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Managementsamenvatting
Dit rapport beschrijft de resultaten van ons onderzoek naar institutionele belemmeringen voor de uitrol
en opschaling van innovaties en projecten met betrekking tot de energiefunctionaliteit ‘lage
temperatuur warmte’, dat is uitgevoerd in het kader van een bredere RVO-studie naar belemmeringen
bij de uitrol en opschaling van innovaties en projecten binnen TKI’s van de Topsector Energie.
Onderstaande tabel bevat een managementsamenvatting van de geïnventariseerde belemmeringen en
mogelijke oplossingen.
Belemmeringen categorie ‘Gas’

• Gas is relatief te goedkoop
 Probleem: Aardgas is nog steeds een goed betaalbare energiebron voor lage temperatuur
warmtevoorziening (vanwege onder meer de relatief lagere belasting op aardgas in vergelijking
met elektriciteit), waardoor het moeilijk is de business case voor duurzame alternatieven
sluitend te krijgen. Dat belemmert de uitrol van innovaties op dit terrein.
 Oplossingsrichting: Hogere belasting op aardgas en stimulering van duurzamere alternatieven.

• Aansluitrecht gas
 Probleem: Het uitrollen van innovaties op het gebied van duurzame warmtevoorziening is
lastig zolang consumenten een wettelijk recht hebben om aangesloten te worden op het
gasnet.
 Oplossingsrichting: Aansluitrecht consument vervangen door een afsluitrecht voor
overheid/netbeheerder (die de consument dan een duurzaam alternatief met realistische
overgangstermijn moeten bieden).

• Richtinggevend besluit aardgas ontbreekt
 Probleem: Er is over het algemeen weinig ‘sense of urgency’ voor (innovaties op het gebied
van) alternatieven voor aardgas.
 Oplossingsrichting: Een overheidsbesluit/visie omtrent de termijn waarbinnen aardgas als bron
voor lage temperatuur warmtevoorziening moet worden uitgefaseerd.

• Gebrek aan draagvlak voor gas als hybride of tussenoplossing
 Probleem: Bij personen en instellingen die wel de ‘sense of urgency’ voelen, slaat dit vaak
zodanig door dat weinig aandacht is voor onderzoek en innovaties op het gebied van een zo
efficiënt mogelijke inzet van gas als hybride of tussenoplossing in de energietransitie.
 Oplossingsrichting: Analyse van energiedoelstellingen en haalbare termijnen, met oog voor
efficiënt en innovatief gasgebruik op locaties waar meer duurzame oplossingen (voorlopig) niet
realiseerbaar zijn.

• Kwaliteitseisen gas
 Probleem: Verplichte opwerking naar groengas vanwege kwaliteitseisen voor invoeding op het
gasnet maakt opschaling van innovaties op het gebied van biogas vaak niet haalbaar.
 Oplossingsrichting: Versoepeling van de regelgeving zodat oplossingen zoals mengen van
biogas met aardgas en decentrale biogasnetten mogelijk worden.
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Belemmeringen categorie ‘Incentives’

• Split incentives
 Probleem: Onvoldoende prikkel voor (innovaties op het gebied van) duurzame alternatieven als
het rendement van besparingen en investeringen onvoldoende wordt gevoeld door de
investerende partij.
 Oplossingsrichting: Via subsidies en beleid de juiste incentives bieden aan
projectontwikkelaars, installateurs en consumenten.

• Profielmethodiek
 Probleem: Door afrekening op basis van standaardprofielen komt het voordeel van flexibel
energieverbruik niet terecht bij de consument, hetgeen de uitrol van innovaties op dit gebied
belemmert.
 Oplossingsrichting: Facturatie op basis van real-time gemeten individueel verbruik.

• Salderingsregeling
 Probleem: Innovaties op het gebied van efficiënte meet- en regelsystemen en bufferen (opslag)
van warmte worden belemmerd doordat teruglevering van duurzaam opgewekte elektriciteit
aan het net voordeliger is dan deze aan te wenden voor efficiënte warmtebuffering.
 Oplossingsrichting: Versoberen salderingsregeling.

• Capaciteitsgedreven nettarieven elektriciteit
 Probleem: Een gebruiker in de glastuinbouw die incidenteel veel elektriciteit moet kunnen
verbruiken om in zijn piekbehoefte te voorzien betaalt een relatief hoog nettarief, omdat dit is
gebaseerd op capaciteit. Dit belemmert (innovaties op het gebied van) elektrificatie.
 Oplossingsrichting: Een minder capaciteitsgedreven systeem voor nettarieven.

Belemmeringen categorie ‘Rol Netbeheerders’

• Beperkte speelruimte voor netbeheerders
 Probleem: Netbeheerders ervaren een beperkte speelruimte voor het faciliteren van innovaties
voor de energietransitie, onder meer doordat zij geen ontheffingen kunnen aanvragen onder
de Experimenten-AMvB.
 Oplossingsrichting: Verruiming van de regulering en experimenteerruimte voor netbeheerders.

• Wet VET restrictief voor netbeheerders en netwerkgroepen
 Probleem: Het concept-wetsvoorstel Voortgang Energietransitie (VET) beperkt de
(neven)activiteiten die netbeheerders en netwerkgroepen straks nog mogen ontplooien,
hetgeen hun ondersteuning van innovaties belemmert.
 Oplossingsrichting: Een zodanige inrichting van het nevenactiviteitenregime dat netbeheerders
en netwerkgroepen een optimale rol kunnen spelen in de energietransitie.
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Belemmeringen categorie ‘Tarifering Warmtewet’

• NMDA-principe
 Probleem: Door koppeling van de warmteprijs aan de aardgasprijs wordt deze geabstraheerd
van de werkelijke kosten van warmtelevering, hetgeen de uitrol van warmteprojecten en
innovaties belemmert.
 Oplossingsrichting: Uitfasering van aardgas als referentie voor de warmteprijs en toestaan van
experimenten op het gebied van tariefstructuren voor warmte.

• Warmtenetten niet gesocialiseerd
 Probleem: Anders dan elektriciteits- en gasnetten zijn de kosten van warmtenetten niet
gesocialiseerd, hetgeen de uitrol van warmteprojecten en innovaties belemmert.
 Oplossingsrichting: Beheer van warmteinfrastructuur tegen gesocialiseerde tarieven, met third
party access voor producenten en leveranciers.

Belemmeringen categorie ‘Mandaat en beleid’

• Energie-bestemmingsplannen per wijk ontbreken vaak
 Probleem: De meest efficiënte duurzame warmtevoorziening verschilt per regio/wijk, maar een
afwegingskader voor de keuze van de optimale lokale oplossing ontbreekt.
 Oplossingsrichting: Op maat gemaakte energie-bestemmingsplannen per wijk.

• Mandaat voor regiegroepen ontbreekt
 Probleem: Gebrek aan mandaat voor lokaal maatwerk.
 Oplossingsrichting: Regiegroepen voor de aanleg en vervanging van energie-infrastructuur.

Belemmeringen categorie ‘Organisatie TKI (projecten)’

• Deelnemers zonder belang bij (gezamenlijke) opschaling of uitrol
 Probleem: Het verder opschalen/uitrollen van innovaties lijkt voor sommige TKI-projectpartijen
geen prioriteit te hebben.
 Oplossingsrichting: Aanpassen TKI-voorwaarden en/of betere stimulering verdere uitrol.

• Financiële instabiliteit penvoerders TKI-projecten
 Oplossingsrichting: Uitkering van TKI-gelden verloopt via de penvoerder van het project, die
failliet kan gaan voordat aan de overige projectpartijen is doorbetaald. Dit belemmert nieuwe
innovatieve projecten in met name de MBK-sector.
 Oplossingsrichting: Aanpassing TKI-voorwaarden. Directe uitkering aan projectpartijen of
verbeterde due diligence op penvoerders.
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• TKI Organisatie
 Probleem: Partijen ervaren belemmeringen die zijn gerelateerd aan de TKI-organisatie,
waaronder gebrek aan proactieve ondersteuning, lange doorlooptijden en restrictieve
projectvoorwaarden.
 Oplossingsrichting: Aanpassing TKI-organisatie en projectvoorwaarden.

Belemmeringen categorie ‘Overig’

• Gepercipieerde belemmeringen
 Probleem: Vaak wordt bij voorbaat aangenomen dat ‘wet- en regelgeving’ aan verdere uitrol of
opschaling van in een TKI-project ontwikkelde innovaties in de weg zal staan, terwijl deze bij
nadere beschouwing geen onoverkomelijke belemmering had hoeven vormen. Zo wordt de
perceptie van belemmeringen een belemmering op zichzelf.
 Oplossingsrichting: Gedegen projectevaluatie na afloop van een TKI-project, met realistische
inventarisatie van mogelijkheden voor verdere uitrol en opschaling.
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1

Inleiding op het onderzoek

Dit hoofdstuk beschrijft de achtergrond en scope van het onderzoek, alsmede de onderzoeksvragen, de
geïnterviewden en de samenstelling van het onderzoeksteam.

1.1

Achtergrond & onderzoeksvraag

In opdracht van RVO is een kortdurende voorstudie gedaan die specifiek ingaat op de
energiefunctionaliteit ‘lage temperatuur warmte’ zoals beschreven in het rapport RLI van september
2015 ‘Rijk zonder CO2’. Binnen de Topsector Energie worden op dit thema activiteiten ontplooid door
verschillende gremia, waaronder met name het TKI Urban Energy.
De centrale vraag van de voorstudie was:
Breng de drempels, barrières en knelpunten in kaart die worden ervaren door (c.q. spelen bij)
betrokkenen bij projecten van de TKI’s uit de Topsector Energie. Welke belemmeringen zijn te
identificeren die verdere opschaling of uitrol van innovaties en in TKI-projecten ontwikkelde diensten of
producten tegenhouden?
Het doel van de voorstudie was:
• Een opsomming van specifieke institutionele belemmeringen: formele en niet-formele instituties (bijv.
codes, gewoontes, wet- en regelgeving, fiscale regels, afspraken, normen, standaarden, etc.).
• Inzicht in de niveaus waarop deze belemmeringen zich afspelen (lokaal-regionaalnationaal-EU) en het
desbetreffende bevoegd gezag (en hoe dit is vastgelegd).
• Suggesties ten aanzien van hoe (en door wie) de geconstateerde belemmeringen kunnen worden
opgelost/aangepakt.

1.2

Aanpak
Stap 1:
Kick -start sessie

Stap 2 :
Deskresearch

Stap 3:
Stakeholder
gesprekken

Stap 4:
Rapportage

Stap

Stap 1: Kick-start sessie
Het doel van de kick-start sessie was:
• kennis te maken met het projectteam;
• inzicht te verkrijgen in de achtergrond van de onderzoeksvraag en het beoogd gebruik van de
onderzoeksresultaten;
• het plan van aanpak aan te scherpen (bijvoorbeeld het selecteren van de TKI’s, projecten en
stakeholders die bij het onderzoek betrokken worden);
• te concretiseren hoe de desbetreffende TKI’s, projecten en stakeholders het best te benaderen; en
• afspraken vast te leggen over de samenwerking en (onderlinge) communicatie (‘rules of
engagement’).
Stap 2: Deskresearch
Op basis van deskresearch, experts en ervaring heeft EY een eerste inventarisatie gemaakt van
mogelijke belemmeringen en oplossingsrichtingen. De deskresearch was gebaseerd op eerder uitgevoerd
eigen onderzoek van EY, informatie over de gekozen projecten alsmede op (publieke) bronnen en cijfers
met betrekking tot de warmtesector.
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Stap 3: Stakeholdergesprekken t.b.v. het verkrijgen van inzicht in belemmeringen
EY heeft vervolgens interviews gehouden met (vertegenwoordigers van) enkele belangrijke stakeholders
en inhoudelijke experts. In totaal betrof dit 15 gesprekken. In deze gesprekken werd onder meer
gevraagd naar ervaringen, geconstateerde belemmeringen en mogelijke oplossingsrichtingen.
Bovendien werden de in stap 2 geïdentificeerde punten getoetst en besproken welke andere personen of
databronnen mogelijk van belang zouden kunnen zijn voor het onderzoek.
Stap 4: Rapportage
De resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in deze rapportage. EY rapporteert hierin over de
geconstateerde institutionele belemmeringen, de niveaus waarop deze belemmeringen zich afspelen,
het desbetreffende bevoegd gezag en suggesties voor oplossingsrichtingen. Ook wordt een indicatie van
de omvang van de belemmering gegeven: hoe groot zou de mogelijke impact kunnen zijn op de
verduurzaming van energieverbruik binnen Lage Temperatuur als deze belemmering wordt
weggenomen? Aangezien het niet binnen de scope van dit onderzoek valt om voor elk van de
belemmeringen een uitgebreide kwantitatieve onderbouwing te geven van deze omvang, is er gebruik
gemaakt van vier categorieën: zeer klein (<0.1%), klein (0.1%-1%), middel (1%-10%) of groot (>10%).

1.3

Deelnemers interviews & Onderzoeksteam

Voor dit onderzoek zijn de volgende personen geïnterviewd (persoonlijk dan wel telefonisch).
Geïnterviewden
Naam

Functie & Organisatie

Jorg Gigler
Richard Westerga
Edwin Matthijssen
Jan van der Meer
Joop Oude Lohuis
Maarten Afman
Marijn Artz
Jan Willem Marck
Petrus Postma
Maya van der Steenhoven
Teun Bokhoven
Martijn Bongaerts
Roelof Potters
Kees van Daalen
Wout de Groot

Directeur - TKI Gas
Sr Consultant Smart Grids – TNO
Technical consultant / Project Manager - TNO
Warmteregisseur Metropoolregio Amsterdam
Directeur Energieprogramma - Gemeente Utrecht
Sr. Researcher - CE Delft
Manager Duurzaam & Energietransitie - Netbeheer Nederland
Project Manager Green and Sustainable Energy Innovations - TNO
Partner - Bloc
Directeur- Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland
Voorzitter - TKI Urban Energy
Innovatiemanager Energie Transitie - Liander
Sustainable Area Development - Alliander
Strategisch Adviseur Energie – Enexis
Manager New Energy - Gasunie
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De uitvoering van het onderzoek is tot stand gekomen middels een samenwerking tussen EY en HVG.
Onderzoeksteam
Naam

Organisatie

Mirjam de Boer Postmus

EY

Sander Simonetti

HVG (onderdeel van EY Law)

Jesse Hoekstra

EY
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2

Belemmeringen categorie ‘Gas’

2.1 Gas is relatief te goedkoop
2.1.1 Context
Kenmerken
-

Energiefunctionaliteit:
Laag/soort institutie:
Betrokken instantie:
Bron:
Type institutie:
Schaalniveau:
TRL niveau
Techniek en sector

Lage Temperatuur
Formeel
TKI Urban Energy, TKI Gas
Benoemd in acht verschillende interviews
Fiscale regel
Nationaal
N.v.t.
N.v.t.

Probleemstelling
Op dit moment wordt er relatief veel meer belasting geheven op elektriciteit dan op aardgas (in
verhouding tot de energetische waarde). Omdat aardgas bovendien als efficiënt en betrouwbaar wordt
gepercipieerd, kiezen veel partijen nog steeds vaak voor aardgas in plaats van een meer duurzame
oplossing. Uiteindelijk is het een belangrijke voorwaarde voor duurzame innovaties dat er een markt (en
dus vraag) gecreëerd wordt doordat business cases sluitend kunnen worden. Zolang deze incentive er
niet is, zullen partijen minder geneigd zijn innovaties op te schalen.

2.1.2 Omschrijving belemmering
Gerelateerde institutie
De rijksoverheid die de hoogte van de belasting per energiesoort (en de verhouding daartussen) bepaalt.
Omvang
Groot (>10%): veel innovaties en initiatieven voor verduurzaming komen nu niet van de grond, omdat
het duurzamere alternatief veel duurder is dan het gebruik van aardgas. Als aardgas duurder wordt,
wordt ook de prikkel om duurzamere alternatieven te gebruiken veel groter. Dit geldt overigens ook
voor de CO2-prijs: innovaties en opschaling op het gebied van van duurzame energievoorziening worden
haalbaarder als het duurder wordt om CO2 uit te stoten (bijvoorbeeld door betere prijsvorming onder
een verbeterd EU ETS).
Ontwikkeling
In de afgelopen jaren is gas relatief wel iets duurder geworden ten opzichte van bijvoorbeeld
elektriciteit, maar het verschil is nog steeds zeer groot. Dit gat zal in een sneller tempo gedicht moeten
worden om te voorkomen dat deze belemmering ook in de komende jaren een grote rol blijft spelen.
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2.1.3 Voorziene oplossingsrichtingen
Overweeg de belasting op gas omhoog te brengen en tegelijkertijd andere (meer duurzame) vormen van
energie relatief aantrekkelijker te maken, bijvoorbeeld door belastingverlaging of subsidie, of door een
korting op de nmda-prijs voor warmte (zie ook par. 4.2).

2.2 Aansluitrecht gas
2.2.1 Context
Kenmerken
-

Energiefunctionaliteit:
Laag/soort institutie:
Betrokken instantie:
Bron:
Type institutie:
Schaalniveau:
TRL niveau
Techniek en sector

Lage Temperatuur
Formeel
Divers
Vijf verschillende interviews
Wetgeving
Nationaal
N.v.t.
Bouwsector

Probleemstelling
Consumenten hebben een wettelijk aansluitrecht op gas. Dit betekent dat zij kunnen afdwingen dat hun
woning wordt aangesloten op het gasnet. Dit belemmert de uitrol van innovaties op het gebied van
alternatieve energievoorziening, bijvoorbeeld all-electric wijken, omdat het risico bestaat dat
consumenten aanspraak maken op het aansluitrecht, waardoor een gasnet aangelegd of onderhouden
moet blijven worden, waardoor de business case van de innovatie onzeker blijft. Bovendien zou in een
dergelijke all-electric wijk dan zowel een gasnetwerk als een verzwaard elektriciteitsnetwerk moeten
liggen, hetgeen niet (kosten)efficiënt is.

2.2.2 Omschrijving belemmering
Gerelateerde institutie
Gaswet (artikel 10): een netbeheerder dient in principe een ieder die daarom verzoekt te voorzien van
een aansluiting op het gasnet.
Omvang
Groot (>10%): om de energievoorziening te verduurzamen is het essentieel om zo snel en zo veel
mogelijk over te stappen van het gebruik van (aard)gas naar duurzamere alternatieven, zoals all-electric
wijken of warmtenetten. Zo lang het gasaansluitrecht bestaat, zal deze ontwikkeling veel trager
verlopen.
Ontwikkeling
Het gasaansluitrecht is inmiddels enigszins beperkt in nieuwbouwwijken waarvoor de gemeente een
zogenaamd “warmteplan” heeft vastgesteld. In dergelijke wijken geldt geen gasaansluitplicht. Voor
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innovaties voor het verduurzamen van bestaande bebouwing (door over te gaan op all-electric of een
warmtenet) vorm het gasaansluitrecht wel een grote belemmering.
Het probleem is urgent, omdat veel bestaande gasnetten aan vervanging/renovatie toe zijn. Daarom
dient nu goed nagedacht te worden of die nieuwe investering in het gasnet (met een afschrijvingstermijn
van tientallen jaren) wel wenselijk is.

2.2.3 Voorziene oplossingsrichtingen
Om de belemmering van het gasaansluitrecht weg te nemen is een fundamentele wijziging nodig,
namelijk het schrappen van dit recht en dit vervangen door bijv. een afsluitrecht: lokale overheden en
beheerders van het gasnet dienen (na zorgvuldige afweging) het recht te krijgen bewoners na een
bepaalde overgangstermijn (bijvoorbeeld tien jaar) af te sluiten van het gasnet en aan te sluiten op een
alternatieve energie/warmtevoorziening. Het is hierbij uiteraard van groot belang dat de achtergrond en
het belang van deze maatregel duidelijk en tijdig worden gecommuniceerd.
Daarnaast zou overwogen moeten worden om gasaansluitingen in nieuwbouwwijken te verbieden.
Omdat er inmiddels voldoende meer duurzame alternatieven zijn, zou er bij nieuwbouw standaard voor
een andere oplossing dan een gasnet gekozen moeten worden.

2.3 Richtinggevend besluit aardgas ontbreekt
2.3.1 Context
Kenmerken
-

Energiefunctionaliteit:
Laag/soort institutie:
Betrokken instantie:
Bron:
Type institutie:
Schaalniveau:
TRL niveau
Techniek en sector

Lage temperatuur
Formeel
Rijksoverheid
Drie verschillende interviews
Besluit
Nationaal
N.v.t.
Divers

Probleemstelling
Er bestaat nog geen besluit of visie omtrent het gebruik van aardgas op de lange termijn. Doordat er op
dit gebied onzekerheid blijft bestaan, zijn weinig partijen in de markt geneigd om te stoppen met
investeren in of gebruiken van aardgas. Een geïnterviewde gaf bijvoorbeeld aan dat projectontwikkelaars
geen moeite hebben met gasvrij bouwen, zo lang dat maar voor iedereen geldt en er een level playing
field is.

2.3.2 Omschrijving belemmering
Gerelateerde institutie
Gaswet
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Omvang
Groot (>10%): Als duidelijk wordt gemaakt dat aardgas op (midden)lange termijn niet meer gebruikt kan
worden, zal steeds vaker worden gekozen voor een meer duurzame oplossing.
Ontwikkeling
De onzekerheid rondom het gebruik van aardgas op de langere termijn zal een belemmering blijven
vormen zolang geen richtinggevend besluit is genomen.

2.3.3 Voorziene oplossingsrichtingen
Wetgeving die vastlegt dat het gebruik van aardgas voor lage temperatuur warmtevoorziening vanaf
een bepaald moment verboden is (met wellicht enkele uitzonderingen). Sommige geïnterviewden
zouden dit al per 2035 willen, anderen vinden 2050 een meer realistische termijn, maar zij zijn het
erover eens dat het belangrijkste is dát er een besluit komt (de termijn is dan van secundair belang).
Een dergelijk besluit is ook belangrijk om een maatschappelijke bewustwording op gang te brengen. Op
dit moment lijken consumenten zich namelijk niet goed te realiseren hoe groot de veranderingen op het
gebied van energievoorziening in de komende decennia zullen zijn.

2.4 Gebrek aan draagvlak voor gas als hybride of tussenoplossing
2.4.1 Context
Kenmerken
-

Energiefunctionaliteit:
Laag/soort institutie:
Betrokken instantie:
Bron:
Type institutie:
Schaalniveau:
TRL niveau
Techniek en sector

Lage Temperatuur
Informeel
TKI Urban Energy, TKI Gas
Benoemd in twee verschillende interviews
Mores in branche
Nationaal
N.v.t.
N.v.t.

Probleemstelling
Er zijn verschillende onderzoeks- en innovatievraagstukken op het gebied van een zo efficiënt mogelijke
ingezet van gas. Dit betreft bijvoorbeeld toepassingen als hybride warmtepompen (die gebruik maken
van zowel elektriciteit als gas) of de invoeding van biogas op (decentrale) netten. Bij sommigen bestaat
echter het beeld dat de rol van gas in de energietransitie onderbelicht (en onvolledig benut) wordt. De
indruk bestaat dat bij personen die de ‘psychologische’ omslag eenmaal hebben gemaakt en de
noodzaak van duurzame energievoorziening onderkennen, deze omslag soms dermate radicaal is dat de
potentie van gas niet meer wordt gezien, waardoor weinig draagvlak bestaat voor (tussen)oplossingen
met gas. Men is dan niet bereid hier tijd en geld in te steken, omdat alleen een volstrekt duurzame
eindoplossing wordt geambieerd, zoals bijvoorbeeld all-electric. Door het gebrek aan draagvlak komen
initiatieven op dit gebied niet van de grond of ondervinden ze veel weerstand bij opschaling. In dit
verband werd bijv. ook opgemerkt dat consumenten die de omslag naar duurzaam hebben gemaakt zich
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liever richten op all-electric en zonnepanelen dan op (tussen)oplossingen met gas, en gemeenten liever
op waterstofbussen dan bussen op groengas, en liever op duurzame warmtenetten dan op biogas.

2.4.2 Omschrijving belemmering
Gerelateerde institutie
Innovatieve projecten rondom gas voor woningen en bebouwing zouden door TKI Urban Energy moeten
worden gestimuleerd, maar er wordt ervaren dat er weinig aandacht is voor (efficiënte en duurzame)
toepassingen van gas.
Omvang
Groot (>10%): volgens geïnterviewden worden er op dit moment ca. 400.00 CV-ketels per jaar
vervangen, terwijl overschakeling op een hybride warmtepomp een besparing op het gasverbruik van
50-80% zou kunnen opleveren (dan kan men van het voorjaar tot het najaar elektrisch verwarmen en is
gas alleen nodig op piekmomenten).
Ontwikkeling
Innovatie op het gebied van gas is nuttig voor bestaande woningen (bijv. in historische binnensteden)
waarvoor all-electric of een warmtenet ook op lange termijn geen haalbare oplossing is, alsmede voor
het transitieproces (de komende decennia kan gas een belangrijke rol spelen in de energietransitie en
zonder verdere innovaties en uitrol daarvan zal die rol suboptimaal zijn).

2.4.3 Voorziene oplossingsrichtingen
Het is aan te bevelen een gedegen analyse te maken van welke energiedoelstellingen op welke termijn
behaald dienen te worden. Vervolgens zou in kaart gebracht moeten worden in welke wijken of
gebieden al op relatief korte termijn de meest duurzame eindoplossing (bijvoorbeeld all-electric)
gerealiseerd kan worden. Voor de overige wijken en gebieden kan vervolgens vastgesteld worden in
hoeverre zij bij dienen te dragen aan de energiedoelstellingen op middellange termijn. Tot slot is het van
belang vast te stellen of en welke rol hybride of tussenoplossingen met gas hierbij kunnen spelen.

2.5 Kwaliteitseisen gas
2.5.1 Context
Kenmerken
-

Energiefunctionaliteit:
Laag/soort institutie:
Betrokken instantie:
Bron:
Type institutie:
Schaalniveau:
TRL niveau
Techniek en sector

Lage Temperatuur
Formeel
TKI Gas
Interview
Wetgeving
Nationaal
N.v.t.
Invoeding biogas
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Probleemstelling
Biogas dat door bijv. boeren en waterschappen wordt geproduceerd kan alleen worden ingevoed in het
aardgasnet als het wordt opgewerkt naar groen gas en voldoet aan strenge kwaliteitseisen. Dit brengt
extra kosten mee voor biogasprojecten (die willen invoeden op het net), waardoor vaak geen rendabele
business case te maken is en innovaties niet kunnen worden opgeschaald.

2.5.2 Omschrijving belemmering
Gerelateerde institutie
Technische Codes Gas (met name de Aansluit- en Transportvoorwaarden Gas RNB)
Omvang
Klein (0.1%-1%).
Ontwikkeling
De belemmering levert nu al concrete problemen op bij boeren, die vanwege de strenge eisen soms gas
hebben moeten affakkelen. Bij ongewijzigd beleid is het waarschijnlijk dat inzet van biogas in lokale
netten vaak onrendabel zal blijken en dus weinig toegepast zal worden.

2.5.3 Voorziene oplossingsrichtingen
Biogas zou bijv. gemengd moeten kunnen worden met aardgas, of er zouden decentrale biogasnetten
moeten komen. Lokale netbeheerders zouden daartoe meer vrijheid moeten krijgen.
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3

Belemmeringen categorie ‘Incentives’

3.1 Split incentives
3.1.1 Context
Kenmerken
-

Energiefunctionaliteit:
Laag/soort institutie:
Betrokken instantie:
Bron:
Type institutie:
Schaalniveau:
TRL niveau
Techniek en sector

Lage temperatuur
Informeel
Installateurs, consumenten
Vier verschillende interviews
Afspraak
Nationaal
N.v.t.
O.a. hybride warmtepompen

Probleemstelling
Projectontwikkelaars, installateurs en consumenten hebben op dit moment vaak onvoldoende prikkel
om een duurzaam alternatief te installeren of aan te schaffen. Voor projectontwikkelaars geldt dat zij
vaak wel de investering voelen, maar niet de besparing op de langere termijn. En voor consumenten is
een hybride warmtepomp bijvoorbeeld vaak te duur, terwijl de installateur een prikkel heeft een klant
een goedkoper, minder duurzaam alternatief te verkopen (dat makkelijker verkoopt dan het duurdere
en duurzamere alternatief). Bovendien werd opgemerkt dat de installatiesector vaak ook nog te ‘low
tech’ is om duurzamere (technisch complexere) alternatieven aan te kunnen bieden.

3.1.2 Omschrijving belemmering
Gerelateerde institutie
In dit geval ligt de institutie besloten binnen de manier waarop de markt georganiseerd is en wie daarbij
welke verantwoordelijkheden en belangen heeft.
Omvang
Middel (1%-10%). Split incentives spelen een rol bij verschillende beslissingen, maar vooral bij de bouw
of renovatie van woningen. Als hier vaker gekozen wordt voor meer duurzame installaties, kan dit
leiden tot significante besparingen qua energieverbruik.
Ontwikkeling
Split incentives spelen al langere tijd een belemmerende rol en zullen dit bij ongewijzigd beleid blijven
doen.

3.1.3 Voorziene oplossingsrichtingen
Een eerste oplossingsrichting is het uitbreiden of aantrekkelijker maken van de Investeringssubsidie
duurzame energie (ISDE). Door middel van deze regeling kunnen particulieren en zakelijke gebruikers
een tegemoetkoming krijgen voor zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels,
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waardoor er een prikkel ligt bij consumenten om een meer duurzame keuze te maken. Door de subsidie
uit te breiden of aantrekkelijker te maken, wordt deze prikkel sterker.
Ook zou de overheid de energieprestatievergoeding (EPV) kunnen uitbreiden om verder tegemoet te
komen aan investeringen door de eigenaar van een woning in energieopwekkende of energiebesparende
maatregelen. Op dit moment mogen verhuurders van nul-op-de-meter woningen of (bijna) energie
neutrale woningen een EPV aan hun huurders vragen. Door deze regeling uit te breiden naar andere
soorten woningen waar ook investeringen in energieopwekking of energiebesparing gedaan zijn, wordt
de split incentive tussen eigenaars en huurders van de woning weggenomen.
Een andere oplossingsrichting zou zijn om consumenten en/of aannemers te verplichten om
bijvoorbeeld (hybride) warmtepompen te installeren. Op deze manier ontstaat er een level playing field
voor alle aannemers en kan de verduurzaming van warmtevoorziening bij bouw of renovatie van huizen
een sterke stimulans krijgen. De invoering van een dergelijke verplichting zou echter wel een grote
inspanning vereisen om maatschappelijk en politiek draagvlak te vinden. Deze oplossing zal
waarschijnlijk zeer doeltreffend zijn, echter de doelmatigheid is beperkter, omdat het een zwaar middel
is om het gewenste doel te bereiken.

3.2 Profielmethodiek
3.2.1 Context
Kenmerken
-

Energiefunctionaliteit:
Laag/soort institutie:
Betrokken instantie:
Bron:
Type institutie:
Schaalniveau:
TRL niveau
Techniek en sector

Lage temperatuur
Formeel
Overheid
Twee verschillende interviews
Afspraak
Nationaal
N.v.t.
Meting van energieverbruik

Probleemstelling
Door middel van de profielmethodiek worden verbruikers gefactureerd op basis van profilering en
allocatie in plaats van real-time gemeten individueel verbruik. Hierdoor komt het voordeel van flexibeler
omgaan met energieverbruik niet terecht bij degene die daadwerkelijk de energie verbruikt. Dit leidt
ertoe dat niet de juiste incentives bestaan voor verbruikers om flexibel om te gaan met hun
energiebehoefte en daarmee het net te ontlasten.

3.2.2 Omschrijving belemmering
Gerelateerde institutie
Technische Codes Gas (met name de Meetcode gas RNB)
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Omvang
Klein (0.1%-1%) tot Middel (1%-10%): het anders inrichten van de profielmethodiek kan bijdragen aan
flexibilisering en het verminderen van de benodigde piekcapaciteit.
Ontwikkeling
Door middel van slimme meters is het op dit moment technisch gezien wel mogelijk om real-time (elk
kwartier) het verbruik af te lezen, maar gebruikers moeten nu nog toestemming geven om deze
gegevens vaker dan eens in de twee maanden uit te laten lezen door de netbeheerder.

3.2.3 Voorziene oplossingsrichtingen
Facturatie op basis van real-time gemeten individueel gebruik, zodat verbruikers beter worden
geprikkeld hun afnamemomenten zo goed mogelijk af te stemmen op het aanbod van duurzame
energie.

3.3 Salderingsregeling
3.3.1 Context
Kenmerken
-

Energiefunctionaliteit:
Laag/soort institutie:
Betrokken instantie:
Bron:
Type institutie:
Schaalniveau:
TRL niveau
Techniek en sector

Lage temperatuur
Formeel
Zon Energie, TNO
Drie verschillende interviews
Regeling
Nationaal
N.v.t.
Warmte- en koudesystemen bebouwde omgeving

Probleemstelling
De HeatMatcher is ontwikkeld door onder andere Zon Energie en TNO en wordt toegepast bij collectieve
duurzame warmte- en koudesystemen. De HeatMatcher is een innovatief meet- en regelsysteem dat
zorgt voor een optimale match tussen warmte- en koudevraag en –aanbod. De HeatMatcher is
gekoppeld met de PowerMatcher (die eenzelfde soort functie heeft voor elektriciteit) en kan in potentie
– samen met een buffer om energie in op te slaan – zorgen voor zelfvoorzienende gebouwen die kunnen
besparen op de energieaansluiting. Echter, door de salderingsregeling is het op dit moment altijd
voordeliger om opgewekte stroom terug te leveren aan de netbeheerder dan om te bufferen. Hierdoor
bestaat er geen goede incentive om de HeatMatcher verder te ontwikkelen.

3.3.2 Omschrijving belemmering
Gerelateerde institutie
Salderingsregeling (artikel 31c Elektriciteitswet).
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Omvang
Middel (1%-10%): de HeatMatcher is op dit moment vooral geschikt voor grotere gebouwen zoals
kantoren en appartementencomplexen, maar nog minder voor andere vormen van bebouwing. In de
experimenten waarin de innovatie is toegepast, heeft het geleid tot besparingen die opliepen tot 18%
(financieel) of zelfs 27% (gasverbruik).
Ontwikkeling
De salderingsregeling vormt op dit moment een belemmering voor de verdere ontwikkeling van de
HeatMatcher en andere innovaties op dat terrein. Deze regeling wordt echter versoberd per 2020, dus
dan zal de impact van deze belemmering afnemen.

3.3.3 Voorziene oplossingsrichtingen
De belemmering voor de HeatMatcher kan weggenomen worden door de salderingsregeling af te
schaffen of te versoberen. De HeatMatcher kan ook een geschikt regelsysteem vormen bij open
warmtenetten met verschillende bronnen.

3.4 Capaciteitsgedreven nettarieven elektriciteit
3.4.1 Context
Kenmerken
-

Energiefunctionaliteit:
Laag/soort institutie:
Betrokken instantie:
Bron:
Type institutie:
Schaalniveau:
TRL niveau
Techniek en sector

Lage temperatuur
Formeel
Rijksoverheid, tuinbouw
Twee verschillende interviews
Fiscale regeling
Nationaal
N.v.t.
Elektrificatie bedrijfsprocessen (e.g. tuinbouw)

Probleemstelling
Als een tuinder wil overgaan tot elektrificatie van zijn bedrijfsproces, om daarmee een bijdrage te
leveren aan verduurzaming en flexibilisering (bijv. in combinatie met duurzame warmte), heeft hij vaak
een zwaardere aansluiting nodig op het elektriciteitsnet om te kunnen voldoen aan zijn piekbehoefte. Hij
betaalt dan een relatief hoog nettarief, op basis van de hogere capaciteit van zijn aansluiting, terwijl hij
die hogere capaciteit slechts incidenteel gebruikt. Een gebruiker die incidenteel veel elektriciteit moet
kunnen verbruiken, moet relatief veel betalen, wat het vaak onrendabel maakt om over te gaan tot
elektrificatie. Het capaciteitstarief vormt daarmee een belemmering voor innovaties op het gebied van
elektrificatie, power-to-heat en andere duurzame initiatieven.
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3.4.2 Omschrijving belemmering
Gerelateerde institutie
Technische Codes Elektriciteit.
Omvang
Middel (1%-10%): Elektrificatie van bedrijfsprocessen kan een grote bijdrage leveren aan het
verduurzamen van de warmtevoorziening voor de glastuinbouw. De capaciteitsgedreven nettarieven
zijn hiervoor een belangrijke drempel.
Ontwikkeling
Dit type tarifering vormt nu een belemmering en zal dat bij ongewijzigd beleid waarschijnlijk blijven
doen.

3.4.3 Voorziene oplossingsrichtingen
Doorbreking van het huidige capaciteitsgedreven systeem en een meer flexibele methode, waarin
tarieven de juiste prikkels geven en de netbeheerder extra capaciteit kan aanbieden als deze
beschikbaar is (zonder dat de totale netcapaciteit behoeft te worden uitgebreid).
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4

Belemmeringen categorie ‘Rol Netbeheerders’

Netbeheerders nemen een belangrijke plaats in binnen het Nederlandse energielandschap en
netbeheerders en hun groepsmaatschappijen (netwerkgroepen) willen over het algemeen ook een
betekenisvolle rol spelen in de energietransitie. Er zijn echter enkele onderwerpen die als belemmering
worden genoemd voor innovaties en het optimaal benutten van het netbeheerderspotentieel:
(1) soms botst de huidige regulering met innovatieve ambities en mogelijkheden van netbeheerders;
(2) aangekondigde toekomstige regulering is restrictief ten aanzien van de toegestane activiteiten van
netbeheerders en netwerkgroepen.

4.1 Beperkte speelruimte voor netbeheerders
4.1.1 Context
Kenmerken
-

Energiefunctionaliteit:
Laag/soort institutie:
Betrokken instantie:
Bron:
Type institutie:
Schaalniveau:
TRL niveau
Techniek en sector

Lage Temperatuur
Formeel
Netbeheerders, ACM, overheid
Vijf verschillende interviews
Wetgeving
Nationaal
N.v.t.
Levering elektriciteit, gas, warmte

Probleemstelling
Netbeheerders en netwerkgroepen zijn gereguleerd onder de Elektriciteitswet en Gaswet en mogen zich
niet bezighouden met productie, levering en handel in elektriciteit en gas. In de energietransitie
vervagen soms echter enigszins de grenzen tussen deze disciplines, waardoor bij het rigide vasthouden
aan de traditionele taakverdeling de uitrol van innovaties en duurzame initiatieven wordt belemmerd.
Een voorbeeld is de opwerking van biogas naar groengas dat kan worden ingevoed op het gasnet. Een
netwerkbedrijf met ambities op dat terrein mag de opwerkingsactiviteiten niet zelf uitvoeren, omdat
deze zouden kwalificeren als “productie” en dus zijn verboden onder de Gaswet.
Als voorbeeld werd ook genoemd dat de uitrol van innovaties en initiatieven beter zou worden
gefaciliteerd als netbeheerders en netwerkgroepen zouden kunnen experimenteren onder de
Elektriciteitswet en Gaswet (d.w.z. voor duurzame projecten ontheffingen zouden kunnen krijgen van
wettelijke restricties en vereisten). Onder de huidige Experimenten-AMvB (Besluit experimenten
decentrale duurzame elektriciteitsopwekking) kunnen echter alleen coöperaties en verenigingen van
eigenaars ontheffingen aanvragen.

4.1.2 Omschrijving belemmering
Gerelateerde institutie
Elektriciteitswet; Gaswet; Experimenten-AMvB (Besluit experimenten decentrale duurzame
elektriciteitsopwekking)
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Omvang
Middel (1%-10%): Als de netbeheerder te weinig armslag heeft voor het faciliteren van de
energietransitie, kan dit de uitrol van innovaties belemmeren.
Ontwikkeling
De rol en taakomschrijving van netbeheerders en netwerkgroepen staat in toenemende mate ter
discussie. Waar voorheen de regelgeving (en het toezicht) zich o.a. toespitste op de regulering van
geïntegreerde netwerk- en leveringsbedrijven, verschuift dit (nu bijna alle traditionele energiebedrijven
inmiddels zijn gesplitst) naar netwerkgroepen.

4.1.3 Voorziene oplossingsrichtingen
Door de regulering te verruimen en netbeheerders en netwerkgroepen meer speelruimte te geven, kan
de uitrol van innovaties en duurzame initiatieven worden gestimuleerd. In het bovengenoemde
voorbeeld zou een oplossing kunnen zijn dat het netwerkbedrijf voor de opwerking van biogas een
ontheffing kan aanvragen.

4.2 Wet VET restrictief voor netbeheerders en netwerkgroepen
4.2.1 Context
Kenmerken
-

Energiefunctionaliteit:
Laag/soort institutie:
Betrokken instantie:
Bron:
Type institutie:
Schaalniveau:
TRL niveau
Techniek en sector

Lage temperatuur
Formeel
Netbeheerders, overheid
Drie verschillende interviews
Wetgeving
Nationaal
N.v.t.
Innovaties netbeheer

Probleemstelling
Het concept-wetsvoorstel Voortgang Energietransitie (VET) is restrictief ten aanzien van activiteiten die
netbeheerders en netwerkgroepen straks nog mogen ontplooien, hetgeen innovatie en uitrol van
duurzame initiatieven kan belemmeren. Onder de huidige regeling dienen de activiteiten van
netwerkbedrijven slechts ‘op enigerlei wijze’ betrekking te hebben op of verband te houden met
infrastructurele voorzieningen of aanverwante activiteiten, maar dit open criterium wordt onder de Wet
VET beperkt tot in hoofdzaak handelingen en activiteiten die betrekking hebben op het beheer van
netten.

4.2.2 Omschrijving belemmering
Gerelateerde institutie
Elektriciteitswet; Gaswet; Wetsvoorstel Voortgang Energietransitie (VET)
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Omvang
Middel (1%-10%): Als de netbeheerder te weinig armslag heeft voor het faciliteren van de
energietransitie, kan dit de uitrol van innovaties belemmeren.
Ontwikkeling
De wet VET wordt naar verwachting dit najaar ingediend bij de Tweede Kamer. Het in het
consultatiestuk opgenomen nevenactiviteitenregime wordt door netbeheerders ervaren als een
belemmering.

4.2.3 Voorziene oplossingsrichtingen
Het nevenactiviteitenregime kan zodanig worden ingericht dat netbeheerders met hun kennis en
mogelijkheden een optimale rol kunnen vervullen in de energietransitie. Een verruiming van hun
speelruimte kan echter weerstand oproepen bij energiebedrijven en afnemers die van mening zijn dat
dit leidt tot concurrentievervalsing en marktverstoring.
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5

Belemmeringen categorie ‘Tarifering Warmtewet’

5.1 NMDA-principe
5.1.1 Context
Kenmerken
-

Energiefunctionaliteit:
Laag/soort institutie:
Betrokken instantie:
Bron:
Type institutie:
Schaalniveau:
TRL niveau
Techniek en sector

Lage temperatuur
Formeel
Overheid, ACM
Vier verschillende interviews
Wetgeving
Nationaal
N.v.t.
Warmtenetten bebouwde omgeving

Probleemstelling
Door tarifering op basis van het Niet Meer Dan Anders (NDMA) principe wordt de prijs van warmte
gerelateerd aan die van aardgas en geabstraheerd van de werkelijke kosten van warmtelevering. Dit
belemmert de business case van warmteprojecten en de uitrol van innovaties.
Bovendien is onder de huidige regeling geen ruimte voor experimenten onder de Warmtewet, zodat bijv.
geen variabele tarieven of andere innovaties in de praktijk kunnen worden uitgeprobeerd. Een
voorbeeld hiervan is de Green Deal tussen o.a. de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland (Green Deal
Bevorderen van de (consumenten)vraag naar collectieve duurzame warmte en koude in de
Metropoolregio Amsterdam en Zuid-Holland), die niet goed van de grond kwam doordat
tariefexperimenten niet werden toegestaan.

5.1.2 Omschrijving belemmering
Gerelateerde institutie
Warmtewet
Omvang
Groot (>10%): warmtenetten kunnen een grote rol spelen bij het verduurzamen van de
energievoorziening en het verminderen van de CO2-uitstoot.
Ontwikkeling
Het NMDA-principe is ontwikkeld om te voorkomen dat gebruikers van stadsverwarming meer betalen
voor hun energie dan gebruikers die aangesloten zijn op het gasnetwerk. Minister Kamp van EZ heeft
aangekondigd dat dit principe op de lange termijn niet houdbaar is, maar in het concept-wetsvoorstel
herziening Warmtewet (dat naar verwachting dit najaar wordt ingediend) is het NMDA-principe nog
steeds verankerd. In dat wetsvoorstel wordt wel de mogelijkheid geïntroduceerd dat leveranciers en
afnemers een prijs overeenkomen die afwijkt van de door de ACM vastgestelde maximumprijs (mits de
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leverancier aan de verbruiker in ieder geval een aanbod heeft gedaan voor de levering van warmte
tegen ten hoogste de maximumprijs). Bovendien bevat het wetsvoorstel een experimenteerbepaling: de
minister kan ontheffing verlenen van de bepalingen in de Warmtewet voor experimenten op het gebied
van (1) hernieuwbare energie, energiebesparing of efficiënt gebruik van het net, of (2) het opdoen van
praktijkkennis over marktmodellen.

5.1.3 Voorziene oplossingsrichtingen
Het NMDA-principe zou eerder uitgefaseerd kunnen worden. Aardgas als referentie voor de warmteprijs
is op lange termijn niet houdbaar, omdat het gebruik van aardgas als bron voor de warmtevoorziening
in de toekomst vrijwel geheel zal moeten verdwijnen om de gewenste verduurzaming van de
energievoorziening te realiseren. Voor een goede ontwikkeling van de markt is het bovendien van
belang dat er meer aansluiting komt tussen de inkomsten van warmteleveranciers en de werkelijke
kosten die zij moeten maken voor de warmtelevering. De beoogde groei van warmtenetten (conform de
Warmtevisie van minister Kamp) komt niet van de grond als het risico op onvoldoende rendement te
hoog is.
De experimenteerbepaling in het concept-wetsvoorstel herziening Warmtewet is een stap in de goede
richting, maar in de toelichting daarop wordt opgemerkt dat voor het element ‘tariefregulering’ geen
experimenteermogelijkheid wordt opgenomen, omdat voor leveranciers en afnemers reeds de
mogelijkheid wordt geïntroduceerd om afwijkende tarieven overeen te komen. Het is de vraag of het
niet toch wenselijk zou zijn om experimenten op het gebied van tariefstructuren mogelijk te maken,
bijvoorbeeld aparte leverings- en netbeheerderstarieven bij open netten. Bij de ministeriële toetsing van
de desbetreffende ontheffingsaanvraag moeten dan uiteraard de belangen van de afnemers goed
worden afgewogen.

5.2

Warmtenetten niet gesocialiseerd

5.2.1 Context
Kenmerken
-

Energiefunctionaliteit:
Laag/soort institutie:
Betrokken instantie:
Bron:
Type institutie:
Schaalniveau:
TRL niveau
Techniek en sector

Lage Temperatuur
Formeel
TKI Urban Energy
Vijf verschillende interviews
Wet- en regelgeving
Lokaal, regionaal, nationaal
N.v.t.
Warmtenetten in de bebouwde omgeving

Probleemstelling
Aan het uitrollen van duurzame warmtenetten in de bebouwde omgeving zijn hoge kosten verbonden.
Voornamelijk bij bestaande bouw is het aanleggen van de benodigde leidingen en backbone duur. Een
belangrijke hindernis is het ontbreken van een goed functionerend marktmodel voor warmtelevering,
alsmede leveringszekerheid.
Een concreet voorbeeld is het door de RVO gesubsidieerde onderzoek naar een Slim Hybride Warmtenet
(SHW) voor Handelscentrum Westerlee in de gemeente Westland. Westerlee heeft behoefte aan een
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duurzame, betrouwbare en betaalbare warmtevoorziening, op acceptabele wijze voor alle op het terrein
gevestigde bedrijven. Benutting van aanwezige restwarmte in combinatie met power2heat is een goed
alternatief voor de aanwezige gas infrastructuur. Echter, de partijen die de warmte zouden moeten
leveren, willen zich niet binden om voor een gegarandeerde periode van vijf of tien jaar warmte te
leveren. Aangezien dit het risico van het project groot maakt, zijn private partijen niet bereid te
investeren in de aanleg van een warmtenet.

5.2.2 Omschrijving belemmering
Gerelateerde institutie
De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor de keuze om warmtenetten wel of niet te socialiseren.
Omvang
Groot (>10%): warmtenetten kunnen een grote rol spelen bij het verduurzamen van de
energievoorziening en het verminderen van de CO 2-uitstoot.
Ontwikkeling
In het concept-wetsvoorstel herziening Warmtewet wordt nog vastgehouden aan het NMDA-principe,
maar minister Kamp van EZ heeft aangekondigd dat dit principe op de lange termijn niet houdbaar is. In
het wetsvoorstel wordt wel een systeem van onderhandelde toegang tot warmtenetten geïntroduceerd
(zogenaamde ‘negotiated third party access’, of nTPA): op verzoek van een warmteproducent moeten
warmtenetbeheerders en warmteleveranciers met die producent in overleg treden over toegang tot hun
warmtenet en zijn dan verplicht bepaalde informatie te delen, over onder andere beschikbare
transportcapaciteit, warmtevraag, transporttarieven en transportprofiel.

5.2.3 Voorziene oplossingsrichtingen
Socialisatie van de belangrijkste warmteinfrastructuur kan worden overwogen. Bovendien kan een
volledig open net met third party access leiden tot meer leveringszekerheid en keuzevrijheid voor
warmteafnemers. Het concept-wetsvoorstel is een eerste stap naar open warmtenetten, maar onder
het voorgestelde regime kan niet elke partij zomaar warmte op het net invoeden, aangezien daarvoor
eerst overeenstemming moet worden bereikt. Ook wordt niet voorzien in derdentoegang voor
leveranciers.
Op termijn kan voor warmte worden gedacht aan een vergelijkbaar systeem als voor gas en elektriciteit,
met een aparte warmtenetbeheerder (die het transport verricht tegen gereguleerde tarieven) en een
open net waarop producenten en leveranciers kunnen concurreren.
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6

Belemmeringen categorie ‘Mandaat en beleid’

6.1 Energie-bestemmingsplannen per wijk ontbreken vaak
6.1.1 Context
Kenmerken
-

Energiefunctionaliteit:
Laag/soort institutie:
Betrokken instantie:
Bron:
Type institutie:
Schaalniveau:
TRL niveau
Techniek en sector

Lage temperatuur
Formeel
(Lokale) overheid
Drie verschillende interviews
Afspraak
Lokaal
N.v.t.
Divers

Probleemstelling
Om een energie-neutrale woonomgeving te bereiken zal de optimale oplossing per wijk uiteindelijk sterk
verschillen. Op dit moment ontbreekt een afwegingskader om te kiezen tussen verschillende
alternatieven.

6.1.2 Omschrijving belemmering
Gerelateerde institutie
Lokale wetgeving en bestemmingsplannen
Omvang
Middel (1%-10%): Maatwerk om lokale wijken te verduurzamen gaat een belangrijke rol spelen bij de
transitie naar een duurzame samenleving en de juiste afwegingskaders en energie-bestemmingsplannen
kunnen dit faciliteren.
Ontwikkeling
Het ontbreken van energie-bestemmingsplannen is op dit moment urgent, omdat netbeheerders
aangeven dat zij nu nieuwe netten moeten aanleggen of vervangen, met een afschrijvingstermijn van
veertig jaar. Daarom dient nu goed nagedacht te worden wat per wijk de beste optie is.

6.1.3 Voorziene oplossingsrichtingen
Gemeenten zouden in samenwerking met de betrokken organisaties een energie-bestemmingsplan per
wijk op moeten zetten. Dit zou bijvoorbeeld (globaal) kunnen betekenen dat je voor historische
binnensteden groen gas gebruikt, vooroorlogse wijken aansluit op een warmtenet en bij naoorlogse
wijken en nieuwbouw gebruikt maakt van isolatie en all-electric. Binnen het afwegingskader zouden
bijvoorbeeld variabelen opgenomen kunnen worden als de staat van de netten (vervangen of niet), de
beschikbaarheid van duurzame warmtebronnen, de stand van gebouwde omgeving (qua isolatie), de
mogelijkheden tot opwekking en de staat van het elektriciteitsnet. Tot slot is het van belang dat deze
energie-bestemmingsplannen uiteindelijk bindend zijn en alle partijen eraan gecommitteerd zijn.
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6.2 Mandaat voor regiegroepen ontbreekt
6.2.1 Context
Kenmerken
-

Energiefunctionaliteit:
Laag/soort institutie:
Betrokken instantie:

-

Bron:
Type institutie:
Schaalniveau:
TRL niveau
Techniek en sector

Lage Temperatuur
Formeel
Energieleverancier, netbeheerder, woningbouwcorporatie,
gemeente, overheid
Twee verschillende interviews
Afspraak
Lokaal / regionaal
N.v.t.
Lokale bouwbesluiten

Probleemstelling
Om de transitie naar een duurzame samenleving te bereiken, is lokaal maatwerk vereist: de optimale
oplossingen kunnen sterk verschillen per regio en per wijk. Om hierbij de juiste beslissingen te nemen
zullen energieleveranciers, (regionaal verankerde) netbeheerders, woningbouwcorporaties en
eventueel andere betrokken instanties samen moeten werken en gezamenlijk besluiten moeten nemen.
De betrokken partijen zullen bijvoorbeeld inzicht moeten krijgen in de vervangingsschema’s van de
netten, zodat op basis daarvan de juiste prioritering gemaakt kan worden. Op dit moment ontbreekt
echter het mandaat voor gezamenlijke besluitvorming door deze partijen, wat lokaal maatwerk
belemmert.

6.2.2 Omschrijving belemmering
Gerelateerde institutie
Bevoegdheidsverdeling gemeenten/provincies/Rijk en verhouding tot aansluitplichten onder
Elektriciteitswet en Gaswet; Besluit aanleg energie-infrastructuur
Omvang
Middel (1%-10%): Maatwerk om lokale wijken te verduurzamen gaat een belangrijke rol spelen bij de
transitie naar een duurzame samenleving en de juiste lokale mandaten kunnen hier een aanmerkelijke
bijdrage aan leveren.
Ontwikkeling
De gemeente beslist over de aanleg van energie-infrastructuur en kan warmteplannen vaststellen,
terwijl netbeheerders verplicht zijn elektriciteits- en gasnetten aan te leggen, te onderhouden en te
vervangen.
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6.2.3 Voorziene oplossingsrichtingen
Een mogelijke oplossingsrichtingen is dat de relevante partijen gezamenlijk een regiegroep vormen en
de bevoegdheid krijgen over de optimale energie-infrastructuur te besluiten. Er dient dan een
besluitvormingstraject afgesproken te worden met een nieuwe verdeling van rechten, plichten en
verantwoordelijkheden. De precieze invulling hiervan zal nog verder onderzocht moeten worden, maar
uiteindelijk zou deze besluitvorming ongeveer dezelfde vorm en status moeten krijgen als
bestemmingsplannen en dus dicht bij de omgevingswetgeving komen te staan. Het is aan te bevelen om
dan ook de ruimte te creëren om een warmteplan daadwerkelijk af te dwingen, wat een taak is die het
meest logisch belegd zou zijn bij de gemeente.
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7

Belemmeringen categorie ‘Organisatie TKI (projecten)’

7.1 Deelnemers zonder belang bij (gezamenlijke) opschaling of uitrol
7.1.1 Context
Kenmerken
-

Energiefunctionaliteit:
Laag/soort institutie:
Betrokken instantie:
Bron:
Type institutie:
Schaalniveau:
TRL niveau
Techniek en sector

Lage Temperatuur
Informeel
Divers
Drie verschillende interviews
Afspraak
Divers
N.v.t.
Divers

Probleemstelling
Door meerdere geïnterviewden wordt geconstateerd dat het verder opschalen van innovatieve
producten of diensten voor sommige deelnemers aan TKI-projecten geen prioriteit heeft. De beleving
hierbij is dat zij graag deelnemen aan de (technische) ontwikkeling van de innovatie, maar zodra deze
afgerond is hun prioriteiten verschuiven naar andere projecten. Ook bestaat de indruk dat de resultaten
van een TKI-project soms door projectpartijen wel degelijk (intern) worden gebruikt voor verdere
opschaling of ontwikkeling, zonder dat dit (extern) kenbaar is.

7.1.2 Omschrijving belemmering
Gerelateerde institutie
De institutie bij dit project is gerelateerd aan de opzet van TKI-projecten, de samenstelling van het
consortium en de uiteindelijke evaluatie van de potentie en mogelijke vervolgstappen van een innovatie.
Omvang
Klein (0.1%-1%): het is aannemelijk dat voor de meest veelbelovende innovaties dit probleem minder
speelt, maar dat innovaties met een kleinere (mogelijke) impact hierdoor wel belemmerd worden.
Ontwikkeling
Geïnterviewden geven aan dat dit probleem vooral speelt bij incidentele samenwerkingen: als de
partijen in een consortium al vaker met elkaar hebben samengewerkt, bestaat er vaak een meer
gezamenlijk belang en visie om van (de uitrol van) het project een succes te maken. Als partijen in een
consortium voor het eerst samenwerken is er vaker sprake van verschillende belangen en is het
moeilijker om een geschikte opzet te vinden om een innovatie verder te ontwikkelen of op te schalen na
afloop van het TKI-project. Daarnaast wordt ervaren dat dit probleem minder speelt bij partijen die
(eventueel naast een subsidie) zelf in een project geïnvesteerd hebben.
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7.1.3 Voorziene oplossingsrichtingen
Het Flexiblepower Alliance Network is een goed voorbeeld waarbij innovaties wel in de openbaarheid
worden gebracht en na het project verder worden ontwikkeld. Deze samenwerking tussen TNO,
Alliander en andere partijen is er op gericht om flexibele energievraag te faciliteren door middel van
open-source standaarden. Voorbeelden van innovaties binnen deze alliantie zijn de Energy Flexibility
Interface (EFI), de Energy Flexibility Platform & Interface (EF-PI) en de PowerMatcher. Het open-source
karakter van deze samenwerking stimuleert de ontwikkeling en opschaling van de innovaties. De TKI’s
zouden kunnen overwegen dit open-source karakter bij meerdere projecten te stimuleren of zelfs af te
dwingen. Dit kan echter wel weerstand opleveren bij bijvoorbeeld juridische afdelingen van
projectdeelnemers, omdat zij risico’s zien bij open-source ontwikkeling.

7.2 Financiële instabiliteit penvoerders TKI-projecten
7.2.1 Context
Kenmerken
-

Energiefunctionaliteit:
Laag/soort institutie:
Betrokken instantie:
Bron:
Type institutie:
Schaalniveau:
TRL niveau
Techniek en sector

Lage Temperatuur
Informeel
TKI’s
Twee verschillende interviews
Afspraak
Lokaal
N.v.t.
Divers

Probleemstelling
Het is meermaals voorgekomen dat de penvoerder van een TKI-project failliet is gegaan zonder de
overige partijen in het consortium te hebben uitbetaald. Dit verhoogt het risico om samenwerking
binnen een TKI-project aan te gaan. TNO heeft bijvoorbeeld besloten om niet meer in dit verband samen
te werken met MKB’ers, waardoor innovatieve projecten in die sector niet van de grond komen.

7.2.2 Omschrijving belemmering
Gerelateerde institutie
De (financiële) organisatie van TKI-projecten en de afhandeling van het verdelen van subsidiegelden
over de verschillende partijen.
Omvang
Klein (0.1%-1%): het is aannemelijk dat voor de meest veelbelovende innovaties uiteindelijk wel een
solide consortium wordt gevonden, maar dat innovaties met een kleinere (mogelijke) impact hierdoor
wel belemmerd worden.
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Ontwikkeling
Dit probleem heeft zich in het verleden al meermaals voorgedaan en zal zich bij ongewijzigd beleid
waarschijnlijk nog vaker voordoen in de toekomst.

7.2.3 Voorziene oplossingsrichtingen
RVO en de TKI’s zouden hun due diligence proces kunnen uitbreiden of het mogelijk maken dat
rechtstreeks aan projectpartijen wordt uitgekeerd i.p.v. via de penvoerder.

7.3 TKI Organisatie
7.3.1 Context
Kenmerken
-

Energiefunctionaliteit:
Laag/soort institutie:
Betrokken instantie:
Bron:
Type institutie:
Schaalniveau:
TRL niveau
Techniek en sector

Lage Temperatuur
Informeel
TKI organisaties
Vier verschillende interviews
Organisatie
Nationaal
N.v.t.
Divers

Probleemstelling
Door sommige geïnterviewden worden belemmeringen ervaren in de organisatie van de TKI’s. De
volgende voorbeelden werden genoemd:










Gebrek aan proactieve ondersteuning bij het vinden van geschikte marktpartijen om ontwikkelde
innovaties mee uit te rollen. Door het uitgebreide netwerk van de TKI’s zouden zij hier een
belangrijke rol in kunnen spelen. Een
Er wordt geconstateerd dat de werkdruk binnen de Topsector zeer hoog is. Hierdoor kan het lang
duren voordat bijvoorbeeld contracten afgerond worden en projecten daadwerkelijk opgestart
worden. Als voorbeeld werden problemen genoemd bij TKI toeslag (het niet tijdig beschikbaar zijn
van standaardcontracten en het pas achteraf toekennen van projectclassificaties).
De TKI heeft zowel een rol om geschikte partijen voor een project bij elkaar te brengen (“matchmaker”) als een subsidie-verlenende rol. Dit zou mogelijkerwijs tot belangenconflicten kunnen
leiden.
Elke TKI heeft zijn eigen regels en beleid; er zijn bijvoorbeeld grote verschillen tussen TKI Urban
Energy en TKI Gas. Voor sommige partijen die regelmatig deelnemen aan diverse TKI-projecten
vormt dit een drempel voor efficiënte samenwerking.
Een aaneenschakeling van bestaande technieken komt niet in aanmerking voor een TKI-project,
vanwege het criterium dat het om een nieuwe techniek moet gaan, terwijl een slimme combinatie
wel innovatief kan zijn.
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Er zijn partijen die het gevoel hebben dat TKI-trajecten tamelijk afgeschermd zijn en dat er een vrij
hoge drempel is om betrokken te raken bij zulke projecten. Sommige partijen die meer op de
praktijk of op het proces gericht zijn, ervaren dat de enige manier om betrokken te raken bij TKIprojecten is door samen te werken met gerenommeerde onderzoeksbureaus.
Op dit moment wordt de verdeling van subsidiegelden volgens sommige geïnterviewden zeer
aanbod-gedreven verdeeld. Dit kan een belemmering vormen voor projecten die zich meer richten
op implementatie en uitrol van initiatieven.

7.3.2 Omschrijving belemmering
Gerelateerde institutie
De wijze waarop de TKI’s georganiseerd zijn en opereren.
Omvang
Klein (0.1%-1%): De juiste facilitering vanuit de TKI’s kan voor sommige projecten het verschil maken om
de innovaties wel succesvol te kunnen uitrollen of opschalen.
Ontwikkeling
De belemmeringen spelen op dit moment een rol voor sommige geïnterviewden en zullen dit bij
ongewijzigd beleid blijven doen.

7.3.3 Voorziene oplossingsrichtingen
Om de belemmeringen die worden ervaren in de TKI-organisatie weg te nemen, zou het goed zijn
aandacht te besteden aan de volgende zaken:









Het spelen van een proactieve rol bij de zoektocht van projecten naar geschikte partijen om een
innovatief concept verder mee te ontwikkelen of uit te rollen. Deze aanbeveling geldt met name
voor projectdeelnemers die zelf een beperkt netwerk hebben.
Inventariseren in welke mate hoge werkdruk een belemmering vormt voor het ondersteunen en
faciliteren van projecten en hoe deze eventuele belemmeringen weggenomen kunnen worden.
Onderzoeken in hoeverre het mogelijk is processen, beleid, communicatie en regels te
uniformiseren of standaardiseren tussen de verschillende TKI’s.
Marktconsultatie (ook buiten de gebaande paden en het bekende netwerk) om vraag-gestuurd te
onderzoeken bij welke projecten de TKI-subsidie het verschil kan maken.
Overweeg het criterium dat TKI-projecten moeten draaien om nieuwe technieken te versoepelen,
omdat een aaneenschakeling van oude technieken wel degelijk een complexe en waardevolle
innovatie kan betreffen.
Tot slot pleit een geïnterviewde voor het ontwikkelen van een programmalijn die zich richt op het
toepassen van lage temperatuur (ca. 35oC) om bijvoorbeeld de techniek voor de huizen verder te
ontwikkelen en het legionella-probleem op te lossen. Binnen deze programmalijn zou duidelijk
moeten worden wat de doelstelling is voor 2035 en hoe deze doelstelling bereikt zou kunnen
worden qua techniek, pilots en sociale cultuuromslag.
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8

Belemmeringen categorie ‘Overig’

8.1 Gepercipieerde belemmeringen
8.1.1 Context
Kenmerken
-

Energiefunctionaliteit:
Laag/soort institutie:
Betrokken instantie:
Bron:
Type institutie:
Schaalniveau:
TRL niveau
Techniek en sector

Lage temperatuur
Informeel
Divers
Drie verschillende interviews
Perceptie van wetgeving
N.v.t.
N.v.t.
Divers

Probleemstelling
Meerdere geïnterviewden geven aan er vaak meer belemmeringen worden gepercipieerd dan er
daadwerkelijk zijn. Zo wordt vaak gezegd dat wet- en regelgeving aan verdere uitrol of opschaling in de
weg staat, maar blijkt bij doorvragen dat de inhoud van de desbetreffende wet- en regelgeving niet of
onvoldoende bekend is. Ook blijkt soms dat de daadwerkelijke belemmering niet (primair) in wet-en
regelgeving zit, maar bijvoorbeeld in een gebrek aan marktpotentieel, een te hoog risico, of in
problemen met IT systemen. De perceptie van belemmeringen kan daarmee een belemmering op zich
vormen.

8.1.2 Omschrijving belemmering
Gerelateerde institutie
In dit geval ligt de belemmering niet bij een specifieke wet of regel zelf, maar bij de perceptie of
interpretatie daarvan.
Omvang
Middel (1%-10%): hoewel deze belemmering subjectief en zeer lastig te kwantificeren is, is het
aannemelijk dat de perceptie belemmeringen soms wel degelijk een rol speelt bij de keuze om niet
verder op te schalen of uit te rollen.
Ontwikkeling
Bovengenoemde perceptie vormt op dit moment een belemmering en zal dit waarschijnlijk blijven doen
als er geen maatregelen worden genomen om deze perceptie te veranderen.
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8.1.3 Voorziene oplossingsrichtingen
Om te bewegen van gepercipieerde belemmeringen in wet- en regelgeving naar een feitelijk inzicht in
mogelijkheden en onmogelijkheden, is een gedegen projectevaluatie benodigd. Deze evaluatie zou in
kaart moeten brengen wat de potentie is voor de uitrol of opschaling van de innovatie (indien mogelijk
gekoppeld aan de financiële paragraaf in het projectvoorstel) en welke belemmeringen hierbij een rol
spelen. Daarbij is het essentieel om gepercipieerde belemmeringen in wet- en regelgeving door middel
van doorvragen scherp te krijgen: welke regelgeving staat opschaling in de weg? Waarom vormt dit een
belemmering? Kan de innovatie wel een succes zijn als deze belemmering wordt weggenomen, of spelen
er ook nog andere belemmeringen?
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Bijlagen
Bijlage 1: Matrix belemmeringen interviews
Tijdens dit onderzoek zijn 15 personen geïnterviewd. In onderstaande matrix is geanonimiseerd
aangegeven welke belemmeringen zij hebben benoemd. Uit de matrix blijkt dat veel belemmeringen
door meerdere geïnterviewden zijn genoemd (zo is ‘gas is relatief te goedkoop’ door negen personen
benoemd). In de matrix zijn de belemmeringen geordend op basis van het aantal keer dat deze genoemd
zijn.

# Knelpunten

1

2

3

2.1 Gas is relatief te goedkoop
5.2 Warmtenetten niet gesocialiseerd

X

7.3 TKI Organisatie

X

2.2 Aansluitrecht gas
4.1

Beperkte speelruimte voor
netbeheerders

4

5

6

7

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Financiele instabiliteit penvoerders
TKI-projecten

X

7
6

X

X
X

5
X

X

X

5

X

X

4
3

X

X

3

X

3

X

3

X

2

X

2
X

2
X

X
X

7

5

X

Capaciteitsgedreven nettarieven
3.4
elektriciteit

X

X

X

X

6.2 Mandaat voor regiegroepen ontbreekt

X

X

X

X

X

X

9

4

X

X

3.2 Profielmethodiek

15 Totaal

X

X
X

14

X

X

X

X

13

X

X
X

X

12

X

X

X

X

11

X

X

3.3 Salderingsregeling

2.5 Kwaliteitseisen gas

X

X

8.1 Gepercipieerde belemmeringen

7.2

X

X

X

Wet 'VET' restrictief voor
netbeheerders en netwerkgroepen

Energie-bestemmingsplannen per
6.1
wijk ontbreken vaak
Deelnemers zonder belang bij
7.1
(gezamenlijke) opschaling of uitrol
Geen aan draagvlak voor gas als
2.4
hybride of tussenoplossing

X

X

Richtinggevend besluit aardgas
2.3
ontbreekt

4.2

X

X

5.1 NMDA-principe

3.1 Split incentives

Deelnemers
8
9 10

X

2
2

X

2
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Bijlage 2: Overzicht genoemde TKI-projecten
Bij de interviews over institutionele belemmeringen bij de uitrol en opschaling van innovaties zijn diverse
TKI-projecten ter sprake gekomen. Hieronder een overzicht van de benoemde TKI-projecten, inclusief
een korte toelichting.
Buurtbatterij (binnen EnerCons)
 Doel: Het plaatsen van een centrale energieopslag (de buurtbatterij) in Haarlemmermeer om kosten
voor netverzwaring te vermijden.
 Om dit optimaal te kunnen laten werken moeten burgers hun energiemanagement data daarvoor
beschikbaar stellen.
 De business case voor deze energieoplossing worden op locatie geïmplementeerd en
gedemonstreerd.
Flexible Power Alliance
 Doel: bijdragen aan een toekomst met hernieuwbare energie door het stimuleren van gebruik van
open-source standaarden voor een flexibele energievraag.
 De standaard is ontwikkeld binnen een TKI-project en wordt nu door een zevental partners verder
ontwikkeld binnen een speciaal opgerichte stichting.
FlexiGrow
 In dit project willen partijen inzicht verkrijgen in de prestatie van een all-electric wijk.
 De veronderstelling dat het combineren van een all-electric met een all-gas wijk de prestatie kan
verbeteren, wordt binnen dit project getoetst.
 Tevens dient dit project ervoor om verbetering van huidige ontwerpmodellen te realiseren.
Ervaringen in Nederland met all-electric wijken, zowel positieve als negatieve, worden in dit
onderzoek meegenomen.
FLEXNET
 Vraag en aanbod van flexibiliteit in een duurzaam, geïntegreerd energiesysteem in Nederland.
 Doel: Het project beoogt inzicht te verschaffen in de behoefte aan flexibiliteit van een duurzaam en
betrouwbaar energiesysteem in Nederland, alsmede in de opties waarmee in deze behoefte kan
worden voorzien en de route waarlangs deze flexibiliteitsopties gerealiseerd kunnen worden.
Geaggregeerde energieopslag: voor en/of achter de meter?
 Doel: Inzicht krijgen in de voor- en nadelen van de verschillende manieren van geaggregeerde opslag
voor en achter de meter en de maatschappelijke, technische en economische kosten en baten van de
verschillende energie opslag- en regelsystemen.
 Op basis van deze voor- en nadelen kunnen de juiste beslissingen gemaakt worden om de
energievoorziening ook in de toekomst stabiel te houden en optimaal te benutten.
Doorontwikkeling Heatmatcher
 Doel: lokaal opgewekte duurzame energie beter inzetten om energieverbruik, de kosten en de
uitstoot tot een minimum te beperken.
 De Heatmachter gebruikt kunstmatige intelligentie om de energievraag te voorspellen en alle
beschikbare duurzame energie optimaal benutten door verwarmings- en koude-installaties in de
gebouwde omgeving aan te sturen.
 De Heatmatcher techniek is ontwikkeld buiten TKI-projecten om, maar wordt momenteel
doorontwikkeld binnen IDEGO (Intelligente Duurzame Energie voor de Gebouwde Omgeving).
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Jouw Energie Moment (JEM) 2.0
 Verleggen van grenzen bij levering en verrekening van energieflexibiliteit.
 Doel: Het ontwikkelen van een nieuw open billingsysteem op basis van dynamische tarieven, het
ontwikkelen van nieuwe rendabele businessmodellen voor flexibiliteitsdiensten en het demonstreren
van de gezamenlijke werking van het billingsysteem en de businessmodellen in een reële en
relevante demonstratie-omgeving.
JEM 2.0 - Slimme elektriciteitsaansluiting.
 Doel: Aantonen welke wijze het meest interessant is om duurzame energie lokaal optimaal te
benutten.
 Er wordt inzichtelijk gemaakt hoe het energieverbruik bij huishoudens zich zal gedragen bij inzet van
een slim energie management systeem, gecombineerd met het geven van een beloning voor lagere
gebruik/belasting van het energienetwerk.
 Uiteindelijk is beoogd om met een consortium van partners te komen tot een project waarbij 10 tot
25 woningen uitgerust worden met een vermogen gestuurd tarief in combinatie met een batterij
systeem en een slimme meter.
Power2Products
 Demand Side Management in de procesindustrie.
 Doel: Het consortium werkt in vijf business cases uit hoe de vraagflexibilisering in de energieintensieve industrie kan worden gerealiseerd om op die wijze het aanbod van en de vraag naar
elektriciteit op elkaar af te stemmen.
 De business cases kunnen bedrijven vervolgens gebruiken om een investeringsvoorstel uit te werken.
Smart Farmer Grid 2.0
 Doel: Onderzoeken en ontwikkelen van concepten, technieken en tools voor het optimale ontwerp
van een smart-grid-infrastructuur in landelijk-agrarisch gebied.
 Het project sluit aan bij programmalijn 5.5. De te ontwikkelen beslismethodiek zal alle relevante
factoren voor het ontwerp van het optimale lokale energiesysteem integraal afwegen.
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Bijlage 3: Interview template
Inleiding
-

Korte introductie interviewers en geïnterviewde

-

Beschrijving onderzoeksproject ‘Institutionele Belemmeringen Lage Temperatuur’:

In opdracht van de RVO voeren wij een studie uit waarin de drempels, barrières en knelpunten in kaart
worden gebracht die spelen bij projecten van de TKI’s uit de Topsector Energie. Sinds 2011 streeft het
kabinet met het topsectorenbeleid samen met het Nederlandse bedrijfsleven de kenniseconomie te
stimuleren. Doelstelling van de Topsector Energie (TSE) is innovatieve ontwikkelingen te stimuleren die
nodig zijn voor de transitie naar een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam energiesysteem. Daarnaast
moeten deze producten en innovaties de concurrentiekracht, werkgelegenheid en welvaart in Nederland
verbeteren.
Ons onderzoek moet inzichtelijk maken welke belemmeringen de verdere opschaling of uitrol van in de
projecten ontwikkelde diensten en producten tegenhouden. Onze deelstudie richt zich daarbij op
belemmeringen binnen de energievoorziening op het gebied van Lage Temperatuur. Het interview is er op
gericht inzicht te krijgen op de belemmeringen die u ervaart bij dergelijke innovaties in de
energievoorziening. Het gaat daarbij om de formele en niet-formele institutionele belemmeringen die
opschaling tegenhouden (bijv. codes, gewoontes, wet- en regelgeving, fiscale regels, afspraken, normen,
standaarden, etc.).
Belangrijkste project & belemmering
1.
Kunt u een korte beschrijving geven van het belangrijkste project gerelateerd aan de Topsector
Energie waaraan u heeft deelgenomen en waarin u formele en/of niet-formele institutionele
belemmeringen bent tegengekomen? Dus, welk product, welke dienst of welke technologie werd binnen
dit project ontwikkeld?
Antwoord:
2.
Kunt u de belangrijkste formele of niet-formele institutionele belemmering zo duidelijk mogelijk
omschrijven? Op welke manier vormt het een belemmering voor de ontwikkeling of opschaling van het
product / de dienst / de technologie?
Antwoord:
3.
Wat is de huidige status van de belemmering (nu een probleem of voorzien in de toekomst)? Hoe
zal de belemmering zich ontwikkelen bij ongewijzigd beleid?
Antwoord:
4.
Indien het een formele institutie betreft, kunt u deze zo duidelijk mogelijk omschrijven
(bijvoorbeeld de naam van de wet en eventueel welk artikel / lid)?
Antwoord:
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5.

Wie is het bevoegde gezag voor deze institutie?

Antwoord:
6.
Weet u meer over de achtergrond van de institutie? Bijvoorbeeld het doel ervan, het
bestaansrecht en de samenhang met andere instituties.
Antwoord:
7.
Kunt u de omvang of het potentieel van het in ontwikkeling zijnde product, dienst, of technologie
omschrijven? Is dit potentieel (nu of na toekomstig onderzoek) te kwantificeren?
Antwoord:
8.
Heeft u een aanbeveling hoe deze belemmering weggenomen kan worden? Bijvoorbeeld door een
uitzonderingsregeling te introduceren of door de institutie fundamenteel te wijzigen?
Antwoord:
9.
Indien ja, kunt u toelichten hoe ingrijpend, doeltreffend en doelmatig de oplossingsrichting is? En
kunnen er nog gewenste / ongewenste neveneffecten optreden bij het toepassen van deze aanbeveling?
Antwoord:
Overige projecten & belemmeringen
10. Spelen er binnen dit project nog andere institutionele belemmeringen een rol? Indien ja, herhaal
vraag 2 t/m 9 voor deze belemmering
Antwoord:
11. Bent u betrokken (geweest) bij andere projecten waarbij institutionele belemmeringen een rol
spelen? Indien ja, herhaal vraag 1 t/m 10 voor dit project
Antwoord:
12. Heeft u nog suggesties voor andere projecten of personen waarmee we contact op zouden moeten
nemen om andere institutionele belemmeringen in kaart te brengen?
Antwoord:
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