

Uiteraard kunt u met uw vragen bij Energie Advies-
bureau ‘Het Snoer Om’ terecht. Wij blijven graag uw 
vaste aanspreekpunt voor al uw energievragen. 
Hebben wij de expertise niet in huis, dan zullen wij een 
verwijzing maken naar een van onze samenwerkings-
partners. In deze uitgave van Energie Adviesbureau 
‘Het Snoer Om’ hebben wij nog een aantal belangrijke 
ontwikkelingen en aandachtspunten op een rij gezet. 

  Met vriendelijke groet,

  drs. Erik Spriensma
  Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’

Erik Spriensm
a, energie adviseur

Het jaar 2016 was een bewogen jaar op energiegebied. De politiek, de markt-
tarieven voor gas en elektriciteit en het aanbod van duurzame energie waren be-
hoorlijk in beweging. Zo daalden de energietarieven in het voorjaar naar historisch 
lage tarieven. De daling van de olieprijs was hierbij een belangrijke factor. Eind 
november werd de grondstof olie weer interessant nieuws, toen de leden van het 
OPEC oliekartel besloten om een historisch akkoord te sluiten over het inperken 
van de wereldwijde olieproductie. Deze eerste productieverlaging sinds 2008 zou 
in 2017 mogelijk verder invloed kunnen hebben op ontwikkeling van de olieprijs. 

Erik Spriensma

Zie ommezijde



Energieprijzen
Het jaar 2016 was een bijzonder jaar waarin bedrijven 
extra kostenbesparingen konden realiseren met betrek-
king tot de inkoop van gas en elektriciteit. Na een lange 
periode waarin de prijzen voor de levering van elektriciteit 
en gas een dalende trend hebben laten zien, stijgen de 
prijzen sinds begin van het najaar. Prijzen liepen op nadat 
deze een historisch dieptepunt hadden bereikt als gevolg 
van verschillende factoren. Met name de stijging van de 
olieprijs, de dalende temperaturen en een toenemende 
elektriciteitsvraag vanuit het buitenland (problemen met 
(kern)centrales), zorgden voor een extra vraag en daar-
mee voor een stijging van de marktprijzen. Ook stegen de 
lange termijnprijzen stegen door hogere grondstofprijzen 
en een zwakkere euro.
 
Hoe de prijsvorming van elektriciteit en gas in 2017 zal 
gaan verlopen is onmogelijk te voorspellen. Wel hangt dit 
mede af van hoe de economieën, de valutamarkten, en 
de Europese temperaturen en overige grondstofprijzen 
(o.a. olie) zich ontwikkelen. 
Als het huidige prijsniveau wordt vergeleken met het ver-
loop van de energietarieven sinds de liberalisering van 
de energiemarkt, is waarneembaar dat er nog steeds 
sprake is van een enorm contrast (bijvoorbeeld met het 
jaar 2008). Vanuit budgettering, kostenbeheersing en 
risicomanagement is er daarmee nog steeds sprake van 
historisch lage en gunstige inkooptarieven voor gas en 
elektriciteit. Voor ondernemers die nog een nieuw con-
tract voor de leveringsjaren 2017 en 2018 af moeten  
sluiten, kan het vanuit budgettering en kostenbeheersing 
nog steeds een goed moment zijn.

   Wijzigingen energiebelasting 
en netwerkkosten
Op dit moment zijn de voorlopige tarieven van de energie- 
belasting en opslag duurzame energie voor 2017 be-
kend. De definitieve tarieven zullen medio januari 2017 
nog bekend gemaakt worden door de belastingdienst.
In 2016 was er sprake van een forse stijging van de  
energiebelasting voor gas. Voor 2017 is de voorlopige 
verwachting dat de energiebelastingtarieven redelijk ge-
lijk zullen blijven. Er zal wel sprake van zijn relatief grotere 
belastingverlaging voor gas in de 2e en 3e belasting-
schijven. Wel stijgen de tarieven voor opslag duurzame  
energie (ODE) fors, dit is een reeds bestaande extra 
belasting op gas en elektriciteit waarmee het Kabinet 
de aanleg van windparken en andere duurzaamheids- 
maatregelen betaalt.
  

Daarbij is de verwachting dat de (regionale) netwerk-
kosten verder zullen toenemen in 2017. Netbeheerders 
als Stedin, Alliander en Enexis willen hun tarieven komend 
jaar flink verhogen. Door de hogere belastingen stijgen de 
energiekosten van met name de grotere bedrijven.
 
Let op: hogere energienota in 
de maand januari 2017
Voor bedrijven met een grootverbruikaansluiting is de e- 
nergienota traditioneel al hoger voor elektriciteit in januari. 
Dit omdat de energiebelasting in de maand januari tradi-
tiegetrouw (de eerste 10.000 kWh) tegen een hoger tarief 
wordt afgerekend. En zodra u boven de 10.000 kWh komt 
qua verbruik, dan komt u namelijk in een lagere energie-
belastingschijf terecht. De overige maanden van 2017  
betaalt u dus een lager energiebelastingtarief en zullen 
de maandnota`s weer lager moeten uitvallen qua ener-
giebelasting en dit zal in de maanden februari/maart terug 
te zien zijn op de maandnota`s.

en aandachtspunten op een rij
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SDE+ subsidie in 2017 verhoogd
De SDE+ voorjaar 2017 opent 7 maart 2017 met een  
budget van € 6 miljard. In de najaarsronde wil het kabinet 
een zelfde bedrag van 6 miljard euro openstellen. De be-
kendmaking van de definitieve data en het totaalbudget van 

de SDE+ najaar 2017 wordt vóór 1 juni 2017 verwacht. Dat 
is interessant voor bedrijven die in 2017 willen investeren in 
zonnepanelen. Een overzicht van de basisbedragen vindt 
u op de website van de Rijksdienst Voor Ondernemend  
Nederland: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimule-
ring-duurzame-energieproductie-sde
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