De wet Vet: een stap in de verkeerde richting
In Nederland komt de energietransitie op stoom. Het is tijd om door te pakken en voor alle hens aan dek.
De missie van netwerkbedrijven is om voor iedereen het licht aan te houden en de huizen warm, tegen de
laagst mogelijke kosten voor burgers (consumenten) en zakelijke klanten. Oók in het nieuwe duurzame
energiesysteem.
VEt sluit niet aan op de Energie-agenda
In het licht van deze missie en de veranderingen van de energietransitie krijgt de wet VEt van ons een
onvoldoende. De wet komt niet tegemoet aan de ruimte die nodig is. Sterker nog, de wet beperkt de
netwerkbedrijven tot een uitputtend lijstje activiteiten, terwijl nu al helder is op grond van het Winter
Package uit Brussel en de Energieagenda dat de netwerkbedrijven ruimte nodig hebben in de
energietransitie.
VEt vertraagt de energietransitie
Waarom nu ten opzichte van de huidige wetgeving stappen achteruit zetten terwijl we vooruit moeten? De
wet Vet houdt in dat we van een goed werkend systeem op basis van principes en ACM-controle achteraf
overstappen op een systeem van regeltjes, waarbij voor iedere extra activiteit vooraf toestemming moet
worden gevraagd in Den Haag. Het instrumentarium van netwerkbedrijven wordt dus bij voorbaat beperkt,
terwijl de toekomst ongewis is. Steeds toestemming vooraf vragen voor nieuw gereedschap zal de
energietransitie vertragen in plaats van versnellen.
VEt maakt het voor gemeenten moeilijker om hun netwerkbedrijf als instrument in te zetten
Netwerkbedrijven zijn bovendien instrumenten in handen van (decentrale) overheden om de energietransitie
vorm te geven. Een belangrijke ontwikkeling is dat Nederland in de komende decennia ‘van aardgas af gaat’.
De gasaansluitplicht moet dan ook zo snel mogelijk verdwijnen.
Per regio, gemeente en zelfs wijk, zal de optimale energieoplossing gevonden moeten worden. Gemeenten
kijken nadrukkelijk naar netwerkbedrijven om ze te helpen bij het maken van keuzes voor biogas,
warmtenetten, geothermie of elektrische verwarming. In de Energieagenda kondigt de minister ook aan dat
gemeenten en netwerkbedrijven samen aan de slag moeten met de lokale energietransitie. De uitputtende
opsomming van activiteiten die VEt voor netwerkbedrijven inhoudt, bemoeilijkt deze samenwerking.
VEt compliceert marktwerking
De rol van netwerkbedrijven is niet alleen om de betrouwbaarheid en de betaalbaarheid van de
energievoorziening te waarborgen. Netwerkbedrijven zorgen er ook voor dat die voor iedereen, welke klant
of welke dienstaanbieder dan ook, onder gelijke condities toegankelijk is. Zij faciliteren de markt. Ook in het
nieuwe duurzame energiesysteem moet deze rol gespeeld worden. Zodat nieuwe toetreders op basis op een
eerlijk speelveld nieuwe producten en diensten kunnen aanbieden. Wet VEt compliceert de neutrale marktfaciliterende rol die netwerkbedrijven kunnen spelen.
Daarom: geen limitatieve lijst van activiteiten van netwerkbedrijven
Nu de activiteiten van netwerkbedrijven ‘dichtzetten’ compliceert de energietransitie. Daarom is het
essentieel dat het lijstje in de wet over activiteiten van netwerkbedrijven (artikel 17c, lid 2 Elektriciteitswet
en artikel 10d, lid 2 Gaswet) niet limitatief is.
Namens alle regionale netwerkbedrijven,

