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In deze uitgave van Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ 
hebben wij nog een aantal belangrijke ontwikkelingen van 
afgelopen jaar en een aantal aandachtspunten voor 2018 
(en verder) op een rij gezet.

Spanning op de elektriciteitsmarkt
Het jaar 2017 was weer een bewogen jaar op ener-
giegebied. De politiek, de markttarieven voor gas en 
elektriciteit en het aanbod van duurzame energie 
waren behoorlijk in beweging. De energietarieven 
stegen afgelopen maanden hoofdzakelijk vanwe-
ge stijgende grondstofprijzen, een hogere prijs van 
CO2-rechten en door een toenemende vraag naar 

elektriciteit. De dalende trend 
voor de elektriciteit- en gas-
prijzen (zichtbaar tot aan 
voorjaar2016), lijkt voorlopig 
echt gestagneerd. Dit werd 
onderschreven door energie-
economen in het marktrap-
port van ABN AMRO in de 
maand november. 
Ik heb u verder in het afge-

lopen kwartaal geïnformeerd over het nieuwe  
regeerakkoord en de (voorlopige) invloed op de  
energieprijzen. De komende kabinetsperiode gaat er 
minstens één kolencentrale dicht en alle centrales 
worden gesloten voor 2030. Dit betekent dat duur-
dere productie-eenheden zoals gascentrales eerder 
moeten bijschakelen om het verlies in capaciteit van 
kolencentrales op het energienet op te vangen. De 
regering heeft verder als doel om de gasafname voor 
huishoudens en bedrijven te reduceren. Zo krijgen 
nieuwbouwwoningen geen gasaansluitingen meer 
en is het gasproductieplafond in Slochteren verder 
verlaagd per 2021. Ook komt er een CO2-heffing 
voor bedrijven en moet de CO2-uitstoot in 2030 met  
49 procent zijn verminderd ten opzichte van 1990.

Actievere handhaving 
energiebesparingsplicht
Alle bedrijven en instellingen die veel energie ge-
bruiken (meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 
m3 gas), zijn nu al verplicht om energiebesparende 
maatregelen te nemen als de terugverdientijd onder 
de vijf jaar ligt. De controle daarop door gemeenten 
en omgevingsdiensten is al een aantal jaren in ge-
breke. Mede hierdoor neemt het bedrijfsleven op dit 
moment nog te weinig verplichte energiebesparings-
maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. 

De verwachting is dat in 2018 prioriteit wordt gegeven 
aan actieve handhaving van gemeenten en uitvoer-
ingsdiensten om de wettelijke energiebesparings- 
plicht beter toe te passen. Vanuit het kabinet, pro-
vincies en gemeenten worden op dit moment extra 
toezichthouders beschikbaar gesteld. 
Bij een aantal relaties van Energie Adviesbureau  
‘Het Snoer Om’ zijn uitvoeringsdiensten reed begon-
nen met gesprekken, brieven en zijn er regionale 
projecten opgezet voor energiebesparing om organi-
saties te stimuleren om maatregelen te nemen. Als 
stok achter de deur is er vervolgens de dwangsom. 
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Toenemende belastingdruk energie
Ook is in het nieuwe regeerakkoord opgenomen om de 
tarieven voor energiebelasting en Opslag Duurzame 
Energie (ODE) voor de komende jaren te verhogen, 
om enerzijds de toenemende kosten van het subsidie-
beleid van de Nederlandse overheid voor de verduurza-
ming (o.a. SDE+) te bekostigen en anderzijds de doel-
stellingen te kunnen behalen uit het Energieakkoord. 
Zo betaalt het Kabinet met een extra belasting op gas 
en elektriciteit bijvoorbeeld de aanleg van windparken 
en andere duurzaamheidsmaatregelen. De uitgaven 
van de overheid zullen voor bijvoorbeeld het verstrek-
ken van SDE+ subsidieregeling, gedekt moeten wor-
den door de inkomsten uit de belasting van de Opslag 
Duurzame Energie. Dit geld wordt opgehaald bij huis-
houdens en het bedrijfsleven. De verwachte stijging 
van de Opslag Duurzame Energie toeslag zal in het 
jaar 2018 voor elektriciteit en gas met ongeveer 80% 
toenemen ten opzichte van het jaar 2017. Hierdoor zal 
uw energierekening hoger kunnen uitvallen.  
In hoeverre meer aanbod van hernieuwbare energie de 
aankomende 3 jaren leidt tot lagere energietarieven, 
is dus voorlopig nog echt een vraag. De vraag naar 
flexibiliteit en/of opslag van elektriciteit zal verder toe-
nemen. De komende jaren zullen dan ook aanzienlijke 
investeringen plaatsvinden in het verbeteren en uitbrei-
den van de capaciteit van het elektriciteitsnet.

Veranderlijkheid rendement  
zonnepanelen
Aan de ene kant is een hogere elektriciteitsprijs weer 
gunstig voor het rendement van duurzaamheidsin-
vesteringen zoals zonnepanelen en LED verlichting. 

Aan de andere kant blijft het overheidsbeleid onduidelijk 
en wordt de terugverdientijd voor kleinverbruikers met 
zonnepanelen onzeker. Het lijkt er namelijk op dat de 
huidige salderingsregeling, die in eerste instantie door 
minister Kamp afgelopen jaar verlengd zou worden 
tot 2023, toch al in 2020 vervangen gaat worden door 
een versoberde subsidieregeling. Ook zal de SDE+ re-
geling in 2018 behoorlijk veranderen ten opzichte van 
2017. Naast een verlaging van de basisbedragen, zal 
er onderscheid gemaakt worden in elektriciteit die op 
het elektriciteitsnet wordt teruggeleverd en de elektri-
citeit die zelf door een bedrijf (intern) wordt >>

gebruikt voor de meter. Zo ligt de subsidie voor de zelf 
gebruikte elektriciteit gemiddeld 2 cent per kWh lager 
ten opzichte van subsidie voor elektriciteit dat terug-
geleverd zal worden aan het energienet.  Een haal-
baarheidsonderzoek voor zonnepanelen is dus van 
essentieel belang om te achterhalen of een zonnepane- 
leninstallatie in relatie met het (afname) energieprofiel 
van een bedrijf (nog) wel rendabel is om te plaatsen.

Ondanks de stijging van de energietarieven, is er nog 
steeds sprake van historisch gunstige inkooptarieven. 
Vanuit kostenbeheersing en risicomanagement kan 
het zinvol zijn om uw energiecontract nog eens goed 
door te nemen, voor het geval u nog niet uw energie-
verbruik voor nieuwe leveringsjaar (2018-2019) heeft 
ingekocht.
Uiteraard kunt u met uw vragen bij Energie Adviesbu-
reau ‘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 samenwerkingspartners.
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Samengevat:
- de neergaande trend van de elektriciteitsprijzen 

lijkt nabij;
- de vraag naar elektriciteit zal verder toenemen;
- Nederlandse bedrijven en huishoudens 

‘moeten van het gas af’;
- het regeringsbeleid zorgt met een CO2 heffing

voor een hogere CO2-prijs;
- de vraag naar flexibiliteit en/of opslag van 

elektriciteit zal verder toenemen;
- er is sprake van een stijging van de 

belastingdruk op energie de komende jaren;
- de invulling van salderingsregeling voor terug-

leveren van elektriciteit voor kleinverbruikers
met zonnepanelen blijft onzeker en de SDE+ 
subsidie voor grootverbruikers is verder 
verlaagd;

- gemeenten en uitvoeringsdiensten gaan
actiever handhaven op de wettelijke plicht tot
energiebesparing.

Ik wens u alvast 
  fijne feestdagen toe!

www.het-snoer-om.nl

Met vriendelijke groet,

drs. Erik Spriensma
Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’

Erik Spriensma


