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Aan de Overlegtafel Energievoorziening (OTE) bespreken partijen uit de energieketen met elkaar welke 
impact de energietransitie heeft op het energiesysteem, en in hoeverre er aanpassingen in de spelregels 
(het stelsel van afspraken, regels, rollen en verantwoordelijkheden) nodig zijn om de overgang naar een 
duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorziening te bevorderen.  
De OTE heeft tot doel om tot joint fact finding te komen over de opgaven, dilemma’s en/of consequenties 
van de transitie naar een duurzaam en stabiel energiesysteem. Om vanuit dat gedeelde inzicht tot een 
‘common ground’ voor kansrijke oplossingsrichtingen (spelregels) te komen als het gaat om het bevorderen 
van kansen voor de energietransitie en/of het wegnemen van belemmeringen. De OTE richt zich daarbij op 
de periode na 2023. 
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Voorwoord 
 
De verduurzaming van de energievoorziening is aan het versnellen! Het klimaatakkoord van Parijs en de 
huidige processen om te komen tot een nationaal klimaatakkoord laten dit zien en brengen verdere 
versnelling.  
 
Financiële sturingsmogelijkheden (belastingen, heffingen en subsidies) spelen een cruciale rol bij de 
gewenste verduurzaming van de energievoorziening. Daarmee heeft de overheid een instrumentarium in 
handen om hiervan een succes te maken. Echter voorkomen moet worden dat de financiële 
sturingsmaatregelen een negatieve impact hebben op (andere) gewenste overgangen in het 
energiesysteem, anders dan de primaire overgang die het directe doel is van de maatregel. Door de 
gewenste overgangen voor de verduurzaming van de energievoorziening met betrekking tot energiedragers 
langs de beschikbare financiële sturingsmogelijkheden te leggen in geïnventariseerd of zich dergelijke 
(onbedoelde) situaties voordoen. 
 
Het resultaat is een analyse die een verhelderend inzicht geeft in de rol die de verschillende financiële 
sturingsmogelijkheden zowel nu al hebben, als kunnen hebben, bij het verduurzamen van de 
energievoorziening. Duidelijk wordt dat we er nog niet zijn en dat met (1) aanpassingen aan de wijze waarop 
stimuleringsmaatregelen zijn ontworpen en met (2) verbreden van cq. aanvullende stimuleringsmaatregelen 
aan de gewenste versnelling kan worden bijgedragen. 
 
Dank aan de werkgroep voor deze gedegen analyse. 
 
Rogier Miessen en Marc van der Linden 

Sponsoren werkgroep Financiële sturingsmogelijkheden 
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Samenvatting 
 
Uit zowel het Regeerakkoord, als de Transitiepaden, blijkt de ambitie van het Rijk richting een volledig 
duurzame energievoorziening in 2050. Het Rijk heeft een groot aantal stimuleringsmaatregelen tot haar 
beschikking en een groot aantal voornemens als het gaat om financiële prikkels gericht op deze 
verduurzaming van de energievoorziening. Deze analyse is gericht op het objectief inzichtelijk maken van 
kansen en belemmeringen voor de verduurzaming van de energievoorziening als het gaat om de financiële, 
overheid-gerelateerde sturingsmogelijkheden in het energiesysteem: 
- Welke overgangen in het energiesysteem zijn gewenst (energiedragers); 
- Hoe werken de huidige stimuleringsmaatregelen uit op deze overgangen (positief, neutraal of negatief). 
 
De inventarisatie van financiële sturingsmogelijkheden laat zien dat er een zeer groot palet aan financiële 
stimuleringsmaatregelen is waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen (i) milieuheffingen (bv. EU-
ETS), (ii) belastingfaciliteiten (bv. Energiebelasting) en (iii) subsidies (bv. SDE+). Met name de 
Energiebelasting en SDE+ zijn dominant gemeten naar budgettaire impact. Met name de grote hoeveelheid 
stimuleringsmaatregelen is opvallend. 
Binnen de geselecteerde overgangen kan er onderscheid gemaakt worden tussen de overgangen die zich 
met name richten op (i) het beschikbaar maken van duurzame energie (bv fossiele naar duurzame 
elektriciteit) (ii) het beschikbaar maken van duurzame energie op de juiste momenten (bv. energieopslag, 
CCS), (iii) transitie van gas naar duurzame warmte (bv. middels elektrificatie) en tenslotte overgangen 
gericht op mobiliteit. 
De geïdentificeerde overgangen van energiedragers zijn in samenhang met de geïdentificeerde financiële 
stuurmiddelen kwalitatief beoordeeld middels een matrix. Op basis van de matrix kunnen er drie categorieën 
geïdentificeerd worden, namelijk overgangen met (i) consistente stimulering, (ii) geen stimulering en 
(iii) negatieve stimulering. Middels de kleurstelling is direct duidelijk uit Figuur 4 van de notitie dat er op 
hoofdlijnen slechts beperkt sprake is van negatieve stimulering. 
 
De wenselijkheid van bepaalde overgangen uit deze categorieën zoals elektrificatie is sterk afhankelijk van 
de beschikbaarheid van voldoende duurzame elektriciteit in 2030 om te resulteren in CO2-reductie op dat 
moment. Voorwaarde is dat deze duurzame elektriciteit ook daadwerkelijk aanwezig is om dat extra verbruik 
door elektrificatie anders tot extra inzet van gas- en/of kolencentrales in Nederland of in het buitenland leidt.  
Om voldoende duurzame elektriciteit ter beschikking te hebben zijn er enerzijds overgangen nodig van 
fossiele naar duurzame productie (op jaarbasis) en tegelijkertijd zijn er overgangen nodig die zorgen voor het 
beschikbaar hebben van deze elektriciteit (bijvoorbeeld opslag van elektriciteit via waterstof, enz.) op de 
juiste momenten. Aan de eerste overgang wordt volop gewerkt en er zijn via SDE+ en Wind-op-Zee tenders 
goede stimuleringsmaatregelen. De laatste categorie overgangen die zorgen voor het beschikbaar hebben 
van deze elektriciteit wordt niet of nauwelijks gestimuleerd, hetzelfde geld voor de overgang van uitstoot naar 
opslag van CO2. Gezien de noodzaak van de overgangen verdienen deze meer stimulans. 
 
De voornaamste tegenwerking door financiële sturingsmaatregelen van een gewenste overgang is 
geïdentificeerd bij de overgang van gas naar duurzame warmte of elektriciteit. Dominant zijn met name de 
Energiebelasting inclusief de opslag duurzame energie, het EU-ETS en de nationale CO2-bodemprijs. 
Waarbij het bij de Energiebelasting met name draait om de huidige verhouding tussen Energiebelasting op 
gas en Energiebelasting op elektriciteit. 
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Voor met name grootverbruikers heeft het EU-ETS1 en de nationale CO2-bodemprijs2 een negatieve impact 
en vormen daarmee een tegenwerkende prikkel voor de overgang gas naar elektriciteit. Het maakt 
elektriciteit immers relatief duurder dan gas. Bij verdergaande verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening 
richting 2030 en de verwachte stijging van de prijzen in het EU-ETS, die ook van toepassing zijn voor grote 
gasafnemers, zal dit effect in de loop van de tijd verminderen. 
 
Voor met name de kleinverbruikers lijkt de Energiebelasting een negatieve tegenwerkende prikkel te geven 
ten aanzien van de overgang gas naar elektriciteit. De Energiebelasting op elektriciteit is aanzienlijk hoger 
voor deze groep dan de Energiebelasting op gas, teruggerekend naar EUR/tCO2 is dit verschil ook duidelijk 
zichtbaar. Verder geeft de Energiebelasting aan kleinverbruikers door het degressie schijven stelsel een veel 
grotere prikkel voor energiebesparing dan aan grootverbruikers. Bij elektriciteit halveert het tarief al boven 
10.000 kWh, en daalt het nog een factor 3 verder boven 50.000 kWh. Bij gas zijn de eerste schijven 
samengevoegd. De vraag dient zich aan of de Energiebelasting gezien dient te worden als regulerende 
belasting op verbruik van aardgas en elektriciteit, met als voornaamste doel prikkels te geven tot 
energiebesparing of dient de Energiebelasting meer gezien te worden als een sturingsmiddel voor de 
overgang gas naar elektriciteit duurzaam of niet. 
 
De energiebelastingen geven momenteel geen prikkel om te kiezen voor meer duurzame opties. Zo wordt 
groene elektriciteit uit lokale windturbine net zo zwaarbelast als grijze elektriciteit uit het net. Evenzo is er 
geen onderscheid tussen groen gas en aardgas. 
 
Om tegenwerkende elementen van de Energiebelasting te voorkomen verdient het aanbeveling 
onderstaande opties verder te onderzoeken: 
a. Onderscheid in belasten van duurzaam en grijs (zowel gas als elektriciteit)  
b. Het huidige degressieve stelsel van de Energiebelasting vervangen door een vlak(ker) stelsel 
c. Verdere gelijktrekking tussen Energiebelasting-gas en elektriciteit – gebaseerd op een prijs per ton CO2. 
 
Bij een mogelijke hervorming van de Energiebelasting, en de opslag duurzame energie, gericht op het 
creëren van gedragsprikkels, is enerzijds wenselijk om terug te keren naar de Energiebelasting als 
regulerende belasting met als doel energiebesparing te stimuleren.  Anderzijds kan de Energiebelasting ook 
ingezet worden om bewuste sturing te geven voor de overgang van gas naar elektriciteit.  
 
De Energiebelasting op gas heeft indirect ook impact op de overgangen gerelateerd aan collectieve warmte, 
middels het Niet Meer Dan Anders (NMDA)- principe. Met de aanbeveling de Energiebelasting te herzien 
dient ook dit NMDA-principe te worden geëvalueerd dan wel te worden herzien door bijvoorbeeld toe te 
werken naar een cost+ structuur. Aangezien de knelpunten bij collectieve warmte niet per se in de financiële 
stuurmiddelen zitten verdient een keten aanpak hier aanbeveling. 
 
Tenslotte blijft de uitdaging van de gewenste overgangen en financiële stuurmiddelen een consistent 
bouwwerk te maken. Eventuele aanpassingen of introductie van nieuwe financiële stuurmiddelen dienen 
naast onder andere de gebruikelijke sociaaleconomische impact, getoetst te worden naar impact op de alle 
overgangen zoals bijvoorbeeld gedaan in Figuur 4 van deze notitie.  

                                                   
1 Het EU-ETS heeft ook positieve effecten op de verduurzaming van de energievoorziening. Een uitgebreide 
beschouwing van die positieve prikkels komt niet aan bod in dit rapport. 
2 Een nationale CO2-bodemprijs heeft ook gevolgen voor de elektriciteitsvoorziening in Nederland. Voor een beschrijving 
daarvan wordt verwezen naar de analyse van Frontier Economics in opdracht van het ministerie van EZK. 
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1 Inleiding 
 
Bij het thema ‘financiële sturingsmogelijkheden voor de verduurzaming van de energievoorziening’ gaat het 
om de financiële, overheid-gerelateerde prikkels in het energiesysteem (belastingen, heffingen en subsidies). 
Het huidige stelsel kent een aantal prikkels die aansluiten bij belangrijke principes, zoals het 
kostenveroorzakersprincipe en socialisatie, maar inmiddels mogelijk leiden tot onbedoelde effecten (die niet 
aansluiten bij de doelstellingen die men bij de introductie van die prikkels voor ogen had). Uit zowel het 
Regeerakkoord als de transitiepaden blijkt dat het Rijk een groot aantal voornemens heeft als het gaat om 
financiële prikkels gericht op de verduurzaming van de energievoorziening. Daar lijkt nu nog geen 
overkoepelende visie achter te zitten. 
 
Doelstelling 
De deelnemers aan de Overlegtafel Energievoorziening (OTE) hebben de werkgroep "Financiële 
sturingsmogelijkheden" de opdracht gegeven de kansen en belemmeringen voor de verduurzaming van de 
energievoorziening als het gaat om de financiële, overheid-gerelateerde sturingsmogelijkheden objectief in 
beeld te brengen:  
- Welke overgangen in het energiesysteem zijn gewenst (vanuit de Transitiepaden en het Regeerakkoord, 

in aanvulling op het Energieakkoord); 
- Hoe zijn de huidige stimuleringsmaatregelen hierop van invloed (positief, neutraal of negatief). 
 
Uitgangspunten/randvoorwaarden  
Uitgangspunt is het in beeld brengen van de impact van financiële overheid-gerelateerde 
stimuleringsmaatregelen in relatie tot kansen en belemmeringen ten aanzien van de verduurzaming van de 
energievoorziening: 
- De analyse richt zich op de directe financiële, waaronder de fiscale, sturingsmogelijkheden ten aanzien 

van de verduurzaming van de energievoorziening op nationaal niveau, niet op allerlei maatregelen op 
regionaal en/of lokaal niveau; 

- Focus ligt op belastingen en heffingen in het energiesysteem; 
- Geen diepgaand onderzoekstraject is, met uitgebreide impactanalyses, maar een navolgbare analyse op 

hoofdlijnen; 
- Het Regeerakkoord en de Transitiepaden vormen de basis voor het definiëren van de gewenste 

overgangen in het energiesysteem, in aanvulling op het huidige Energieakkoord.  
 
Leeswijzer 
De werkgroep heeft de kansen en belemmeringen voor de verduurzaming van de energievoorziening als het 
gaat om de financiële, overheid-gerelateerde sturingsmogelijkheden voor de verduurzaming van de 
energievoorziening middels 2 fasen geanalyseerd. 
 
In fase 1 heeft de werkgroep de gewenste overgangen voor de verduurzaming van de energievoorziening 
met betrekking tot energiedragers geïnventariseerd. Tevens heeft de werkgroep gekeken naar de 
beschikbare financiële sturingsmogelijkheden in het huidige energiesysteem (subsidies, belastingen en 
heffingen). 
 
Vervolgens zijn de gewenst overgangen bekeken vanuit de beschikbare financiële sturingsmogelijkheden. In 
fase 2 is op basis van deze inventarisatie bekeken hoe effectief deze maatregelen zijn, waar zitten de 
kansen en waar de belemmeringen als het gaat om het financieel sturen op de verduurzaming van de 
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energievoorziening. In fase 2 is een verdere verdiepingsslag gemaakt met nadruk op de selectie van die 
overgangen waar mogelijk sprake is van tegenwerkende prikkels als gevolg van financiële 
stimuleringsmaatregelen. Deze analyse is uitgevoerd door middel van een meer abstracte, kwalitatieve en 
waar mogelijk hoog-over kwantitatieve analyse. 
 
De aanbevelingen uit deze analyse dienen altijd getoetst te worden op wenselijkheid vanuit 
sociaaleconomisch oogpunt. Een totaal integraal beeld, inclusief niet-financiële sturingsmogelijkheden en 
sociale consequenties, is niet in de scope van deze analyse meegenomen en vereist aanvullende analyses 
en doorrekeningen. 
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2 Inventarisatie van financiële sturingsmogelijkheden en 
gewenste energiedrager overgangen 

 

2.1 Inventarisatie van financiële sturingsmogelijkheden 
 
De inventarisatie van financiële sturingsmogelijkheden is uitgevoerd door PWC, de management 
samenvatting van deze inventarisatie (bijlage bij deze analyse) is hieronder ingevoegd. 
 

 
 

Figuur 1: Overzicht karakteristieken financiële stimuleringsmaatregelen (*Veilingopbrengsten in 2016,  

** Voorgenomen beleid, projectie voor 2020, *** Kasuitgaven 2017) – PWC 

 
Om de verduurzaming van de energievoorziening te versnellen, is een mix van financiële prikkels 
geïntroduceerd die van toepassing zijn op het energiesysteem. Deze analyse bevat een inventarisatie van 
de belangrijkste bestaande en voorgenomen financiële stuurinstrumenten.  
 
Figuur 1 laat zien dat de financiële instrumenten voor het energiesysteem kunnen worden ingedeeld langs 
verschillende lijnen. Ten eerste worden er verschillende typen instrumenten ingezet, zoals heffingen, 
faciliteiten (die leiden tot een vermindering van te betalen belasting) en subsidies. De instrumenten, ten 
tweede, raken partijen met verschillende rollen binnen het energiesysteem: energieproducenten, 
energieverbruikers en investeerders. Ten derde zijn er verschillen in de grondslag: verbruik of aanschaf.  
 
Tenslotte kunnen de instrumenten worden geordend naar hun financiële belang of budgettaire impact. De 
energiebelasting (voor verbruikers) is met afstand het instrument met de meeste financiële impact, gevolgd 
door SDE+ (voor producenten). Daarna volgen op enige afstand milieuheffingen (o.a. EU ETS en 
voorgenomen CO2-heffing) en diverse faciliteiten en subsidies voor producenten en investeerders.  
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Uitgangspunt voor de inventarisatie van financiële sturingsmogelijkheden is het energiesystem met nadruk 
op de transitiepaden: 
- Kracht en Licht 
- Lage temperatuurwarmte 
- Hoge temperatuurwarmte 
 

 
 
Figuur 2: Schematische weergave van het energiesysteem - PWC 

 
Figuur 2 bevat een schematische weergave van het energiesysteem en maakt de reikwijdte van deze 
analyse inzichtelijk. In het energiesysteem vinden drie primaire processen plaats, namelijk het produceren 
van kracht en licht (elektriciteit), lage temperatuurwarmte (verwarming van de gebouwde omgeving) en hoge 
temperatuur warmte (industriële processen). Alle sturingsinstrumenten die in deze analyse worden 
besproken richten zich op deze drie productieketens. 
 
De weergave in Figuur 2 is over de tijd aan verandering onder hevig. Mobiliteit vormt nu een ander, 
grotendeels onafhankelijk transitiepad, maar zal naar verwachting als gevolg van de elektrificatie in de 
toekomst in toenemende mate samenhang met het energiesysteem vertonen. Ook de mogelijke ontwikkeling 
van een waterstofeconomie zou grote impact kunnen hebben op de weergegeven productieprocessen. 
Zoals uit de figuur blijkt kunnen de spelers binnen het energiesysteem worden ingedeeld aan de hand van 
drie rollen: producenten, verbruikers en investeerders. Eén organisatie kan meerdere rollen tegelijkertijd 
vervullen. 
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2.2 Inventarisatie van overgangen in het energiesysteem 
 
De inventarisatie van overgangen in het energiesysteem is uitgevoerd door de werkgroep. De werkgroep 
heeft de overgangen zoals weergegeven in Figuur 3 geïdentificeerd als zijnde gewenst vanuit 
Regeerakkoord en de transitiepaden. 
 

 
 
Figuur 3: Inventarisatie van overgangen in het energiesysteem door de taakgroep 

 
Bij de inventarisatie is primair naar de overgangen tussen energiedragers gekeken. Gewenste overgangen 
die niet energiedrager gerelateerd zijn, zoals van passieve vraag naar actieve vraagsturing, zijn buiten 
beschouwing gelaten. Deze overgangen zijn verder uitgewerkt beschikbaar in Bijlage B. 
 
 

2.3 Gewenst overgangen bekeken vanuit de beschikbare financiële 
sturingsmogelijkheden  

 
De geïdentificeerde overgangen van energiedragers zijn in samenhang met de geïdentificeerde financiële 
stuurmiddelen zoals bepaald door PWC bekeken en kwalitatief beoordeeld. Dit is middels een matrix gedaan 
waarbij op de x-as de financiële sturingsmogelijkheden zijn weergegeven en op de y-as de gewenste 
overgangen inclusief sub-overgangen, zoals weergegeven in onderstaande Figuur 4 (tevens als bijlage als 
apart bestand). 
 
 
 

#

1 Aardgas tbv warmte ð Collectieve Duurzame Warmte 
(warmte net)

X 

2 Aardgas tbv warmte ð Electrificatie middels Elektriciteit uit 
Wind + Zon 

X X

2b Aardgas tbv warmte ð Individuele Duurzame Warmte X

3 Aardgas ð Waterstof X X X  Grondstof 
chemie

4 Aardgas ð Biogas X X

5 Aardgas/steenkool ð Bio-brandstof (hout, agri waste) X X X

6 Olie/Aardgas ð Bio grondstof (hout, agri waste) Bio Chemie 
(raffinage)

7 Fossiele Elektriciteit 
(Aardgas/steenkool)

ð Elektriciteit uit Wind + grootschalig 
Zon

X

8 Fossiele Elektriciteit ð Elektriciteit uit zon (kleinschalig) X

9 Duurzame elektriciteit ð Waterstof (overschot E, opslag, H2-op-
zee)

X

10 Kolen ð Gas (o.a WKK) X

11 Benzine/diesel ð Waterstof X

12 Benzine/diesel ð Elektriciteit uit Wind + Zon X

13 Benzine/diesel ð Bio brandstof (ethanol of groen gas) X

14 Uitstoot CO2 atmosfeer ð Opslag CO2 (CCS) X

15 Lage Energiebesparing 
(bewustzijn)

ð Hoge Energiebesparing (bewustzijn) X X

MOBILITEIT OVERIGEVAN NAAR
LICHT & 
KRACHT LTW HTW
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Figuur 4: Gewenst overgangen bekeken vanuit de beschikbare financiële sturingsmogelijkheden.  

 
De matrix uit Figuur 4 geeft de mogelijkheid een overgang te toetsen op beschikbare en mogelijk 
tegenwerkende financiële stimuleringsmaatregelen (horizontale analyse). Anderzijds kan ook vanuit het 
financiële stuurmiddel gekeken worden naar de mogelijke impact van deze maatregel op de betreffende 
overgang (verticale analyse). Middels de matrix zoals weergegeven in Figuur 4 is per overgang 
geïnventariseerd of er financiële stimuleringsmaatregelen zijn met het doel de betreffende overgang direct te 
stimuleren, bv. de salderingsregeling bij de overgang Fossiele Elektriciteit naar Elektriciteit uit Zon 
(kleinschalig).  
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1 Aardgas tbv warmte ð Collectieve Duurzame Warmte 

(warmte net)

tot 2050 sg sg pg pg

Aardgas tbv warmte ð Geothermie pg

Aardgas tbv warmte ð restwarmte sg pg

Aardgas tbv warmte ð biomassaketel sg pg

2 Aardgas tbv warmte ð Electrificatie middels Elektriciteit 

uit Wind + Zon 

tot 2050 so so so sg pg pg

Aardgas tbv warmte ð Elektrificatie industrie ( Industriele 
elek trische boiler)

so so pg

Aardgas tbv warmte ð warmte pomp so sg pg pg

2b Aardgas tbv warmte ð Individuele Duurzame Warmte tot 2050 pg so pg pg

Aardgas tbv warmte ð zonneboiler pg so pg pg

Aardgas tbv warmte ð hout (pellet, haard etc) pg pg pg

3 Aardgas ð Waterstof 2020 -2050 pg

Aardgas ð waterstof als brandstof in bv ketels, 
gasturb ines, brandstofcelle

pg

4 Aardgas ð Biogas tot 2050 Pg

Aardgas ð biogas invoeding pg

5 Aardgas/steenkool ð Bio brandstof (hout, agri waste) Tot 2050 pg sg pg pg

Aardgas/steenkool ð bijstook sg sg pg pg

Aardgas/steenkool ð 100% biomassa sg sg pg

6 Olie/Aardgas ð Bio grondstof (hout, agri waste) Tot 2050 so pg

7 Fossiele Elektriciteit 

(Aardgas/steenkool)

ð Elektriciteit uit Wind + 

grootschalig Zon

Tot 2050 pg sg pg pg pg

Fossiele Elek triciteit 
(Aardgas/steenkool)

ð wind op zee pg sg pg pg

Fossiele Elek triciteit 
(Aardgas/steenkool)

ð wind op land pg sg pg pg

Fossiele Elek triciteit 
(Aardgas/steenkool)

ð zonnepark pg sg pg

8 Fossiele Elektriciteit ð Elektriciteit uit zon (kleinschalig) Tot 2050 sg sg pg pg pg

9 Duurzame elektriciteit ð Waterstof (overschot E, opslag, H2-

op-zee)

2030 – 2050

10 Kolen ð Gas (o.a WKK) Tot 2030 sg sg

11 Benzine/diesel ð Waterstof 2030 -2050 pg PG sg

12 Benzine/diesel ð Elektriciteit uit Wind + Zon  tot 2050 so pg pg sg

13 Benzine/diesel ð Bio brandstof (ethanol of groen 

gas)

Tot 2050 pg pg

14 Uitstoot CO2 atmosfeer ð Opslag CO2 (CCS) 2030 – 2050

15 Lage Energiebesparing 

(bewustzijn)

ð Hoge Energiebesparing 

(bewustzijn)

Tot 2030 pg pg

VAN NAAR Timing

Doel de betreffende overgang direct te stimuleren Mogelijk negatief indirect effect

Mogelijk positief indirect effect

So

sg
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Deze primaire (directe) stimulering is middels een donkergroen vlak aangegeven in Figuur 6. Daarnaast is 
gekeken naar de kwalitatieve impact van de betreffende financiële stimuleringsmaatregelen op de andere 
overgangen, waarbij onderscheid is gemaakt in positief (groen), neutraal(wit) of negatief (oranje). 
 
 

2.4 Bevindingen uit inventarisatie fase  
 
De volgende bevindingen blijken uit de kwalitatieve inventarisaties van de eerste fase: 
1. De financiële stimuleringsmaatregelen lijken deels niet specifiek op de reductie van CO2 gericht, terwijl 

het Parijs akkoord, beleidsdoelstellingen EU en regeerakkoord, specifieke CO2-reductie doelstellingen 
nastreven.  

2. Belangrijke sturingsmogelijkheden als de energiebelasting geven geen consistente prikkel voor CO2-
reductie bij energie overgangen. 

3. De financiële stimuleringsmaatregelen zijn geënt op het traditionele bestaande energiesysteem; zo 
richten veel maatregelen zich op de verduurzaming van elektriciteit, in mindere mate op groen gas, 
duurzame warmte en nauwelijks op opslag van energie middels bv. waterstof.  

4. Daarnaast zijn de meeste financiële stimuleringsmaatregelen gericht op het beïnvloeden van de keuzes 
door individuele actoren en in mindere mate op keten en collectieve maatregelen. Wind op Zee is een 
uitzondering waar de gehele keten beschouwd wordt en waar middels het wegnemen van 
belemmeringen zoals het geven van vergunningen, toewijzen van kavels en het faciliteren van een e-
netwerk op zee alle schakels in het systeem beschouwd worden. 

5. Gezien het succes van juist Wind op Zee lijken meer ketengerichte en collectieve oplossingen een 
belangrijk element in het realiseren van CO2-reductie doelstellingen. Financiële sturingsmogelijkheden 
vormen daarbij niet het enige instrument (denk aan wet- en regelgeving, een faciliterende rol als overheid 
bij vergunningverlening e.d.).  

6. Accijnzen zijn buiten beschouwing gelaten als financiële sturingsmogelijkheid en als gegeven 
aangenomen. Binnen het transitie pad mobiliteit is dit echter een zeer relevante sturingsmogelijkheid met 
name in verhouding tot de energiebelasting (elektrisch rijden). 

 
Uit de kwalitatieve inventarisaties blijkt verder dat in een aantal gevallen financiële stimuleringsmaatregen 
mogelijk een negatieve impact hebben op bepaalde overgangen in het energiesysteem, anders dan de 
primaire overgang die het directe doel is van de maatregel.  
In de 2e fase is een verdere verdiepingsslag gemaakt ten aanzien van de (sub)overgangen, om vervolgens 
een kwantitatieve analyse op hooflijnen te maken van die overgangen in het energiesysteem waar zowel een 
positieve als negatieve impact van stimuleringsmaatregelen is geconstateerd. 
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3 Analyse van overgangen met tegenwerkende prikkels als 
gevolg van financiële stimuleringsmaatregelen 

 
Uit de kwalitatieve inventarisaties van overgangen en financiële stuurmogelijkheden zoals uitgevoerd, blijkt 
dat in een aantal gevallen financiële stimuleringsmaatregelen mogelijk een negatieve impact hebben op 
bepaalde overgangen in het energiesysteem, anders dan de primaire overgang die het directe doel is van de 
maatregel. In dit hoofdstuk is een verdere verdiepingsslag gemaakt met nadruk op de selectie van die 
overgangen waar mogelijk sprake is van tegenwerkende prikkels als gevolg van financiële 
stimuleringsmaatregelen. Deze analyse is uitgevoerd door middel van een meer abstracte, kwalitatieve en 
waar mogelijk hoog-over kwantitatieve analyse. 
 
Opgemerkt dient te worden dat de scope van de notitie de daadwerkelijke financiële 
stimuleringsmaatregelen zijn. Tijdens de analyse is echter gebleken dat naast deze financiële 
stimuleringsmaatregelen de niet-financiële stuurmogelijkheden vaak een minstens even belangrijke rol 
spelen in het bevorderen dan wel tegenwerken van bepaalde overgangen bijvoorbeeld regelgeving, 
normering, complexiteit enzovoort. 
 
 

3.1 Classificatie van overgangen in het energiesysteem  
 
Op basis van de inventarisatie van overgangen en financiële stuurmogelijkheden uit Figuur 4 kunnen er drie 
type categorieën geïdentificeerd worden: 
 
1. Negatieve stimulering - Mogelijke prikkels als gevolg van de financiële stuurinstrumenten zijn niet 

eenduidig dan wel niet consistent voor het bevorderen van de gewenste overgangen. 
2. Geen/weinig stimulering - Er zijn beperkte dan wel geen financiële stuurinstrumenten gericht op het 

bevorderen van de betreffende overgangen. 
3. Consistente stimulering - Er zijn consistente prikkels als gevolg van de financiële stuurmogelijkheden. 
 
Deze notitie richt zicht met name op de classificaties 1. Mogelijk negatieve stimulering en 2. Geen/weinig 
stimulering. 
 
 

3.2 Overgangen waarbij financiële stuurinstrumenten mogelijk niet 
consistent uitwerken 

 
Op basis van de analyse weergegeven in Figuur 4 kunnen de volgende overgangen worden geclassificeerd 
in de categorie Negatieve stimulering. 
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Figuur 5: overgangen blootgesteld aan negatieve stimulering 

 
De ‘overgangen 2’ uit Figuur 5 richten zich met name op de ‘overgang van gas naar elektriciteit (elektrificatie) 
in de lage temperatuurwarmte- (LTW) en hoge temperatuurwarmte- (HTW) segmenten’. De 
‘overgang 1 Aardgas t.b.v. warmte naar Collectieve Duurzame Warmte (warmtenet)’ uit Figuur 4 is hier nauw 
aan verwant, ondanks dat hier niet direct sprake lijkt te zijn van tegenwerking door financiële 
stimuleringsmaatregelen. 
 
 

3.3 Wenselijkheid van de overgang van gas naar elektriciteit 
 
Voordat ingegaan wordt op de negatieve stimulering die aanwezig lijkt te zijn bij de overgangen 2a 
(“elektrificatie”), dient eerst de wenselijkheid van deze overgang beschouwd te worden. Deze hangt in sterke 
mate af van de beschikbaarheid van voldoende duurzame elektriciteit. In het ideale geval houden deze 
gelijke tred met elkaar, zodat elektrificatie niet leidt tot meer CO2-uitstoot vanuit de elektriciteitssector. Het is 
daarom goed om te zorgen dat vraag naar elektriciteit en aanbod van duurzame elektriciteit op elkaar 
aansluiten.  
 
De beschikbare hoeveelheid duurzame elektriciteit wordt met name middels de ‘overgangen 7 en 8’ uit 
Figuur 4 gestimuleerd. 
 

 
 
Figuur 6: Overgangen ter bevordering van voldoende duurzame elektriciteit 

 
 

#
2a Aardgas tbv warmte ð Electrificatie middels Elektriciteit 

uit Wind + Zon 

Aardgas tbv warmte ð Elektrificatie industrie ( Industriele 
elek trische boiler)

Aardgas tbv warmte ð warmte pomp

2b Aardgas tbv warmte ð Individuele Duurzame Warmte

Aardgas tbv warmte ð zonneboiler

Aardgas tbv warmte ð hout (pellet, haard etc)

6 Olie/Aardgas ð Bio grondstof (hout, agri waste)

12 Benzine/diesel ð Elektriciteit uit Wind + Zon

NAARVAN

#
7 Fossiele Elektriciteit 

(Aardgas/steenkool)
ð Elektriciteit uit Wind + 

grootschalig Zon
Fossiele Elektriciteit 
(Aardgas/steenkool)

ð wind op zee

Fossiele Elektriciteit 
(Aardgas/steenkool)

ð wind op land

Fossiele Elektriciteit 
(Aardgas/steenkool)

ð zonnepark

8 Fossiele Elektriciteit ð Elektriciteit uit zon (kleinschalig)

VAN NAAR
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Aanname is dat in 2030 er voldoende duurzame elektriciteit voorhanden is. Alternatief voor de overgangen 
met betrekking tot elektrificatie is aardgas te vervangen door duurzaam gas, biogas en dus verdere 
stimulering van ‘overgang 4 Aardgas naar Biogas’ of ‘overgang 3 Aardgas naar waterstof’ uit Figuur 4, een 
overgang waar momenteel weinig tot geen financiële sturingsmiddelen op van toepassing zijn. 
Bij de ‘overgangen 7 en 8’ uit Figuur 6 lijken de financiële prikkels allemaal in de juiste richting te werken. Als 
er verder ingezoomd wordt op de subovergangen kan vooral gesteld worden dat de ‘subovergang Fossiele 
Elektriciteit (Aardgas/steenkool) naar Wind op Zee’ zeer succesvol is. Ook de overgang ‘8 Fossiele 
Elektriciteit naar Elektriciteit uit zon (kleinschalig)’ (d.w.z. op daken bij huishoudens) lijkt prima te 
functioneren. 
 
Het verdient derhalve aanbeveling de lessons learned van met name wind op zee in te zetten om de 
overgangen wind op land en grootschalige zon verder te bevorderen. Dit betreft met name lessons learned 
buiten de financiële stuurmogelijkheden. Zie Bijlage A voor een overzicht van deze lessen uit wind op zee 
 
Beschikbaarheid duurzame elektriciteit in 2030 

Opgemerkt dient te worden dat naast de primaire overgangen uit Figuur 6, alleen het stimuleren van deze 
overgangen niet voldoende lijkt, het gaat ook om de beschikbaarheid van elektriciteit op de juiste momenten 
in de juiste hoeveelheden. Naast inzet op de overgang fossiel naar duurzaam (overgangen 7 en 8 uit Figuur 
6) dient er derhalve ook ingezet te worden op “enablers” die zorgen dat de groeidoelstellingen van duurzame 
energie ook daadwerkelijk gehaald worden door de juiste inpassing in het energiesysteem bijvoorbeeld 
middels energieopslag.  
 
Dit onderwerp leent zich uitstekend voor een zelfstandige studie en de werkgroep wil zich in deze notitie dan 
ook beperken tot de volgende observering: deze “enablers’ voor voldoende duurzame elektriciteit en gas 
overlappen grotendeels met de categorie Geen stimulering, waar sprake is van beperkte danwel geen 
financiële stuurinstrumenten. Het verdient aanbeveling op korte termijn financiële stuurinstrumenten in te 
richten die deze overgangen stimuleren. 
 

 
 

Figuur 7: Overgangen met beperkte danwel geen financiële sturing  
 
Voor ‘overgang 5 Aardgas/steenkool naar biobrandstof’ geldt dat deze op dit moment gestimuleerd wordt 
door de SDE+. De hoeveelheid bijstook kent echter een plafond van 25 PJ. De beschikbare subsidie 
hiervoor is momenteel reeds beschikt. In de toekomst zal er geen subsidie beschikbaar zijn voor bij- en 
meestook, volgens het Regeerakkoord van het huidige kabinet.  
De mogelijke concurrentie tussen overgang 5, Aardgas/steenkool naar biobrandstof en ‘overgang 
6 Olie/Aardgas naar bio-grondstof’ is de reden waarom deze laatste overgang in fase 1 geïdentificeerd is als 
overgang met mogelijk negatieve prikkels vanuit de SDE+. Nadere analyse laat echter zien dat er wellicht 

#
3 Aardgas ð Waterstof 

Aardgas ð waterstof als brandstof in bv ketels, 
gasturbines, brandstofcelle

5 Aardgas/steenkool ð Bio brandstof (hout, agri waste)
Aardgas/steenkool ð bijstook
Aardgas/steenkool ð 100% biomassa

9 Duurzame elektriciteit ð Waterstof (overschot E, opslag, H2-
op-zee)

14 Uitstoot CO2 atmosfeer ð Opslag CO2 (CCS) 

VAN NAAR
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eerder sprake is van synergie dan van concurrentie aangezien het opschalen van de biomassa stromen 
vereist is voor beide overgangen en de SDE+ via de inzet van biomassa in de elektriciteitssector hieraan 
bijdraagt. 
 

3.4 Analyse van mogelijke tegenwerking op overgangen gas naar warmte 
 
In Figuur 5 zijn onderstaande overgangen geselecteerd, waarbij voor de volledigheid van de analyse 
overgang 1 is toegevoegd aangezien deze verwant is aan en een alternatief is voor de overgangen onder 2. 
 

 
 
Figuur 8: Overgangen gas/warmte 

 
Deze overgangen worden direct gestimuleerd door de volgende maatregelen: 
- (I)SDE+  
- Belastingfaciliteiten VAMIL, MIA en EIA 
 
De financiële stuurinstrumenten die naast de directe financiële stuurmogelijkheden inconsistente prikkels 
geven en deze overgang mogelijk tegenwerken dan wel bemoeilijken zijn: 
- EU-ETS 
- CO2-bodemprijs 
- De Energiebelasting inclusief de opslag duurzame energie 
 
De Energiebelasting is ingevoerd als een regulerende belasting op verbruik van aardgas en elektriciteit, met 
als voornaamste doel prikkels te geven tot energiebesparing. De Energiebelasting kan zowel geclassificeerd 
worden als direct als indirect stuurinstrument vanuit deze optiek. 
 

3.4.1 Uitwerking van het EU-ETS en nationale CO2-bodemprijs op de overgangen gas naar 
duurzame warmte en elektrificatie  

 
Het EU-ETS dient een duidelijk doel, namelijk het beprijzen van CO2-uitstoot. Het maakt het aantrekkelijker 
om te investeren in hernieuwbare energie en maakt conventionele energie minder aantrekkelijk. Het EU-ETS 
is met name relevant is voor de HTW-sectoren. De nationale CO2-bodemprijs3 is volgens de kabinetsplannen 

                                                   
3 Een nationale CO2-bodemprijs heeft ook gevolgen voor de elektriciteitsvoorziening in Nederland. Voor een beschrijving 
daarvan wordt verwezen naar de analyse van Frontier Economics in opdracht van het ministerie van EZK. 

# VAN NAAR
1 Aardgas tbv warmte ð Collecteve Duurzame Warmte 

(warmte net)
Aardgas tbv warmte ð Geothermie
Aardgas tbv warmte ð restwarmte
Aardgas tbv warmte ð biomassaketel

2a Aardgas tbv warmte ð Electrificatie middels Elektriciteit 
uit Wind + Zon 

Aardgas tbv warmte ð Elektrificatie industrie ( Industriele 
elektrische boiler)

Aardgas tbv warmte ð warmte pomp
2b Aardgas tbv warmte ð Individuele Duurzame Warmte

Aardgas tbv warmte ð zonneboiler
Aardgas tbv warmte ð hout (pellet, haard etc)
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gericht op opwekkant van elektriciteit en zal vanuit die hoedanigheid met name uitwerking hebben op de 
HTW-sectoren middels de elektriciteitsprijs. In deze uitwerking op elektriciteitsprijs ligt de negatieve prikkel 
voor met name elektrificatie. 
 

 
 
Figuur 9: Vereenvoudigde berekening van de impact nationale CO2-bodemprijs op elektriciteitsprijs bij 

gelijkblijvende vraag/aanbod situatie en gelijkblijvende Nederlandse brandstofmix. 

 
De impact van het EU-ETS en de nationale CO2-bodemprijs op de elektriciteitsprijs en dus de mogelijke 
tegenwerkende prikkels voor de betreffende overgangen lijkt voor huishoudens minimaal te zijn en lijkt zich 
te beperken tot 5%-10% van de elektriciteitsrekening (exclusief de netwerkkosten voor elektriciteit) op basis 
van de aannames. Wanneer de prijs in het EU-ETS zich beweegt in de richting van de nationale CO2-
bodemprijs of daarboven komt, dan heeft deze nationale CO2-bodemprijs geen effect. 
 
In tegenstelling tot kleinverbruikers, is de impact van het EU-ETS en de nationale CO2-bodemprijs op de 
elektriciteitsprijs voor grootverbruikers aanzienlijk. En daarmee een tegenwerkende prikkel voor de industrie, 
gezien de directe impact op de onderliggende elektriciteitsprijs en de minimale Energiebelasting die hier 
betaald wordt. 
Met het streven de Nederlandse opwekmix sterk te verduurzamen richting 2030 zal ook de invloed van het 
EU-ETS en de nationale CO2-bodemprijs in de loop van de tijd dalen. Vraag/aanbod-effecten worden buiten 
beschouwing gelaten. 
 
Het lijkt gerechtvaardigd te stellen dat voor HTW het EU-ETS en de nationale CO2-bodemprijs in eerste 
instantie een negatieve/tegenwerkende prikkel geeft op de overgang gas naar elektriciteit. Het maakt 
elektriciteit immers relatief duurder dan gas. Deze tegenwerkende prikkel lijkt in de loop van de tijd te 
verminderen, gezien de verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening en de verwachte stijging van de 
prijzen in het ETS die ook van toepassing zijn voor gasafnemers. Op de korte termijn is er echter met name 
voor HTW een tegenwerkende prikkel.  
 
Gezien het doel van de het EU-ETS, namelijk het beprijzen van CO2-uitstoot, is het gegeven dat hierdoor de 
elektriciteitsprijs stijgt. Daardoor kan dit op korte termijn een belemmering vormen voor de overgang naar 
elektrificatie. Echter, dit is onvoldoende reden om het EU-ETS aan te passen omdat dit (voor de industrie) 
juist een prikkel geeft om over te stappen op hernieuwbare elektriciteit.  

Aanname

0.4 tCO2/MWh

jaar
Carbon Floor of 
EU-ETS EUTS

impact op E-
prijs 
[EUR]/MWh**

impact op E-
prijs 
[EUR]/kWh

impact op E-
prijs 
[cent]/kWh

% E 
rekening*

% 
onderliggen
de E prijs

2020                 18.00 EUR/tCO2                7.20           0.007             0.72 4% 14%

2021                 20.50 EUR/tCO2                8.20           0.008             0.82 5% 16%

2022                 23.00 EUR/tCO2                9.20           0.009             0.92 6% 18%

2023                 25.50 EUR/tCO2              10.20           0.010             1.02 6% 20%

2024                 28.00 EUR/tCO2              11.20           0.011             1.12 7% 22%

2025                 30.50 EUR/tCO2              12.20           0.012             1.22 7% 24%

2026                 33.00 EUR/tCO2              13.20           0.013             1.32 8% 26%

2027                 35.50 EUR/tCO2              14.20           0.014             1.42 9% 28%

2028                 38.00 EUR/tCO2              15.20           0.015             1.52 9% 30%

2029                 40.50 EUR/tCO2              16.20           0.016             1.62 10% 32%

2030                 43.00 EUR/tCO2              17.20           0.017             1.72 10% 34%

*

**

Fuel mix gelijk aan opwek middels gas centrale 

gemiddeld huishouden = 2700kWh, E-prijs = 0.05 EUR/kWh, all-in E-prijs 0.165 EUR/kWh

geen vraag/aanbod effecten meegenomen. 
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3.4.2 Uitwerking van de Energiebelasting op de overgangen gas naar duurzame warmte en 
elektrificatie  

 
Waar het EU-ETS met name voor de HTW een rol speelt, is deze te verwaarlozen voor LTW. Hier is met 
name de Energiebelasting inclusief de opslag duurzame energie van belang gezien de impact op de 
energierekening. De impact van het EU-ETS is slechts een fractie van de impact van de Energiebelasting 
(10%) voor LTW. De btw-effecten op de Energiebelasting zijn hierbij nog buiten beschouwing gelaten. 
 

 
 
Figuur 10: Energiebelasting en opslag duurzame energie in cent/kWh en EUR/ton CO2 equivalent (ex btw) 

 
Figuur 10 geeft een weergave van de Energiebelasting en opslag duurzame energie voor het jaar 2018 en de 
van toepassing zijnde schijven. Ook is de Energiebelasting incl. opslag duurzame energie en excl. btw voor 
zowel gas als elektriciteit onder genoemde aannames in Figuur 10 teruggerekend naar een equivalente 
EUR/tonCO2 prijs. Met een gemiddeld jaarverbruik van ~3000kWh en 1300 m3 gas valt een huishouden in 
de eerste schijf van zowel Energiebelasting-gas en Energiebelasting-elektriciteit. Een huishouden betaalt 
respectievelijk ongeveer 160 EUR/tCO2 aan Energiebelasting-gas en 290 EUR/tCO2 aan Energiebelasting-
elektriciteit. Dit is exclusief de teruggave van €308 (ex btw) voor elektriciteit. Indien richting 2030 de 
energiemix zal verduurzamen neemt deze laatste af. 
 
De huidige Energiebelasting-gas ligt in de eerste schuif lager dan de Energiebelasting-elektriciteit op basis 
van EUR/kWh (Energiebelasting-gas is 25% van Energiebelasting-elektriciteit). Daar staat tegenover dat de 
Energiebelasting bij elektriciteit al boven de 10.000 kWh fors daalt, en bij gas pas boven de 170.000 m3 
(ofwel ongeveer 1.7 miljoen kWh). Het MKB valt met name in de schijven 2 en 3, waarbij de industrie 
voornamelijk in de schijven 4 en 5 vallen. 

2018
0 t/m 5.000 
m³ en 
blokverwarm.

5.001 t/m 
170.000 m³

170.001 t/m 1 
miljoen m³

meer dan 1 
miljoen t/m 10 
miljoen m³

meer dan 10 
miljoen m³

schijf 1 schijf 2 schijf 3 schijf 4 schijf 5
EB Gas Cent/M3               26.00              26.00                6.46                2.36                1.27 
ODE Gas Cent/M3                 2.85                1.06                1.06                0.39                0.21 
EB Gas Cent/kWh                 2.66                2.66                0.66                0.24                0.13 
ODE Gas Cent/kWh                 0.29                0.11                0.11                0.04                0.02 
equivalent EUR/ton CO2 160                 150                40                                    15                    8 
Met:

1 m3 gas = 1.78 kgCO2

0 t/m 10.000 
kWh 

10.001 t/m 
50.000 kWh 

50.001 t/m 
10 miljoen 
kWh 

meer dan 
10 miljoen 
kWh
particulier 

meer dan 
10 miljoen 
kWh
zakelijk

schijf 1 schijf 2 schijf 3 schijf 4 schijf 5
EB Cent/kWh               10.46                5.27                1.40                0.12                0.06 
ODE Cent/kWh                 1.32                1.80                0.48                0.02                0.02 
equivalent EUR/ton CO2 290                 180                50                  3                                      2 
Met 0.4 tCO2/MWh

Mogelijk onderhevig aan EU-ETS

EB G/EB E op basis kWh [%] 25% 50% 47% 208% 227%

( incl. netverliezen is dit 450 
gr/kWh, resulteerdt in 260 
EUR/tCO2 in eerste schijf)

1 m3 gas = 9.77 kWh

Belasting op elektriciteit

Belasting op aardgas (normaal tarief)
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Met de wetenschap dat de Energiebelasting als een regulerende belasting is ingevoerd met als voornaamste 
doel prikkels te geven tot energiebesparing is de degressieve schijven-opbouw slecht te begrijpen, met 
name voor schijven 2 en 3.  
 
In Figuur 11 is een vereenvoudigde vergelijking uitgevoerd van de overgang van een HR-ketel naar een 
warmtepomp (elektrificatie in het LTW segment). 
 

 
 
Figuur 11: Simpele warmtepompvergelijking 

 
Uit bovenstaande vergelijking van Figuur 11 blijkt dat de door de verhouding tussen de Energiebelasting-gas 
en de Energiebelasting-elektriciteit het grote efficiencyvoordeel van de warmtepomp tenietgedaan wordt en 
de totale Energiebelasting te betalen min of meer gelijk blijft bij een COP van 4. Bij een effectieve COP van 
2.5 van de warmtepomp is de CO2-footprint van een warmtepomp ongeveer gelijk is aan de footprint van de 
HR-ketel. De Energiebelasting stimuleert de warmtepomp niet, echter van grote tegenwerking is ook geen 
sprake. Dit betekent wel dat het verschil in aankoopbedrag (een warmtepomp kost 4 à 5x meer dan een HR-
ketel) terugverdiend moet worden door de betere efficiency van de warmtepomp.  
 
Zonnepanelen en Energiebelasting 

De Energiebelasting heeft de ‘overgang 8 Fossiele Elektriciteit naar Elektriciteit uit zon (kleinschalig)’ sterk 
gestimuleerd door de mogelijkheid van salderen voor huishoudens. Dit is echter niet het doel van de 
Energiebelasting en meer het resultaat van de ontwikkeling van zonnepanelen met een kostprijs onder de 
prijs van elektriciteit inclusief Energiebelasting en opslag duurzame energie.  
 
Zonneboilers en Energiebelasting 

Bovendien lijkt de Energiebelasting kleinschalig zon te stimuleren ten faveure van zonneboilers (overgang 
2b, Figuur 8), waarbij met de overgang van gas naar zonneboilers direct gas bespaard wordt, moet deze bij 
zonnepanelen eerst omgezet worden middels een warmtepomp. Aangezien het omzetten van de energie 
van de zon in warmte veel efficiënter is dan omzetting in elektriciteit, zal bij een even groot oppervlak een 
zonneboiler aanzienlijk meer energie opleveren dan zonnepanelen. Echter, deze energie in de vorm van 
warmte is deels niet bruikbaar in de zomer, terwijl elektriciteit wel kan worden terug geleverd. Daarnaast 
dient gezegd dient te worden dan de installatie van een zonneboiler aanzienlijk ingrijpender is dan 
zonnepanelen. 
 
Gezien de in dit hoofdstuk genoemde effecten van de Energiebelasting op de overgangen van gas naar 
warmte (middels elektrificatie) uit Figuur 8 en het feit dat van de geïdentificeerde financiële 
sturingsmaatregelen de Energiebelasting degene is met de meest ongewenste bijwerkingen zijn de mogelijk 
gewenste aanpassingen van de Energiebelasting geïnventariseerd ten einde deze ongewenste bijwerkingen 
te mitigeren. 
 
 

3.5 Mogelijke sturingsmogelijkheden Energiebelasting 
 

Gas HR-ketel vs Warmtepomp EB Gas EB Elek EB totaal ODE Gas ODE Elek EB totaal

Normaal gebruik HR-ketel* 1500 m3 0.26 390        0.0285 43          
Warmte pomp equivalent COP = 4 3,500       kWh 0.1046 366        0.0132 46          
Warmte pomp equivalent COP = 2.5 5,600       kWh 0.1046 586        0.0132 74          
* rendement HR ketel = 95%
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Om bovengenoemde tegenwerkende elementen van de Energiebelasting te voorkomen verdient het 
aanbeveling onderstaande opties verder te onderzoeken: 
- Onderscheid in belasten van duurzaam en grijs (zowel gas als elektriciteit)  
- Het huidige degressieve stelsel van de Energiebelasting vervangen door een vlak(ker) stelsel 
- Verdere gelijktrekking tussen de Energiebelasting-gas en elektriciteit – gebaseerd op CO2 
 
De Energiebelasting lijkt zich in de loop van de tijd te hebben ontwikkeld van een belasting waarvan het 
primaire doel is om energie te besparen naar een belasting die bedoeld is als inkomstenbron. Dit leidt in 
combinatie met de zeer sterke degressiviteit middels de schijvensystematiek tot het verschijnsel dat het voor 
huishoudens (20% energieverbruik in NL) financieel aantrekkelijk is om energie te besparen en voor alle 
andere gebruikers (80% energieverbruik in NL) significant minder interessant energie te besparen.  
 
Bij een mogelijke hervorming van de Energiebelasting, en de opslag duurzame energie, gericht op het 
creëren van gedragsprikkels, is enerzijds wenselijk om terug te keren naar de Energiebelasting als 
regulerende belasting met als doel energiebesparing te stimuleren.  Anderzijds kan de Energiebelasting ook 
ingezet worden om bewuste sturing te geven voor de overgang van gas naar elektriciteit.  
 
Huidige degressieve stelsel van de Energiebelasting vervangen door een vlak(ker) stelsel 

Op de lange termijn lijkt het sterke degressieve karakter van energiebelasting op aardgas en elektriciteit niet 
houdbaar. Het verdient derhalve aanbeveling deze degressiviteit van de schijvensystematiek te herzien. Dat 
kan zorgen voor meer balans tussen energiedragers, hetgeen nu nog mist. Dit kan mede een voor iedereen 
meer gelijke prikkel geven om over te gaan van energievormen met relatief veel CO2-uitstoot naar schonere 
vormen van energie.  
 
Het verdient aanbeveling om onder andere de mogelijkheid te onderzoeken om de energiebelasting (+opslag 
duurzame energie) in de hogere schijven op te tillen tot het niveau dat nodig is om te leiden tot een eerlijke 
CO2-prijs per m3 gas en kWh elektriciteit, waarbij vastgesteld dient te worden wat een eerlijke CO2-prijs is. 
Dat kan bijvoorbeeld door het introduceren van een “vlaktaks” voor de energiebelasting (bv twee schijven: 
kleinverbruik en grootverbruik). 
 
Verdere gelijktrekking tussen de Energiebelasting-gas en elektriciteit – gebaseerd op CO2 

Het verdient aanbeveling te kiezen voor een verdere verschuiving in de balans tussen de energiebelasting 
op gas en op elektriciteit. Dit kan bijvoorbeeld door de energiebelasting op gas in de eerste schijf van de 
energiebelasting te verhogen en de energiebelasting op elektriciteit in de eerste schijf te verlagen. Hiermee 
ontstaat een eerlijker speelveld voor bijvoorbeeld (hybride) warmtepompen. Bovendien wordt de 
Energiebelasting zo meer ingericht op basis van CO2-inhoud, in plaats van een Energiebelasting op basis 
van energie-inhoud. 
 
Onderscheid in belasten van duurzaam en grijs (zowel gas als elektriciteit)  
Een verschuiving van belasting van elektriciteit naar gas~ ontmoedigt echter de overgang van aardgas naar 
groen gas, omdat voor groen gas net zoveel Energiebelasting moet worden betaald als voor aardgas. 
Derhalve zou vervolgens eventueel nog een onderscheidt gemaakt zou kunnen worden naar oorsprong 
(bv. middels full disclosure) zodat ook duurzame energie (zowel duurzame elektriciteit als bv. biogas) niet 
gelijk belast wordt als fossiele energie.  
 
Bovenstaande maatregelen kunnen wellicht gefaseerd en in samenhang met andere maatregelen worden 
uitgevoerd dit ook het oog op de overwegingen met betrekking tot de wenselijkheid en de timing van de 
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overgang gas naar elektriciteit. Tenslotte dient het sociaaleconomisch aspect niet uit het oog te worden 
verloren en zullen aanpassingen in de Energiebelasting tegen getoetst moeten worden op dit aspect.  
 
Energiebelasting en NMDA  

Opgemerkt dient te worden dat de Energiebelasting-gas indirect ook impact op de overgangen gerelateerd 
aan collectieve warmte, Figuur 8 ‘overgang 1 Aardgas naar collectieve warmte’ middels het Niet Meer Dan 
Anders principe (NMDA). Met de aanbeveling de Energiebelasting te herzien dient ook dit NMDA-principe te 
worden geëvalueerd. 
 
Afnemers van warmte uit een warmtenet betalen daarvoor een prijs die gestoeld is op het NMDA-principe. 
Dit betreft een maximumprijs voor warmte die is gebaseerd op de prijs van het alternatief van een HR-ketel 
op aardgas. Concreet betekent dit dat deze gebruikers niet meer betalen voor hun warmte dan ze zouden 
hebben betaald wanneer ze een gasaansluiting zouden hebben. Deze maximumprijs voor warmte wordt 
jaarlijks door de ACM vastgesteld. De prijs gaat uit van een gemiddelde gebruiker met een G6-meter en een 
combiketel met HR107-label met comfortklasse CW4 voor tappen. Daarbij worden verschillende zaken 
meegewogen zoals leidingverliezen, rendementen voor ruimteverwarming en warm tapwater en de verdeling 
van de warmtevraag hierbij. 
 
Er is geen tarief voor de energiebelasting bij warmte en ook hoeft geen opslag duurzame energie te worden 
betaald. Impliciet zit deze in de prijs van warmte, aangezien het alternatief aardgas deze belastingen wel 
bevat. De warmteleverancier hoeft deze belastingen niet af te dragen en kan ze gebruiken voor het 
verbeteren van zijn business case. Een verhoging of verlaging van de Energiebelasting en/of de opslag 
duurzame energie heeft dus directe consequenties voor verbetering of verslechtering van de 
winstgevendheid van het warmtenet. 
 
Verhoging van de Energiebelasting en de opslag duurzame energie op aardgas maakt de aanleg van 
nieuwe warmtenetten aantrekkelijker. Consumenten gaan immers een hoger tarief (via NMDA) betalen terwijl 
de leverancier dat niet hoeft af te dragen. Voor bestaande warmtenetten heeft een dergelijke verhoging het 
effect van een relatief hoog rendement. Dit geeft een zekere mate van willekeur: sommige warmtenetten zijn 
nu al aantrekkelijk, want anders waren ze niet aangelegd, en hebben deze extra inkomsten niet nodig. Voor 
nieuwe warmtenetten kan dit wel nodig zijn, maar een verhoging zal soms te weinig zijn om de business 
case rond te krijgen en soms teveel. Relatief hoge rendementen zouden mede gemitigeerd kunnen worden 
door verdere vereisten rondom de prijsstelling en redelijk rendement van de warmtebedrijven (zoals nu al in 
de Warmtewet is opgenomen). 
 
Een gelijktijdige verlaging van de Energiebelasting op elektriciteit, terwijl de Energiebelasting op aardgas 
verhoogd wordt, maakt dat warmtepompen aantrekkelijker worden dan verwarming met aardgas. 
Consumenten die aan warmtenetten worden verbonden, worden dan, bij toepassing van NMDA, 
achtergesteld ten opzichte van consumenten die gebruik maken van een warmtepomp. Dit kan het, toch al 
beperkte, draagvlak voor warmtenetten aantasten. Hoewel buiten de scope van deze notitie, is dit draagvlak 
precair, omdat men bij een warmtenet gewoonlijk te maken heeft met een vaste leverancier. Men kan dus 
niet switchen naar een goedkopere leverancier. Wellicht kan dit worden ondervangen door bewoners aan 
warmtenetten de mogelijkheid te geven te switchen naar all-electric oplossingen. Nu is dat in de regel niet 
het geval. Waarbij rekening moet worden gehouden dat dit de business case voor warmtenetten verslechterd 
en zorgt het mogelijk voor extra investeringskosten bij netbeheerders, indien zij het netwerk hiervoor moeten 
verzwaren. 
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In Denemarken wordt geen NMDA gehanteerd, maar bepaalt de regulator voor elk warmtenet afzonderlijk de 
tarieven op basis van cost+. Dit betekent dat de warmtetarieven in Denemarken variëren. Een dergelijk 
systeem zou het probleem oplossen van een relatief hoog rendement en geeft warmteleveranciers de 
zekerheid dat ze hun kosten met een redelijk rendement mogen terugverdienen. Ook wordt het voor de 
leverancier minder bezwaarlijk als een individuele bewoner besluit zijn huis all-electric te maken. Wel gaan 
dan de kosten voor de overige bewoners iets omhoog. Een ander mogelijk voordeel van cost+ is bovendien 
dat de aardgasreferentie, die op termijn niet meer relevant is, wordt losgelaten. 
 
 

3.6 Overgangen waarbij beperkte/onvoldoende financiële 
sturingsinstrumenten ingezet zijn  

 
In Figuur 7 zijn de overgangen in de categorie Geen stimulering opgesomd, waar sprake is van beperkte 
danwel geen financiële stuurinstrumenten. Deze tabel is voor de volledigheid hieronder nogmaals herhaald: 
 

 
 
Figuur 7 (herhaling): Overgangen met beperkte danwel geen financiële stimulering 

 
Gezien de wenselijkheid van deze overgangen dienen er sturingsmiddelen ingezet te worden. Gezien de 
volwassenheid van deze overgangen zijn er innovatiesubsidies nodig in combinatie met 
demonstratieprojecten. 
 
Er zijn nu bijvoorbeeld geen financiële stuurmiddelen voor opslag. In geval van elektriciteit moet zelfs 
energiebelasting worden betaald over het opgeslagen volume, hetgeen ertoe leidt dat er twee keer 
energiebelasting wordt betaald over dezelfde elektriciteit: eenmaal bij opslag, eenmaal bij verbruik. Door 
opslag op een voor het netwerk gunstige locatie te plaatsen, kunnen wellicht aanzienlijke netwerkkosten 
worden vermeden. 
 
 

3.7 Impact van andere stimuleringsmaatregelen  
 
Zoals reeds benoemd in deze notitie, dient opgemerkt te worden dat naast de financiële stuurmiddelen ook 
allerhande andere niet financiële stuurmiddelen invloed hebben op de overgangen en deze bemoeilijken dan 
wel stimuleren. De scope van de analyse richt zich op de daadwerkelijke financiële stimuleringsmaatregelen 
desalniettemin worden onder een aantal niet financiële stuurmiddelen opgesomd die relevant zijn bij een 
totale beschouwing: 
- normering, verplichtingen etc.  
- convenanten 

#
3 Aardgas ð Waterstof 

Aardgas ð waterstof als brandstof in bv ketels, 
gasturbines, brandstofcelle

5 Aardgas/steenkool ð Bio brandstof (hout, agri waste)
Aardgas/steenkool ð bijstook
Aardgas/steenkool ð 100% biomassa

9 Duurzame elektriciteit ð Waterstof (overschot E, opslag, H2-
op-zee)

14 Uitstoot CO2 atmosfeer ð Opslag CO2 (CCS) 

VAN NAAR
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- Aansluittarieven Vergunningen 
- Netwerken, denk hierbij aan de vraag of tijdige aansluiting mogelijk is of aan hoeveel het netwerk 

verzwaard dient te worden.  
 
In het OTE-rapport Belemmeringen in de nettarieven wordt reeds op een deel van deze sturingsmiddelen 
ingegaan.  
 
De financiële stuurmechanismen hebben met name betrekking op de productie en de consumptie van de 
elektriciteit, gas en warmte. Op de elektronen en de moleculen. De kosten voor bijvoorbeeld de netwerkinfra 
worden gesocialiseerd. Iedereen betaalt hetzelfde tarief, ongeacht de mate van gebruik. Netwerkkosten zijn 
met name voor elektriciteit vrij hoog. Een gemiddeld gezin met 3000 kWh elektriciteitsverbruik betaalt 
(exclusief belasting) meer voor het distributienetwerk, dan voor de elektronen. Het gevolg van deze aanpak 
is dat investeerders en consumenten (financieel) niet worden gestimuleerd om rekening te houden met de 
door hen uitgelokte kosten in het netwerk. 
 
Zoals eerder opgemerkt is de overgang Fossiele Elektriciteit (Aardgas/steenkool) naar wind op zee zeer 
succesvol. Dit lijkt met name vanwege aandacht voor de combinatie van niet-financiële en financiële 
sturingsmaatregelen middels de ketenaanpak. Wind op zee laat zien dat het ook anders kan wat betreft het 
netwerk. Hier worden de locaties in nauwe samenspraak met TenneT ontwikkeld zodat enerzijds 
netwerkkosten worden gereduceerd, en anderzijds investeerders zekerheid kunnen krijgen dat het netwerk 
gereed is.  
 
Een overgang waarbij een ketenaanpak wellicht eveneens gewenst is, is de overgang 4 Aardgas naar 
Biogas uit Figuur 4. Dit kan zoals eerder gesteld een goed alternatief vormen voor de overgangen met 
betrekking tot elektrificatie. 
 
In de eerste plaats wordt vastgesteld dat er voor consumenten geen financiële stimulering is. De belasting 
(Energiebelasting plus opslag duurzame energie) op groen gas en aardgas is immers gelijk. Voor de 
productie van groen gas is er weliswaar de SDE, maar effect van dit stuurmiddel is gering, gegeven het feit 
dat er nauwelijks sprake is van groei van de productie van groen gas, terwijl daar wel volop mogelijkheden 
voor zijn (zie Groen Gas Nederland).  
 
Vastgesteld wordt dat er niet-financiële bottlenecks zijn in de keten. Ten aanzien van de invoeding van groen 
gas hebben de netbeheerders in Netbeheer Nederland verband afgesproken dat zij die maatregelen gaan 
implementeren waarbij de integrale ketenkosten worden geminimaliseerd. Ook hier zijn de incentives van het 
reguleringsregime niet in lijn met de ambitie om te verduurzamen. Zo komen regionale netbeheerders die 
relatief veel moeten investeren in de invoeding van groen gas in hun netwerken minder goed uit de 
maatstafregulering. Dezelfde bottleneck is er voor de landelijk netbeheerder tijdens internationale 
benchmarks. 
 
Naast de omzetting van lokaal beschikbare biomassa in groen gas zijn er kansen voor omzetting van 
geïmporteerde duurzame biomassa. Dit biedt mogelijkheden om de productie van groen gas op te schalen, 
en dus goedkoper te maken. Het ontwikkelen van een logistiek om duurzame biomassa naar Nederland te 
halen is geen sinecure. Een aanpak naar analogie van wind op zee, waarbij partijen een langlopende 
perspectief wordt geboden, waarbij locaties en vergunningen worden aangeboden, en waarbij nauw wordt 
samengewerkt met de landelijk netbeheerder, inclusief een eigen rol, kan hier behulpzaam zijn. 
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4 Conclusies en aanbevelingen werkgroep 
 
Met het oog op de verduurzaming van de energievoorziening heeft het Rijk heeft een groot aantal financiële 
sturingsmogelijkheden tot haar beschikking, waarbij de Energiebelasting en (I)SDE+ dominant zijn. Vanuit 
deze verduurzaming van de energievoorziening dient het Rijk van de combinatie van de gewenste 
overgangen en de financiële sturingsmogelijkheden een consistent bouwwerk te maken. Aanpassingen of 
introductie van nieuwe financiële sturingsmogelijkheden zullen daarom ten alle tijden getoetst moeten 
worden aan de impact op de alle overgangen.  
 
Momenteel lijken de beschikbare stimuleringsmaatregelen adequaat om voldoende duurzame energie ter 
beschikking te hebben in 2030. Tegelijkertijd dient deze duurzame energie op de juiste momenten 
beschikbaar te zijn door bijvoorbeeld de inzet van de opslag van elektriciteit. Geconcludeerd kan worden dat 
dit laatste niet of nauwelijks gestimuleerd wordt, dit verdient meer aandacht en stimulans. 
 
De voornaamste tegenwerking van een gewenste overgang door financiële sturingsmogelijkheden is 
geïdentificeerd bij de overgang van aardgas naar duurzame warmte of elektrificatie.  
– Voor met name de kleinverbruikers geeft de Energiebelasting een negatieve tegenwerkende prikkel te 

geven ten aanzien van de overgang gas naar elektriciteit. De Energiebelasting op elektriciteit is 
aanzienlijk hoger voor deze groep dan de Energiebelasting op gas. Verder geeft de Energiebelasting aan 
kleinverbruikers door het degressie schijven stelsel een veel grotere prikkel voor energiebesparing dan 
aan grootverbruikers. De energiebelastingen geven momenteel ook geen prikkel om te kiezen voor meer 
duurzame opties. Zo wordt duurzame elektriciteit net zo zwaar belast als fossiele elektriciteit. Evenzo is er 
geen onderscheid tussen groen gas en aardgas. 

– Voor met name grootverbruikers geeft het EU-ETS/CO2-bodemprijs in eerste instantie een negatieve 
tegenwerkende prikkel te geven ten aanzien van de overgang gas naar elektriciteit. Als gevolg van de 
verdergaande verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening (zie hiervoor) richting 2030, zal dit effect in 
de loop van de tijd verminderen.  

 
Om tegenwerkende elementen van de Energiebelasting te voorkomen verdient het aanbeveling om de 
Energiebelasting te herzien door bijvoorbeeld: 
a. Onderscheid in het belasten van duurzaam en grijs, waarbij duurzame energie (zowel duurzame 

elektriciteit als bv. biogas) niet gelijk belast wordt als fossiele energie.  
b. Het vervangen van het huidige degressieve stelsel van de Energiebelasting door een vlak(ker) stelsel, 

bijvoorbeeld door de mogelijkheid te onderzoeken om de energiebelasting (+ODE) in de hogere schijven 
op te tillen tot het niveau dat nodig is om te leiden tot een te bepalen CO2-prijs per m3 gas en kWh 
elektriciteit. 

c. Verdere gelijktrekking tussen de Energiebelasting op gas en elektriciteit – gebaseerd op een prijs per ton 
CO2. Bijvoorbeeld: verhoog de energiebelasting op gas in de eerste schijf van de energiebelasting en 
verlaag de energiebelasting op elektriciteit in de eerste schijf. 

 
Aangezien een verhoging of verlaging van de Energiebelasting en/of de ODE directe consequenties voor 
verbetering of verslechtering van de winstgevendheid van het warmtenet is de aanbeveling deze koppeling 
en de koppeling aan gas op termijn los te laten, bv. door voor een cost+ model te kiezen. 
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Bijlage A: Geleerde lessen van wind op zee 
 
Visie en strategie: Duidelijkheid en overeenstemming over de rol van windenergie op zee voor de 
verduurzaming van de energievoorziening  

- de zekerheid van de ontwikkeling van een aanzienlijke markt (tenders voor 3500 MW over een 
periode van 5 jaar)  

- de dekking van de onrendabele top door de overheid met behulp van de SDE+  
- de ontwikkeling van nieuw beleidsinstrumentarium door de Rijksoverheid (proactief i.p.v. 

defensief/reactief in de periode vóór 2013)  
- de nieuwe rol van de netbeheerder (door de opschaling en programmatische aanpak kan TenneT 

de ontwikkeling efficiënter en effectiever ondersteunen, deels bouwend op lessen opgedaan in 
Duitsland)  

- de gevolgen van bovenstaande aspecten resulteert in een aanzienlijk lager risicoprofiel van wind 
op zee.  

 
Samenwerking 
Commitment vanuit de windenergie- en offshore-serviceindustrie om de kostprijs te verlagen. Co-creatie van 
wet- en regelgeving en instrumentarium overheid/TenneT/sector.  
 
Concurrentie 
De tenderprocedure resulteert in zeer scherpe aanbiedingen, mede als gevolg van de sterke concurrentie en 
de betrokkenheid van grote(re), internationale spelers (energiebedrijven, financiële instellingen, offshore 
contractors).  
 
Innovatie 
Ondersteund door het programma TKI Wind op Zee werken sector, onderzoeksinstellingen en overheid 
samen op het gebied van R&D. Een belangrijke les is dat innovatie niet alleen in het 
‘onderzoekslaboratorium’ plaatsvindt, maar dat juist in de praktijk, bij de implementatie, de belangrijkste 
kostenreducties worden gerealiseerd. Naast technologische innovaties, zijn het ook de systeem- en 
institutionele innovaties die bijdragen aan de belangrijkste kostenreducties. Vóór 2013 werd vooral geloofd 
in de zegeningen van zuiver R&D-beleid en niet in de combinatie van R&D- en volumebeleid.  
 
Internationale context 
Ook in het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Duitsland en België ondergaat wind op zee een sterke 
ontwikkeling. Het Nederlandse beleid leert van de ervaringen elders (b.v. ten aanzien van de 
tenderprocedures) en vice versa, en de industrie heeft een nog groter speelveld waarop het innovaties in de 
praktijk kan toetsen en die (vaak aanzienlijke) investeringen rechtvaardigen (voor fabricage van turbines, 
rotorbladen, ondersteuningsconstructies, en in schepen en elektrische infrastructuur). Deze internationale 
context en inbedding draagt daarmee ook bij aan de versterking van de concurrentiepositie van het 
Nederlandse wind-op-zee cluster. 
 
Bron: Ecofys in opdracht van NVDE, Duurzame energie in het nationaal energie- en klimaatakkoord, februari 

2018. 
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Bijlage B: Omschrijving overgangen in het energiesysteem 
 
1. Van Aardgas t.b.v. warmte naar Collectieve Duurzame Warmte (warmte net) 
Deze overgang beschrijft de transitie van individuele opgewekt warmte met bv CV naar collectieve duurzame 
warmte opwek via warmte netten. De warmte wordt hierbij duurzaam opgewekt middels: 
- Geothermie 
- restwarmte 
- biomassaketel 
 
Transitiepad 

LTW  
 
Huidige regelingen (primair) 

- EIA: restwarmte 
- SDE+: biomassaketels en voor geothermie  
Bij geothermie faciliteert overheid in garantstelling tegen misboringen (RNES-regeling) 
 
Relatie overige regelingen (secundair) 

- EU ETS (+): uitkoppelen naar niet-EU-ETS particulieren kan in een aantal gevallen leiden tot hogere 
allocatie 

- Energie Belasting Energiebelasting (+): de beprijzing van de eindgebruikers is gebaseerd op NMDA 
waarin de Energiebelasting-gas wordt meegenomen terwijl aan de opwekkant in een aantal situatie geen 
Energiebelasting wordt meegenomen. Hogere Energiebelasting-gas verbetert de business case voor 
collectieve warmte, ongeacht de duurzaamheid van de warmtebron. Systemen met niet duurzame 
bronnen profiteren eveneens van de verhoging van Energiebelasting-gas en worden niet via de 
Energiebelasting gestimuleerd over te schakelen op een alternatieve bron. Aanvullende maatregelen 
nodig om duurzaamheid warmte te garanderen. 

 
Relatie overige overgangen 

- Competitief met Aardgas t.b.v. warmte naar Individuele Duurzame Warmte 
 
 
2. Van Aardgas t.b.v. warmte naar Elektrificatie middels Elektriciteit uit Wind + Zon  
Deze overgang beschrijft de transitie van warmte opgewekt naar elektriciteit middels elektrificatie van 
industriële processen en warmtepompen op niveau gebouwde omgeving:  
- Elektrisch en/of hybride warmtepomp, elektrische/zonneboilers klein verbruik i.p.v. cv-ketel: 60 % – 80% 

lage temperatuur warmtevraag  
- WKO, Industriële elektrische boiler & elektrische tracing in plaats van stoom tracing  
 
Transitiepad 

LTW, HTW  
 
Huidige regelingen (primair) 

- EIA: warmtepompen 
- MIA, VAMIL: elektrificatie industrie 
- (I)SDE+: elektrische/hybride warmtepomp  
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Relatie overige regelingen (secundair) 

- Saldering van de Energiebelasting (+): met name positief voor de warmte pomp 
- Energie Belasting (-/+): met name van toepassing op kleinverbruik (warmtepomp), balans 

Energiebelasting E en Energiebelasting G, Energiebelasting E > Energiebelasting G p. GJ 
geproduceerde warmte dan tegenwerking.  

- EU ETS (-): negatief effect ondanks dat zowel de gas kant als de elektriciteitskant in het EU-ETS zitten, is 
de elektriciteitskant dominanter en werkt EU-ETS elektrificatie in industrie tegen (impact op 
kleinverbruiker nihil). 

- Nationale CO2-bodemprijs (-): geldt alleen voor E-opwek (aanname) en daarmee negatief voor 
elektrificatie van de industrie (impact op kleinverbruiker nihil). 

 
Relatie overige overgangen 

- Van Fossiele Elektriciteit naar Elektriciteit uit zon (kleinschalig) 
- Van Fossiele Elektriciteit (Aardgas/steenkool) naar Elektriciteit uit Wind + grootschalig Zon 
- Besparing in warmte vraag gebouwde omgeving  
- Vraagsturing (power-to-heat, elektrische boilers KV) 
 
 
2b. Van Aardgas t.b.v. warmte naar Individuele Duurzame Warmte 
Deze overgang beschrijft de transitie van individuele opgewekt warmte met bv. cv-ketel naar individuele 
duurzame warmte middels: 
- Zonneboiler 
- Hout (pellet, haard, etc.) 
 
Transitiepad 

Licht & Kracht, LTW, HTW  
 
Huidige regelingen (primair) 

- Energie Belasting Energiebelasting 
- EIA: zonneboiler 
- MIA, VAMIL: houtpellet 
- ISDE: zonneboiler 
 
Relatie overige regelingen (secundair) 

- Salderingsregeling (-): Saldering/postcoderoos: heeft effect op keuze zon PV elektrisch versus zon PV-
boiler. Beperkt dak betekent dat er een keuze gemaakt moet worden waar over het algemeen zon PV 
elektrisch wordt gekozen 

 
Relatie overige overgangen 

- Van Aardgas t.b.v. warmte naar Collectieve Duurzame Warmte (warmte net) 
- Van Aardgas t.b.v. warmte naar Elektrificatie middels Elektriciteit uit Wind + Zon  
- Van Fossiele Elektriciteit naar Elektriciteit uit zon (kleinschalig) 
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3. Van Aardgas naar Waterstof  
Directe vervanging van aardgas als brandstof in bv. ketels, gasturbines, brandstofcellen etc. goede 
aansluiting bij huidige aardgastoepassingen wat een relatief eenvoudige omschakeling mogelijk maakt. 
 
Transitiepad 

Licht & Kracht, LTW, HTW  
 
Huidige regelingen (primair) 

- Innovatieregelingen (HER, TSE, DEI): TSE Subsidieregeling Waterstof, € 3,88 miljoen 
 
Relatie overige regelingen (secundair) 

- Geen 
 
Relatie overige overgangen 

- Van Fossiele Elektriciteit (Aardgas/steenkool) naar Elektriciteit uit Wind + grootschalig Zon 
- Van Fossiele Elektriciteit naar Elektriciteit uit zon (kleinschalig) 
- Van Duurzame elektriciteit naar Waterstof (overschot E, opslag, H2-op-zee) 
Enabler voor groei van / Add-on voor overgang fossiel naar duurzame energie, waterstof als medium voor 
opslag/inpassing van elektrische energie van zon-PV en windparken overbrugging periodes met laag 
aanbod van zon- en windenergie. 
 
4. Van Aardgas naar Biogas 
Deze overgang beschrijft de transitie van traditional aardgas naar duurzaam geproduceerd bio/groen gas, 
bv. middels mestvergisting. 
 
Transitiepad 

LTW, HTW  
 
Huidige regelingen (primair) 

- ISDE+ 
 
Relatie overige regelingen (secundair) 

Geen 
 
Relatie overige overgangen 

- Van Kolen naar Gas (o.a WKK) 
 
 
5. Van Aardgas/steenkool naar Biobrandstof (hout, agri waste) 
Deze overgang beschrijft de transitie van Aardgas/steenkool naar Biobrandstof van de tweede generatie 
zoals hout, agri waste met name gericht op elektriciteitsopwekking zowel bijstook als 100% biomassa. 
 
Transitiepad 

Licht & Kracht, LTW, HTW  
 
Huidige regelingen (primair) 

- EU ETS: uitstoot valt niet onder EU-ETS  
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- EIA: beperkt tot project met SDE 2013 of ouder  
- SDE+ 
 
Relatie overige regelingen (secundair) 

- Nationale CO2-bodemprijs (+): idem EU-ETS ervan uitgaande dat nationale bodemprijs een directe 
bodemprijs is naast EU-ETS m.b.t. elektriciteitsopwekking. 

 
Relatie overige overgangen 

- Van Olie/Aardgas naar Bio grondstof 
 
 
6. Van Olie/Aardgas naar Bio-grondstof (hout, agri waste) 
Deze overgang beschrijft de transitie van Aardgas/steenkool naar Biobrandstof als grondstof voor de 
chemie, raffinage van bio-grondstoffen naar bv. ethanol, plastics etc. 
 
Transitiepad 

Overige namelijk Biochemie 
 
Huidige regelingen (primair) 

- Innovatieregelingen (HER, TSE, DEI) 
 
Relatie overige regelingen (secundair) 

(I)SDE+, mogelijk ondervindt deze overgang een licht negatief effect van de SDE+ op biobrandstoffen door 
de vraag naar deze brandstof van uit het Transitiepad Licht & Kracht. Dit is echter afhankelijk van het 
aanbod van de betreffende biobrandstof. Bio-raffinage en brandstof benodigd voor Licht en Kracht kunnen 
ook complementair zijn, immers de rest stromen uit het bio-raffinage stroom kunnengeschikt zijn voor 
verbranding bv. Lignine. 
 
Relatie overige overgangen 

- Van Aardgas/steenkool naar Biobrandstof (hout, agri waste) 
 
 
7. Van Fossiele Elektriciteit (Aardgas/steenkool) naar Elektriciteit uit Wind + grootschalig Zon 
Deze overgang beschrijft de transitie van centrale elektriciteitsopwekking middels traditionele fossiele 
brandstof naar decentrale elektriciteitsopwekking uit wind + grootschalig zon 
 
Transitiepad 

Licht & Kracht 
 
Huidige regelingen (primair) 

- SDE+: wind op land en grootschalig zon 
- Wind op Zee: Financiële stimulering via aparte tender-procedure en verzorging van aansluiting en 

zeekabels via TenneT, alsmede de koppeling met het netwerk op land.  
Overheid faciliteert: o.a. locatie, periode, hoeveelheid, vergunningen, windmetingen, bodemonderzoek, etc. 
- EU ETS: met name voor wind op zee i.v.m. prijsopdrijvend effect. 
- EIA: Windturbine met SDE2013 of eerder  
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Relatie overige regelingen (secundair) 

- Nationale CO2-heffing (+): idem EU-ETS ervan uitgaande dat nationale heffing pure floorprice is under 
EU-ETS m.b.t. elektriciteitsopwekking 

 
Relatie overige overgangen 

- Van Duurzame elektriciteit naar Waterstof (overschot E, opslag, H2-op-zee) 
- Van Uitstoot CO2 atmosfeer naar Opslag CO2 (CCS) 
 
 
8. Van Fossiele Elektriciteit naar Elektriciteit uit zon (kleinschalig) 
Deze overgang beschrijft de transitie van centrale elektriciteitsopwekking middels traditionele fossiele 
brandstof naar decentrale elektriciteitsopwekking zon in de gebouwde omgeving 
 
Transitiepad 

LTW  
 
Huidige regelingen (primair) 

- Salderingsregeling: over eigen gebruik van zelf opgewekte energie hoeft geen Energiebelasting betaald 
te worden (ongeacht gelijktijdigheid opwekking vs. verbruik) 

- Postcoderoos-regeling: binnen een postcodegebied collectieve opwekking die met individuele verbruiken 
wordt gesaldeerd.  

- EIA: zonnepanelen bedrijven met kleinverbruikersaansluiting 
 
Relatie overige regelingen (secundair) 

- EU ETS(+): veroorzaakt hogere E-prijs, panelen geven hogere besparing 
- Nationale CO2-heffing (+):veroorzaakt hogere E-prijs, panelen geven hogere besparing 
 
Relatie overige overgangen 

- Van Duurzame elektriciteit naar Waterstof (overschot E, opslag, H2-op-zee) 
 
 
9. Van Duurzame elektriciteit naar Waterstof (overschot E, opslag, H2-op-zee) 
Inzet van waterstof om opslag van duurzame elektriciteit te faciliteren 
 
Transitiepad 

Licht & Kracht 
 
Huidige regelingen (primair) 
Geen 
 
Relatie overige regelingen (secundair) 

Geen 
 
Relatie overige overgangen 

Geen 
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10. Van Kolen naar Gas (o.a WKK) 
Fuel switching van CO2 intensieve kolen naar CO2 minder intensieve Gas als brandstof 
 
Transitiepad 

Licht & Kracht 
 
Huidige regelingen (primair) 

- EU ETS 
- Nationale CO2-heffing 
 
Relatie overige regelingen (secundair) 

Geen 
 
Relatie overige overgangen 

Geen 
 
 
11. Van Benzine/diesel naar Waterstof 
Inzet van duurzaam opgewekt waterstof als transportbrandstof i.p.v. traditionele benzine/diesel 
 
Transitiepad 

Mobiliteit 
 
Huidige regelingen (primair) 

- EIA, MIA, VAMIL 
- BPM 
 
Relatie overige regelingen (secundair) 

- Accijns 
 
Relatie overige overgangen 

Geen 
 
 
12. Van Benzine/diesel naar Elektriciteit uit Wind + Zon 
Inzet van duurzaam opgewekt elektriciteit als transportbrandstof i.p.v. traditionele benzine/diesel 
 
Transitiepad 

Mobiliteit 
 
Huidige regelingen (primair) 

- EIA, MIA, VAMIL 
- BPM 
 
Relatie overige regelingen (secundair) 

- Accijns stimuleren overgang 
- Energiebelasting negatieve invloed op overgang 
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Accijns vormen echter aanzienlijk hogere incentive dan negatieve incentive van Energiebelasting 
 
Relatie overige overgangen 

Geen 
 
 
13. Van Benzine/diesel naar Biobrandstof (ethanol of groen gas) 
Inzet van duurzame biobrandstoffen als transportbrandstof i.p.v. traditionele benzine/diesel 
 
Transitiepad 

Mobiliteit 
 
Huidige regelingen (primair) 

Accijns, lagere accijns stimuleren gebruik biobrandstof voor mobiliteit 
 
Relatie overige regelingen (secundair) 

Geen 
 
Relatie overige overgangen 

Geen 
 
 
14. Van Uitstoot CO2 atmosfeer naar Opslag CO2 (CCS)  
Het actief afvangen en langdurig opslaan van CO2 waar deze momenteel rechtstreeks in de atmosfeer 
uitgestoten wordt. 
 
Transitiepad 

Licht & Kracht 
 
Huidige regelingen (primair) 

- EU-ETS 
- Internationale innovatie subsidie vanuit EU-EUTS (NER 300) 
- geen nationale regelingen 
 
Relatie overige regelingen (secundair) 

Geen 
 
Relatie overige overgangen 

Geen 
 
 
15. Van Lage Energiebesparing (bewustzijn) naar Hoge Energiebesparing (bewustzijn) 
De overgang waarbij er zowel bij particulieren als grootverbruikers een motivatie ontstaat tot actief besparen 
van energie in de breedste zin van het woord zoals bv het isoleren van woningen. 
 
Transitiepad 

LTW, HTW  
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Huidige regelingen (primair) 

- Energiebelasting 
- Energiebesparing (STEP, SEEH, FEH) 
 
Relatie overige regelingen (secundair) 

Geen 
 
Relatie overige overgangen 

Geen 
 
 
 


