Jaarverslag op maat 2021
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en (eventueel) gelieerde bedrijven

Voorwoord
Beste lezer,
Jaarverslagen kijken doorgaans achteruit.
Terwijl u als onderneming vooral vooruit wilt
kijken, want daar liggen de kansen en
uitdagingen. Zelden zijn die groter geweest
dan op dit moment. De onvoorstelbaar
turbulente situatie op de energiemarkten eist
al uw aandacht op. VEMW is daar volop mee
bezig en probeert u waar mogelijk bij te
staan.

Het Algemeen Bestuur vergaderde vijf keer in
2021, alle keren via Teams. Langs die weg
hebben we in december afscheid genomen
van Cock Pietersen (Tata Steel), die maar
liefst 10 jaar lid en vicevoorzitter is geweest
van het bestuur. Wij bedanken hem voor zijn
grote inzet in de afgelopen jaren. Ik wil
daarnaast hier ook iedereen bedanken die
heeft bijgedragen aan de resultaten in 2021.

Toch vinden wij het ook belangrijk
verantwoording af te leggen over onze
werkzaamheden in het afgelopen jaar. Er is
veel werk verzet door de medewerkers van
het bureau. Maar zij konden hun werk alleen
maar goed doen dankzij de intensieve
samenwerking met uw medewerkers in alle
taak- en beleidsgroepen, sectorteams en
andere werkverbanden van onze vereniging.
In dit verslag vindt u daarvan een overzicht,
zoveel mogelijk toegespitst op uw bedrijf.

Ik wens u veel leesplezier!
Gertjan Lankhorst,
voorzitter
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Inhoudsopgave

###############

Leeswijzer

Dit vierde VEMW Jaaroverzicht 2021 is speciaal voor xxxxxx opgesteld.
Het richt zich volledig op úw bedrijf of organisatie, inclusief de
eventuele dochterbedrijven die ook lid zijn van VEMW. We hebben
daarbij rekening gehouden met energie- en/of watergerelateerde
onderwerpen die voor uw organisatie relevant zijn.
In dit jaarverslag leest u met welke onderwerpen VEMW zich in 2021
heeft beziggehouden en welke voordelen het VEMW-lidmaatschap uw
xxxxxx heeft opgeleverd. Waar mogelijk hebben we dat gekwantificeerd
in euro’s, waardoor we zo concreet mogelijk weergeven welke waarde
het lidmaatschap voor úw organisatie vertegenwoordigt.
Een lijst van gebruikte afkortingen kunt u vinden
op pagina 34. Onderaan elke pagina vindt u het woord klikbare
verwijzingen naar de index, de afkortingenlijst en het colofon. Klikken
op het VEMW-logo verwijst u naar onze website’.

Waar staan de iconen voor?

Vereniging

Gas

Water

Elektriciteit

Netwerkbeheer

Klimaat

Opbrengst
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Belangenbehartigen

Kenniscentrum
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Kosten
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Jaaroverzicht 2019

###############

###############

Inleiding

In dit jaarverslag leest u over alle
ontwikkelingen die ons in 2021 bezighielden. En
dat zijn er nogal wat. Zo hebben wij ons
vanzelfsprekend ingezet voor verbetering van
de energie-infrastructuur en het wegnemen van
belemmeringen om congestie te voorkomen.
Daarnaast keken (en kijken!) we naar de
elektriciteitsvraag en zetten we sterk in op
industriële vraagsturing. In onze optiek is dat
een belangrijke oplossing voor het
verduurzamen van de industrie. Daarvoor heb ik
zelf deelgenomen aan de stuurgroep Extra
Opgave en de stuurgroep Routekaart
Elektrificatie. Begin februari organiseerden we
een verkiezingsbijeenkomst, waarbij vier
partijen – CDA, VVD, GroenLinks en de
ChristenUnie – te gast waren. We hebben met
elkaar gedebatteerd over energie-, water- en
klimaatgerelateerde onderwerpen en dat leverde
interessante discussies op.

Bescherm- en Herstelplan Gas
De gascrisis en het daaraan gekoppelde
Bescherm- en Herstelplan Gas is nu actueler
dan ooit. Die ‘ventieldop’ waaraan de overheid
kan draaien als de leveringszekerheid van gas in
het geding komt, stond in 2021 hoog op onze
agenda. Wij hebben laten zien dat het
afschakelen van de industrie grote
maatschappelijke gevolgen kan hebben.
Bijvoorbeeld omdat dan bepaalde
voedingsmiddelen en zuurstof voor
ziekenhuizen niet meer geleverd kunnen
worden. Daarnaast kan het afschakelen van gas
ook leiden tot grote en zelfs onherstelbare
schade aan de fabrieken/bedrijven zelf. Wij
hebben – in overleg met het ministerie –
duidelijk gemaakt wat wel en wat niet kan.
Publiciteit
In 2021 zijn we met VEMW veel in de publiciteit
geweest. Rondom de gascrisis en de rechtszaak
tegen Shell wist de pers ons te vinden en ook
om als eerste een reactie te geven op het
regeerakkoord dat VVD, D66, CDA en
ChristenUnie in december bekend maakten.
Daarnaast hebben we zelf verschillende
opinieartikelen geschreven en gepubliceerd. Het
is fijn om te constateren dat journalisten ons
goed weten te vinden. De kansen om – namens
de leden – onze stem te laten horen, grijpen wij
graag aan.

Verduurzaming
Op 26 maart 2021 hebben wij met een aantal
andere partners een bijeenkomst georganiseerd
over de industrie als vliegwiel voor
verduurzaming van de samenleving. We hebben
laten zien hoe dat niet alleen kan leiden tot
duurzame werkgelegenheid in de industrie,
maar ook tot duurzame effecten daarbuiten.
Denk bijvoorbeeld aan het verduurzamen van
het vliegverkeer.
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Tot slot constateer ik dat VEMW ondanks
corona in 2021 prima gefunctioneerd heeft. We
hebben meer bijeenkomsten dan ooit
georganiseerd (vooral in de vorm van webinars
en meetings via Teams) en die zijn door de
leden drukbezocht. We hebben al onze
activiteiten kunnen doorzetten en daar zijn we
erg blij mee. In 2022 gaan we hier natuurlijk vol
enthousiasme mee door!

Hans Grünfeld, directeur VEMW
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Eveneens in het kader van de klimaatdoelen
hebben wij een belangrijk position paper
geschreven over CCS (Carbon Capture and
Storage). Daarnaast zijn we via het project 6-25
verdergegaan met innovatieve, nog niet
beproefde energie-efficiencymogelijkheden. Als
VEMW zijn we betrokken bij het zogenaamde
koplopersoverleg, een landelijk overleg met alle
industrieclusters over verduurzaming, onder
leiding van VEMW-voorzitter Gertjan
Lankhorst.

De toegevoegde
waarde van uw
lidmaatschap
Uw contributie in 2021

Voor de vierde maal bieden wij een voor úw
organisatie op maat opgesteld jaaroverzicht
aan. Het jaaroverzicht is volledig op úw
organisatie xxxxxx en eventuele
dochterbedrijven gericht. Wij hebben op basis
van de dossiers die het afgelopen jaar hebben
gespeeld en voor zover dat mogelijk is,
becijferd welke voordelen of welke vermeden
kosten onze inspanningen voor u hebben
opgeleverd. Wij hebben daarbij rekening
gehouden met de energie- en/of
watergerelateerde onderwerpen die voor uw
organisatie relevant zijn.

		
xxxxxx
Klimaat
Voor u totaal bereikt:

xxxxxx
Elektriciteit
Voor u totaal bereikt:

VEMW behartigt uw belangen in Nederland en
Europa op het terrein van elektriciteit, gas en
water. Ook staan we voor uw positie in het
klimaatbeleid en de mogelijkheden voor
verduurzaming van uw organisatie. Als lid
van onze vereniging kunt u gebruikmaken
van onze expertise en informatie op onze
website en de bijeenkomsten bijwonen. Wij
hebben per discipline berekend welke waarde
onze inspanningen op tal van dossiers voor u
hebben opgeleverd of welke kosten u dankzij
onze inspanningen kon vermijden. Hieronder
treft u een samenvatting aan van de
becijferde uitkomsten van onze inspanningen
voor xxxxxx en uw contributie voor het jaar
2021. In het verslag lichten wij de dossiers en
de becijferde resultaten toe.

		
xxxxxx
Gas
Voor u totaal bereikt:

xxxxxx
		
Water
Voor u totaal bereikt:

		
xxxxxx
Netwerk, informatie, 		
kennis en advies:
Voor u totaal bereikt:

		
xxxxxx
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Totale waarde van het lidmaatschap in 2021
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Kennis, netwerk,
informatie en
advies

###############

Jaaroverzicht 2021

brede vertegenwoordiging van leden van VEMW.
Wij bewaken de representatiegraad van deze
samenstelling, faciliteren de bijeenkomsten en
vergaderingen en leveren de secretaris. De leden
leveren de praktische kennis en ervaring die
nodig zijn voor een weloverwogen en goed
onderbouwd standpunt. VEMW biedt hierbij
inhoudelijke ondersteuning en draagt de
standpunten uit naar de overheid,
toezichthouders op de energie- en watersector
en overige betrokken partijen en de media. Wij
kennen één beleidsgroep, vijf taakgroepen en
drie werkgroepen. De werkgroepen werken
specifieke onderwerpen uit en voorzien een
taakgroep van informatie.

Inleiding
Als belangenbehartiger en door het contact met
bij energie en water betrokken partijen en
afnemers, beschikt VEMW over veel kennis en
informatie. Die ontsluiten wij voor u. VEMW
informeert u via het online magazine Inzicht, de
Energie- & Water update, de nieuwsbrieven en
via een breed scala aan bijeenkomsten,
waaronder de digitale bijeenkomsten
(webinars).
Als lid heeft u altijd toegang tot de website van
VEMW, inclusief het ledengedeelte met
informatie over beleid, regelgeving, tarieven,
marktinformatie en prijzen. Ook kunt u
bijeenkomsten, seminars en conferenties (met
korting) bijwonen. Jaarlijks organiseert VEMW
de Benchmark Inkoop Energie waar u gratis aan
kunt deelnemen. Voor al uw energie- en
watergerelateerde vragen kunt u bij ons terecht.
Mochten wij deze zelf niet kunnen
beantwoorden, dan helpen wij u op weg door
andere externe deskundigen uit ons
kennisnetwerk aan te bevelen.

Hieronder een overzicht van de verschillende
groepen die binnen VEMW actief zijn. Een vinkje
betekent dat xxxxxx deel uitmaakt van die
groep.
Beleidsgroep Water
Taakgroep Waterkwaliteit
Taakgroep Watertechnologie
Taakgroep Elektriciteit

Kortom, als lid van VEMW kunt u gebruikmaken
van talrijke toegangsmogelijkheden tot
relevante informatie en hulp met betrekking tot
vraagstukken voor xxxxxx.

Taakgroep Gassen
Taakgroep Energie & Klimaat
Werkgroep Codes Elektriciteit en gas
Werkgroep Gaskwaliteit

Netwerken

Werkgroep Spanningskwaliteit

VEMW beschikt over een groot in- en extern
netwerk, waar wij dankbaar gebruik van maken.
Wij organiseren diverse bijeenkomsten waar u
doorgaans gratis aan kunt deelnemen en
waardevolle kennis kunt opdoen. De
bijeenkomsten verschaffen u toegang tot diverse
specialisten uit verschillende vakgebieden. Uit
ervaring weten wij dat leden hun deelname aan
bijeenkomsten van VEMW als zeer nuttig en
waardevol beschouwen. Er geen gebruik van
maken, betekent dat u waardevolle en relevante
informatie voor xxxxxx laat liggen. Wij
waarderen het belang van het netwerk op 2.500
euro.

SectorTeams
De SectorTeams van VEMW geven leden
gelegenheid om met collega's uit dezelfde sector
en/of met gelijkluidende vraagstukken
informatie te vergaren, kennis uit te wisselen
en, indien gewenst, dieper in te gaan op
specifieke onderwerpen, inclusief het
voorbereiden en uitvoeren van gezamenlijke
activiteiten. VEMW kent drie SectorTeams: het
SectorTeam Ziekenhuizen, TenneT en Multisites.
De bijeenkomsten van de SectorTeams zijn in
2021 virtueel georganiseerd. De waarde van de
informatie-uitwisseling binnen SectorTeams
stellen we op 500 euro. xxxxxx.

Taakgroepen, beleidsgroep en werkgroepen
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In nauwe samenspraak met leden van VEMW
wordt het beleid ontwikkeld en standpunten
geformuleerd in de beleids- en taakgroepen van
VEMW. Deze groepen zijn samengesteld uit een

###############

xxxxxx

Bijeenkomsten



Vanwege de aanhoudende maatregelen inzake
Covid-19 hebben we alle bijeenkomsten in 2021
digitaal georganiseerd. Een bijkomend voordeel
is dat hierdoor een groter aantal
geïnteresseerden aan de webinars kon
deelnemen, dan wanneer deze bijeenkomsten
fysiek in Woerden zouden hebben
plaatsgevonden. Vanwege het ontbreken van
reistijden zijn webinars eenvoudiger voor u om
bij te wonen en voor VEMW te organiseren.
Webinars zijn niet meer weg te denken en
zullen een vast onderdeel blijven van de
bijeenkomsten die VEMW u aanbiedt. Al dan
niet samen met derden heeft VEMW in 2021 de
volgende webinars voor xxxxxx georganiseerd
te weten.:



Anders
 VEMW Verkiezingsdebat
In totaal zijn er 22 bijeenkomsten
georganiseerd. Het is voor u en uw collega's
belangrijk op de hoogte te blijven van de
ontwikkelingen op het terrein van elektriciteit,
gas, verduurzaming en energiebesparing en
water. Door onder andere onze bijeenkomsten
denken wij in die behoefte te voorzien.

xxxxxx

Water
 Nieuw recept voor waterheffingen
 Online Watervisie 2021
(VEMW, Evides en Industrielinqs)
 Lozingsvergunning
(RWS, VNCI en VEMW)
 Digitaal water: iets voor nu, of toch
voor later? (VEMW en RHDHV)

Inspiratietours (in samenwerking met
NVDE en RVO)

9
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VEMW organiseert samen met RVO en NVDE al
vijf jaar achtereen en met succes de
zogenaamde ‘Inspiratietours’. Eerst gericht op
biomassa-toepassingen en energiebesparing in
de industrie, sinds 2020 in lijn met het
Klimaatakkoord gericht op CO2-reductie. Doel is
u te inspireren met voorbeelden uit de praktijk
en van leveranciers én eindgebruikers te horen
hoe zij een project hebben gerealiseerd, welke
knelpunten en valkuilen zij zijn tegengekomen
en hoe die werden aangepakt. In 2021 zijn
zeven tours georganiseerd:
 Energiemanagementsystemen/artificiële
intelligentie
 Nieuwe businessmodellen CO2-reductie
 Esco’s
 Energie Innovatie en Klimaatfondsen
 Beprijzing van CO2-emissie
 CO2-reductie industrie: toepassing van
e-boilers
 CO2-reductie industrie: toepassing van
industriële warmtepompen

Energie
 Verduurzaming industrie door
elektrificatie (in samenwerking met
NVDE/ RVO)
 Informatiebijeenkomst Infrastructuur
 Het elektrificatie-dilemma: kans of
onzekerheid?
 Industrie- en Energietop
(in samenwerking met SER, FNV en
VNO-NCW)
 Verduurzaming industrie door
elektrificatie: warmtepompen
(in samenwerking met NVDE/ RVO)
 Verduurzaming industrie door
elektrificatie: elektrolysers
(in samenwerking met NVDE/ RVO)
 Verduurzaming industrie door
elektrificatie: energie-opslag
(in samenwerking met NVDE/ RVO/
Recoy)
 Energietransitie (3 bijeenkomsten)
 De energietransitie: Hoe kom je van
ambitie tot realisatie? (in samenwerking
met RHDHV).
 Nieuwe data-uitwisseling GLDPM
 Kernenergie
 Verduurzaming industrie door
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elektrificatie: Flexibiliteit
De energietransitie: Hoe kom je van
ambitie tot realisatie in de regio in
(in samenwerking met RVO/ FedEC)
Congestiemanagement

Jaaroverzicht 2021

###############

Alle tours en extra informatie vindt u op de
website van het Programma Verduurzaming
Industrie (verduurzamingindustrie.nl). De
beschikbare informatie, bijeenkomsten van
VEMW en de inspiratietours zijn gratis voor u te
bezoeken. De mogelijkheid om op deze wijze
kosteloos waardevolle kennis te vergaren maakt
het voor u uitermate interessant om hiervan
gebruik te maken. We waarderen de
bijeenkomsten totaal op
1.000 euro.

xxxxxx
Basiscursus Elektriciteit & Gas
Sinds 2011 organiseert VEMW jaarlijks de
Basiscursus Elektriciteit & Gas. Deze cursus
biedt een totaaloverzicht van alle aspecten
omtrent de productie, transport en distributie,
handel, levering en verbruik van energie en
klimaat-gerelateerde kwesties. Naast technische
aspecten over aansluitingen en netten, komen
verduurzaming, markten voor elektriciteit en
gas, prijsvorming en inkoop, het achterliggende
Europese en Nederlandse beleid, wet- en
regelgeving en toezicht aan bod.
De Basiscursus Elektriciteit & Gas is zeer
geschikt voor nieuwkomers in de energiewereld,
maar ook voor hen die te maken hebben met
energievraagstukken en hun kennis hierover
willen verbreden. Voor de cursus vragen wij een
bijdrage in de kosten. De additionele waarde van
de kennis die ter beschikking wordt gesteld,
ramen wij op 500 euro.

Gertjan Lankhorst
Voorzitter

‘Zó werkt energie in
Nederland: inzicht in het
energiesysteem’

xxxxxx
VEMW Benchmark Inkoop Energie

De maatschappelijke aandacht voor energie is in de afgelopen
jaren enorm toegenomen. Veel partijen hebben een mening
over energiebeleid, maar lang niet altijd is deze mening
gefundeerd op kennis van zaken. Dit heeft er onder andere toe
geleid dat de aandacht te eenzijdig is komen te liggen op de
noodzaak van een duurzaam energiegebruik, ten koste van de
aandacht voor betaalbaarheid en betrouwbaarheid.
Daarom heeft VEMW heeft samen met een groot aantal
andere partijen het handboek “Zó werkt de Energie in
Nederland” mogelijk gemaakt. In dit boek wordt
toegankelijke, betrouwbare en relevante informatie over het
energiesysteem op één plek bij elkaar gebracht. Het boek is
vooral bedoeld voor de groeiende groep mensen die
professioneel met energievraagstukken bezig is zonder daarin
een achtergrond te hebben. Denk aan mensen die werken bij
gemeenten, bouwbedrijven, media, woningcorporaties,
waterschappen, installatiebedrijven, milieuorganisaties,
vervoersaanbieders enzovoorts. Ook in het onderwijs is het
boek zeer bruikbaar.
Voor VEMW-leden is een exemplaar van het boek beschikbaar.
Dit kan worden afgehaald op het kantoor in Woerden.
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Jaarlijks heeft u de mogelijkheid om kosteloos
deel te nemen aan de Benchmark Inkoop
Energie van VEMW. De benchmark vergelijkt de
leveringsprijzen, de inkoop- en prijsstrategie en
de verduurzaming van de inkoop over het
voorafgaande jaar (2020). Voor meer dan
honderd vestigingen zijn de inkoopprestaties
vergeleken. Het totale volume dat voor
elektriciteit en gas is ingebracht in de
benchmark, komt overeen met respectievelijk
bijna 7 TWh en 2,3 miljard Nm3 (22 miljoen
MWh). Door jaarlijks deel te nemen, is
monitoring van de prestaties over de tijd
mogelijk. De benchmark biedt u veel informatie
en mogelijkheden voor optimalisatie van uw
inkoop. De mogelijkheid om de benchmark
zowel voor de elektriciteits- als gasinkoop van
xxxxxx te gebruiken, waarderen wij op 2.500
euro.

xxxxxx

###############

Individuele ondersteuning

xxxxxx

Wij adviseren leden met hun vraagstukken over
energie, duurzaamheid en water. Sommige
vraagstukken nopen tot nader onderzoek,
raadplegingen van collega’s of andere
deskundigen. Op basis van e-mails, telefonische
contacten en bezoeken ontvangt VEMW
verzoeken tot ondersteuning. In het geval dat
sprake is geweest van uitgebreid advies
waarderen wij deze dienstverlening op 700 euro
per dagdeel. Deze service valt onder het
lidmaatschap. In 2021 heeft VEMW 43 leden
individueel ondersteund bij diverse
vraagstukken.

Website
Op de website van VEMW is veel informatie te
vinden over diverse actuele ontwikkelingen op
energie- klimaat- en watergebied. Ook treft u er
veel waardevolle documenten, rapporten en
schema’s aan. Vrijwel dagelijks berichten we
over relevante kwesties inzake energie, klimaat
en/of water. De afgelopen twee jaar zijn diverse
dossiers op de website geactualiseerd en van
nieuwe downloads voorzien. Voor leden is er een
besloten gedeelte, waar u gedetailleerde
informatie en documenten kunt downloaden. De
informatie die VEMW per dossier op de website
beschikbaar stelt, is van waarde voor xxxxxx.
Wij ramen deze op 1.000 euro.

xxxxxx
Helpdesk

VEMW Inzicht, Energie & Water update,
nieuwsbrieven

Leden kunnen met alle energie- en
watergerelateerde vragen bij VEMW terecht. Wij
ontvangen wekelijks vragen die onze
medewerkers in behandeling nemen. In
tegenstelling tot individuele ondersteuning,
gaat het bij de helpdesk om vragen die VEMW
op basis van beschikbare kennis kan
beantwoorden. Beantwoording van dergelijke
vragen valt onder het lidmaatschap. De
beschikbaarheid van de helpdesk waarderen we
op 900 euro.

VEMW brengt viermaal per jaar het online
magazine Inzicht uit. Inzicht wordt verspreid in
een oplage van ruim 1700 exemplaren onder alle
leden en relaties van VEMW. Tussen de uitgaven
van Inzicht door stelt VEMW de Energie & Water
update beschikbaar. Dit is een elektronische
kwartaaluitgave voor leden en geeft een
overzicht van nieuwe en lopende
ontwikkelingen op het gebied van Europese en
nationale wet- en regelgeving. Voorts
ontvangen leden wekelijks per e-mail onze
nieuwsbrief met daarin een overzicht van
recente ontwikkelingen op energie- en
watergebied, duurzaamheid en informatie over
activiteiten van VEMW. De waarde van de
uitgave van het blad Inzicht, de Energie &
Water-updates en de nieuwsbrieven tezamen
ramen wij op 1.000 euro.

Suggesties, vragen en/of opmerkingen?
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Heeft u vragen, suggesties en/of op- en aanmerkingen voor verbetering en verfijning van onze dienstverlening,
waaronder dit jaaroverzicht, dan vernemen wij die graag. Neem dan contact op met Thessa de Ridder via e-mail
tr@vemw.nl of bel: 0348 484357.
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Klimaat

VEMW: spin in het Klimaatweb

VEMW heeft haar leden in de taakgroepen en in
het SectorTeam ziekenhuizen inzage gegeven in
deze documenten. Vanuit onze Europese
samenwerking met belangenbehartigers uit
andere EU-lidstaten zijn wij betrokken bij de
zienswijze van IFIEC op deze documenten. Tom
Strengers, beleidsadviseur van VEMW: “Naast
het eerste deel van het Fit For 55 pakket is in
december ook het waterstof en gedecarboniseerd
gasmarkt pakket gepubliceerd. Deze voorstellen
moeten gezamenlijk de energietransitie in
Europa versnellen, maar dit mag niet ten koste
van het bedrijfsleven gaan. Door het stellen van
onhaalbare doelen kunnen er ongewenste
effecten in de markt optreden waarvan het
bedrijfsleven het slachtoffer wordt. Koolstof is
een wereldwijde massabalans waardoor
verplaatsing van de industrie een reëel risico is
op carbon leakage oplevert. Daarom blijft VEMW
in de voorstellen aandringen op haalbare
doelstellingen met voldoende bescherming voor
de industrie.” Daarnaast is VEMW ook in gesprek
met het ministerie van EZK over de
belastingontheffing voor
warmtekrachtkoppelingen. Flexibiliteit zal een
steeds belangrijker onderdeel worden van het
energiesysteem en WKK’s kunnen deze leveren.
Voorkomen moet worden dat noodzakelijke
onderdelen van het energiesysteem onterecht
negatieve prikkels ervaren.

In juni 2019 is het Klimaatakkoord 2021-2030
gesloten. VEMW heeft aan de totstandkoming
daarvan actief bijgedragen. Wij namen zitting
aan de Industrietafel, Elektriciteitstafel en een
aantal cross-sectorale tafels voor
systeemintegratie, infrastructuur en waterstof.
Vanaf 2020 is de uitwerking van het akkoord vanuit doelen en ambitie - op stoom gekomen.
VEMW werkt daarbij intensief samen met
andere partijen in de keten. We zijn nieuwe
verbanden aangegaan en actief betrokken bij
diverse initiatieven die teruggrijpen naar de
klimaatvisie ‘Samen op weg naar minder’ die
wij in 2016 publiceerden. Jacques van de Worp,
senior beleidsadviseur van VEMW: “In 2020 en
2021 heeft VEMW aan verschillende initiatieven
deelgenomen, zoals Power-to-Industry,
Wind-meets-Industry, de stuurgroep
Routekaart Elektrificatie, de stuurgroep Extra
Opgave, het Koplopersoverleg en Project 6-25.
Maar ook het Platform Verduurzaming Industrie
(PVI), het industrie-overleg over de invulling
van de SDE++ en over de innovatie, het ISPT
Warmteplatform, de Inspiratietours en de serie
webinars over elektrificatie in de industrie
waren onderdeel van die initiatieven.”

Fit for 55
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Op 21 juli 2021 publiceerde de Europese
Commissie het Fit For 55 pakket, bestaande uit
14 documenten met een grote impact op de
Europese economie. In deze plannen doet de
Europese Commissie voorstellen voor
verregaande maatregelen om 55 procent minder
CO2 equivalenten uit te stoten per 2030 t.o.v.
1990. Wijzingen van het EU ETS, de invoering
van de CBAM (Carbon Border Adjustment
Mechanism), herziening van het
belastingsysteem in de Energy Taxation
Directive en de 50 procent doelstelling voor
hernieuwbare brandstoffen van niet-biologische
oorsprong in de RED III hebben direct grote
impact op het Nederlandse bedrijfsleven.

Jaaroverzicht 2021

###############

Project 6-25 stimuleert verlaging CO2-emissie
(VEMW, FME, RVO, EZK)
In het Project 6-25 werken FME
(technologiebedrijven, industriële
dienstverleners) en VEMW samen met
ondersteuning van onder meer het ministerie
van EZK en RVO. Het project heeft als doel om
door de versnelde toepassing van innovatieve
technologie (TRL8-9) de energie-efficiëntie te
verhogen en daardoor de CO2-emissies van de
meeste energie-intensieve bedrijven in
Nederland, die merendeels vallen onder de
energiebesparings-convenanten, substantieel
te verlagen. Tot 2025 kan een groot deel van de
Klimaatakkoordopgave voor de industrie (14,3
Mton) nog niet worden gerealiseerd. Het
ontbreekt namelijk vaak nog aan de daarvoor
benodigde infrastructuur (waterstof, CCS,
verzwaring elektriciteitsnetten). Om toch
stappen te kunnen maken, ligt de focus van
Project 6-25 op innovaties die de
procesefficiency verbeteren en tegelijkertijd
kosten verlagen. De ambitie is om tot en met
2025 hiermee een reductie van 6 Mton CO2/jaar
te realiseren. Een onafhankelijke validatiestudie
van Royal HaskoningDHV (RHDHV) en Process
Design Center (PDC) heeft in 2020 aangetoond
dat een emissiereductie van 3 Mton haalbaar
zou moeten zijn in 2025. Dit is verdeeld over
verschillende bedrijfstakken (raffinaderijen,
chemie, voeding, papier en karton, staal,
keramiek) en oplossingsrichtingen (motors &
drives, warmte(terugwinning), ICT en AI,
(off-balance) financiering en
membraanscheiding). In 2021 zijn 100
ETS-bedrijven benaderd, waarvan 90 interesse
getoond hebben in deelname aan P6-25. Voor 3
bedrijven zijn de scoping- en identify-fase
afgerond. Nog eens 7 bedrijven bevinden zich in
de scoping-fase.

‘Rechtszekerheid creëren in
een slimmer, krapper,
weersafhankelijk
energiesysteem’
’In 2021 is veel tijd besteed aan de voorbereidingen om
grootverbruikers te faciliteren in het verzilveren van de
waarde van hun flexibiliteit. We zagen – naast de explosief
stijgende energieprijzen – een toenemend aantal uren met
negatieve elektriciteitsprijzen. Richting 2030 zal die
prijsvolatiliteit naar verwachting verder toenemen.
Daarom is het van belang dat grootverbruikers geen
hindernissen in de regelgeving ervaren als zij hun
verbruiksprocessen flexibeler kunnen en willen inrichten.
Tegelijkertijd confronteert de snel toenemende congestie
op de elektriciteitsnetten grootverbruikers nu al met
dringende verzoeken om hun verbruik op afroep te
wijzigen, en zoeken partijen naar juridische ruimte om de
schaarse netcapaciteit slimmer te benutten. De grenzen
van de regelgeving rondom GDS-en en directe lijnen
worden daarin glashelder. Ook bleek het een juridisch
bewogen jaar, waarin uitspraken van het Hof van Justitie
tot een herschrijven van Nederlandse wetgeving heeft
geleid en de macht van de onafhankelijke toezichthouder
werd bevestigd. Door de vele ontwikkelingen en de enorme
maatschappelijke druk, is het van belang dat de
rechtszekerheid voor grootverbruikers geborgd blijft, ook
bij het oplossen van een netcapaciteitstekort en het
creëren van een slimmer energiesysteem.’
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Chiel Bakker
beleidsadviseur Energie

###############

xxxxxx

vergroten. “Door de inzet van VEMW, in
samenwerking met andere representatieve
organisaties, hebben de netbeheerders
aangegeven dat zij stakeholders eerder en beter
willen betrekken bij de ontwikkeling van in ieder
geval de scenario’s van de volgende
investeringsplannen. Dit moet ertoe leiden dat
de netbeheerders beter rekening gaan houden
met de vraag naar infrastructuur vanuit de
markt”, aldus Tom Strengers, adviseur van
VEMW. “Verder heeft onze zienswijze tot
concrete verbeteringen in transparantie geleid
o.a. door verbeterde grafische beeldvorming
vanuit Liander. Ons contact met de ACM heeft
ertoe geleid dat Enexis voortaan haar financiële
cijfers gaat publiceren in haar
investeringsplannen, wat tot meer inzage in de
doelmatigheid van Enexis gaat leiden.” De
komende tijd zet VEMW zich in voor versterking
van de positie van representatieve organisaties
van netgebruikers in het besluitvormingsproces
rond de investeringsplannen, zodat zij de
belangen van de elektriciteitsverbruikers nog
beter kan behartigen.

VEMW neemt actief deel aan Project
6-25 om de drempels te verlagen voor
implementatie van energie-efficiëntie
verhogende technologie in de
industrie, gericht op CO2-reductie.
Technologie op TRL8-9 niveau is
onafhankelijk gevalideerd door
ingenieursbureaus RHDHV en PDC in
2020. De uitgebreide resultaten zijn
beschikbaar voor alle leden uit de
industrie. Inmiddels hebben t/m 2021
zo'n 35 leden uit een groep van 100
benaderde grootste ETS-bedrijven
(qua uitstoot) belangstelling getoond
en de mogelijkheden van P6-25
afgetast. Dit heeft een waarde die wij
forfaitair inschatten op 6.000 euro.
Energiebesparingsplicht ETS-bedrijven
In 2020 liepen de convenanten MEE en MJA-3
om te komen tot stimulering van
energiebesparing af. De minister van EZK heeft
in 2021 een energiebesparingsplicht voor
ETS-bedrijven ingevoerd. VEMW heeft dit
nadrukkelijk ontraden omdat ETS-bedrijven al
via beprijzing van CO2-emissies (ETS
emissiehandel en CO2-heffing) een prikkel
hebben om tot besparing te komen, naast een
inzet op hernieuwbare energie. Samen met
VNO-NCW, FME en VNCI heeft VEMW becijferd
dat de plicht niet meer oplevert dan 0,1 tot 0,6
Mton extra emissiereductie op een opgave van
19,4 Mton (14,3 Mton Klimaatakkoord en 5,1
Mton staand beleid). De inspanningen en
administratieve lasten die daar tegenover staan,
wegen hier niet tegenop. ‘Maar’, aldus de
minister, ‘ik heb te maken met een politieke
realiteit, een wens van de Kamer’.

Carbon Capture and Storage

Investeringsplannen, prijzen en kosten
(netwerk, investeringen)
Elke twee jaar publiceren de netbeheerders hun
investeringsplannen waarin zij hun kwaliteitsen capaciteitsinvesteringen voor de komende 10
jaar uiteenzetten. Deze investeringsplannen zijn
onvoldoende transparant en nemen de grote
groei van het elektriciteitsverbruik onvoldoende
mee. VEMW heeft haar zienswijze gegeven op de
ontwerpinvesteringsplannen van de
netbeheerders en heeft methoden aangedragen
om de transparantie van netbeheerders te
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Uit de SDE++ beschikking blijkt dat Carbon
Capture and Storage (CCS) voor de industrie een
van de meest doelmatige methodes is om op
korte termijn een aanzienlijk deel van haar
CO2-uitstoot te reduceren. VEMW heeft
afgelopen jaar een position paper geschreven
waarin de randvoorwaarden geïdentificeerd
worden om de volledige potentie van CCS te
benutten. Tom Strengers, beleidsadviseur van
VEMW: “Een van de limiterende factoren was de
cap in de SDE++ op CCS voor de industrie van
7,2 Mton. Het position paper is gedeeld met het
ministerie en dit heeft invloed gehad op het
besluit om de cap met 2,5 Mton te verhogen.
Hierdoor is de race tussen bedrijven die
aanspraak willen maken op deze subsidiering
verminderd en kunnen meer bedrijven op een
doelmatige manier hun CO2-emissies reduceren.
Daarnaast is de Europese Commissie van plan
om de CCS te faciliteren door o.a. meer
transportmodaliteiten toe te voegen in het EU
ETS. Ook overweegt de Commissie het uitgeven
van negatieve emissierechten voor Bio Energy
CCS en Direct-air CCS. VEMW zal vanuit IFIEC
hierbij betrokken blijven en input geven op de
vormgeving van deze voorstellen.”

###############

Jaaroverzicht 2021

Platform Verduurzaming Industrie (VEMW,
RVO en FedEC)

Met het verhogen van de cap op CCS
met 2,5 Mton in de SDE ++ kunnen
meer bedrijven aanspraak maken op
de SDE++. Wij denken dat uw
organisatie niet profiteert van deze
regeling. We hebben derhalve geen
resultaat voor xxxxxx vastgesteld.

VEMW heeft in samenwerking met RVO en
FedEC het Platform Verduurzaming Industrie
(PVI) opgericht en ingericht. In 2021 is ook
NVDE toegetreden. De volgende stap is de
realisatie van een website, die moet uitgroeien
tot een platform waar industriële bedrijven
kennis en ervaringen kunnen uitwisselen over
de reductie van CO2-emissies via
energiebesparing, elektrificatie van de
warmtevraag en toepassing van nieuwe
energiedragers zoals waterstof. Daarbij krijgen
zij ondersteuning op technisch, economisch en
juridisch gebied. Voor specifieke vragen staat
een expertteam paraat dat vragen persoonlijk
behandelt. Indien de benodigde kennis niet in
huis is, wordt de vraag binnen het netwerk van
adviseurs, installateurs, contractors, branches
en overheden uitgezet.

Routekaart elektrificatie (CESsen, koplopers,
TIKI/MIEK/ Stuurgroep Extra Opgave)
Afgelopen jaar zijn we in Nederland druk bezig
geweest met het concretiseren van de
CO2-reductieopgave. Deze reductieopgave is
geconcretiseerd aan de hand van verscheidene
rapporten waaraan VEMW heeft meegewerkt,
zoals de routekaart Elektrificatie, de Stuurgroep
Extra Opgave en de TIKI (Taskforce
Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie).
Deze rapporten zetten de potentie voor
elektrificatie, de verwachte extra vraag naar
elektriciteit en de randvoorwaarden voor het
realiseren van de vraag naar elektrificatie,
waterstof en CCS op papier. De industrie heeft
de totale opgave verder ingevuld in de CESsen
(Cluster Energie Strategieën), overzien vanuit
het koplopersoverleg, dat wordt voorgezeten
door onze voorzitter Gertjan Lankhorst. Daaruit
zijn plannen gekomen om grote hoeveelheden
CO2-emissies in hoog tempo te reduceren. Veel
van deze plannen zijn voorwaardelijk aan
infrastructurele projecten en vanuit het PIDI
(Programma Infrastructuur Duurzame
Industrie) en het MIEK (Meerjarenprogramma
Infrastructuur Energie en Klimaat) probeert
VEMW deze projecten aan te jagen, zodat het
niet-behalen van de doelstellingen niet aan de
industrie zal liggen.
Eind 2021 bleek dat de werkelijkheid sterk aan
verandering onderhevig is. “Komend jaar
moeten veel van de plannen herzien worden”,
zegt Strengers. “De reductieopgaven zijn in het
coalitieakkoord en de Europese klimaatwet
aangescherpt naar 55 procent en deze
voorstellen van o.a. Fit For 55 vullen de methode
waarop dit moet gaan gebeuren al grotendeels
in. Daarom is VEMW betrokken bij het
aanscherpen van o.a. de Extra Opgave en bij de
werkgroep CO2-vrije flex omdat de
energievoorziening een cruciale
randvoorwaarde is voor de industrie om te
verduurzamen.”

“

Eric Picard

‘Onze jaarlijkse Benchmark
Inkoop Energie is erg succesvol.’

16

1 | 16/36 | 1020

Index | Overzicht afkortingen | Colofon

De gebundelde informatie, kennis en
expertise op de website
www.verduurzamingindustrie.nl geeft
xxxxxx een forfaitair toegevoegde
waarde van 2.000 euro.

xxxxxx

Eric Picard
adviseur

Indirecte kostencompensatie
Elektriciteitsproducenten vallen onder het EU
ETS en betalen extra CO2-kosten voor hun
productie. Deze worden doorberekend in de
elektriciteitsprijs. De Europese Commissie staat
lidstaten toe om compensatie te verlenen aan
EU-ETS-bedrijven die veel elektriciteit
verbruiken en gevoelig zijn voor het weglekken
van de activiteiten (carbon leakage). Zo wordt
voorkomen dat ze dubbel betalen voor CO2 via
hun eigen uitstoot en de inkoop van elektriciteit.
In 2020 heeft VEMW zich hard gemaakt voor de
regeling Indirecte Kostencompensatie (IKC).
Nederland maakte, mede op aandringen van
VEMW, ook in 2021 gebruik van de regeling
Indirecte Kostencompensatie om hiervoor te
compenseren. De regeling staat echter onder
druk en dreigt zelfs te verdwijnen vanwege een
politieke afspraak uit het Klimaatakkoord. Dit is
volgens ons onterecht, omdat de regeling van
groot belang is voor de concurrentiepositie van
de energie-intensieve industrie. De regeling kan
juist worden ingezet om elektrificatie, een
cruciale verduurzamingsroute voor de industrie,
te stimuleren door indirecte CO2-kosten te
vergoeden. Verdere elektrificatie draagt bij aan
de verduurzaming van de elektriciteitsmix,
waardoor de regeling vanzelf richting 2030
overbodig zal worden. VEMW heeft dit in 2021
meerdere malen besproken met het ministerie
van EZK en blijft zich hiervoor inzetten. Ook
Europees, om te komen tot een gelijk speelveld.
Het budget van de regeling is helaas verlaagd
van 179 miljoen (2020) naar 80 miljoen euro
(2021). Dit bedrag wordt verdeeld onder de –
aangepaste lijst van - carbon leakage sectoren
(processen) die hier aanspraak op kunnen
maken. Dit dekt voor een deel de gestegen prijs
van CO2-uitstootrechten voor de bedrijven die
gebruik mogen maken van deze regeling.

‘Online met u in contact’
‘In het afgelopen jaar hebben we veel leden bijgestaan met
advies. Het gemak van virtuele gesprekken heeft daar zeker
aan bijgedragen. Het overleg, het delen en tonen van
documenten en het presenteren hebben een hele andere
dimensie gekregen. Al met al denk ik dat de virtuele
gesprekken en bijeenkomsten een belangrijke bijdrage
leveren aan de informatievoorziening en een vast
onderdeel blijven van de manier waarop we met elkaar in
contact te zijn.
De jaarlijkse Benchmark Inkoop Energie van VEMW kunnen
we zonder meer succesvol noemen: in 2021 hadden we
meer dan 100 deelnemers. We kunnen de toename niet
helemaal verklaren, maar wellicht komt dit doordat
informatie veel meer digitaal beschikbaar is door het
thuiswerken en daarmee het online deelnemen aan de
benchmark gemakkelijker gaat. Intern hebben we frequent
overleg over de voortgang en reacties van leden om u
steeds zo snel mogelijk van dienst te zijn. Wij zijn er in ieder
geval erg blij mee dat deze gratis dienstverlening al bijna 12
jaar in een behoefte voorziet.
Na de zomervakantie heeft VEMW in samenwerking met
een aantal leden, het VEMW Windconsortium opgericht.
Doel hiervan is om leden in de gelegenheid te stellen deel
te nemen aan de inkoop van stroom opgewekt met
windturbines op de Noordzee. Onder leiding van een
werkgroep met vier ervaren leden en VEMW is het project
aan het eind van 2021 gestart. In 2022 zal duidelijk zijn wie
de tender wint waarmee een Power Purchase Agreement
(PPA) wordt gesloten. Als alles volgens planning verloopt,
zal in het jaar 2025/2026 het nieuwe windpark Hollandse
Kust West de leden van het consortium van duurzaam
opgewekte stroom voorzien.
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Ik kijk terug op een enerverend jaar met de start van vele
mooie projecten en ondanks de coronacrises, waarin
fysieke ontmoetingen niet plaatsvonden, een constructieve
voortzetting van de informatieve – online - contacten met
onze leden.’

###############

Jaaroverzicht 2021

SDE++ stimuleringsregeling emissiereductie
industrie

(scope 2) in sommige gevallen. Daarnaast
worden de kosten voor verzwaring van de
elektriciteitsaansluiting niet meegenomen in de
SDE++ en vindt er geen compensatie plaats voor
de dubbele transportkosten (gas en elektriciteit)
die bij sommige technologieën moeten worden
betaald. Ook pleit VEMW voor een verhoging
van het aantal subsidiabele draaiuren voor
elektrische boilers en waterstofproductie. In de
2021-ronde is de gestelde limiet van 2.000
draaiuren verhoogd naar 3.000 uur om een
grootschalige elektrificatie en daarbij behorende
CO2-reductie meer te stimuleren. Inmiddels is
deze limiet in de SDE++-ronde 2022 verhoogd
naar 4.200 uur.

Sinds 2020 is de nieuwe, verbrede
Stimuleringsregeling Duurzame Energie- en
Klimaattransitie (SDE++) van kracht. Naast
stimulering van hernieuwbare energie (wind,
zon, biomassa, aardwarmte, waterkracht) spitst
SDE++ zich nu ook toe op stimulering van de
inzet van CO2-reducerende technologieën in de
industrie. Door de onrendabele top (ORT) van
duurzame technologieën te subsidiëren, richt
SDE++ zich op kostenreductie en opschaling.
Door verbreding van de regeling wordt in plaats
van alleen het aanbod (hernieuwbare
energieproductie) nu ook de vraag naar
duurzame energie (CO2-reductie eindverbruiker)
gestimuleerd. Dit gebeurt specifiek bij drie
nieuwe categorieën elektrificatie:
warmtepompen, elektrische boilers en groene
waterstofproductie. Daarnaast komt een
maximum van 9,7 Mton CO2-emissie in
aanmerking voor SDE++ subsidie op Carbon
Capture and Storage (CCS), dat op dit moment
de kleinste onrendabele top kent voor de
emissiereductie.

Ieder industrieel bedrijf kan gebruik
maken van de SDE++-subsidie. Het
berekende resultaat van onze
inspanningen voor xxxxxx is
gebaseerd op het vermijden van een
deel (5 procent) van de CO2-uitstoot
van de onderneming en de CO2 prijs
(50€/ton), waarvan wij 10 procent aan
onze inspanningen toekennen. Wij
hebben het resultaat van onze
inspanningen voor xxxxxx op 800
euro becijferd.

Senior beleidsadviseur Jacques van de Worp:
“VEMW heeft zich met het Klimaatakkoord
ingezet voor de omslag van aanbod- naar
vraagstimulering. Door de vraag te stimuleren,
wordt groei van het aanbod van duurzame
elektriciteit mogelijk gemaakt en dalen de
kosten. In totaal heeft de overheid een budget
van 5 miljard euro vrijgemaakt voor 2021 (één
ronde). Doel van VEMW is om de drie nieuwe
SDE++-categorieën te verbeteren en beter te
laten aansluiten op de praktijk van de
eindverbruiker. Omdat de SDE++ op basis van
een technologie-onafhankelijke tender werkt
(euro/ton vermeden CO2), worden de
subsidieaanvragen met het kleinste
subsidiebedrag per ton als eerste toegewezen.
Hierdoor komen de duurdere technologieën niet
aan bod wanneer de subsidiepot overvraagd
wordt.”

Elektrificatie industrie
(e-boiler/warmtepomp)

De kosten van de aangewezen
industrie-categorieën, zoals elektrificatie en
CCS, kunnen omlaag als de overheid de juiste
belemmeringen adresseert. VEMW heeft het
ministerie van EZK gewezen op het verlies van
gratis ETS-rechten, dat optreedt bij het
vervangen van gas (scope 1) door elektriciteit
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Elektrificatie van de warmtevraag in de
industrie, een vraag die traditioneel door inzet
van aardgas wordt gedekt, is een essentiële
oplossingsroute voor decarbonisering. Dat geldt
met name voor de stoom- en
warmwaterbehoeften onder de 250 graden
Celsius, zoals typisch in de
voedingsmiddelenindustrie en papier- en
kartonproductieprocessen. Er zijn al
technologieën op TRL 8-9 beschikbaar die zo
ingezet kunnen worden, zoals de hybride boiler
(elektriciteit en gas), de elektrische- of e-boiler
en de warmtepomp.

###############

xxxxxx

Deze oplossingen kennen in 2021 wel nog een
onrendabele top die door stimulering (SDE++)
afgedekt moet worden. Daarnaast vraagt een
omschakeling van aardgas naar elektriciteit
bijna altijd een verzwaring van de
elektriciteitsaansluiting. De beschikbare
aansluit- en transportcapaciteit is nogal eens
een spelbreker. In 2021 is de trend opgekomen
om de warmtebehoefte deels te elektrificeren,
daarmee ervaring op te doen en de kosten te
reduceren door de mogelijkheid om te
arbitreren tussen de gas- en elektriciteitsprijs
op de markt. Met name in de
energietransitieperiode kan dat interessante
mogelijkheden bieden met een toename van de
prijsvolatiliteit.

en marktwerking (marktplaats, beurs,
certificering). In 2021 hebben wij de belangen en
wensen van de industrie ingebracht in een
interdepartementale Cross Sectorale Werkgroep
Waterstof (CSWW). Die werkgroep leverde de
input voor een Nationaal Waterstofprogramma
(NWP) dat een beleidskader moet schetsen en
een kader voor de ontwikkeling van een
Europese (regionale) waterstofvoorziening.

CO2-vrije flexibiliteit – positie industrie
VEMW draagt bij aan de ontwikkeling van
weloverwogen beleid om te borgen dat tijdig
voldoende CO2-vrije flexibiliteit in het systeem
beschikbaar is om de betrouwbaarheid van het
net veilig te stellen tegen doelmatige kosten.
Een onderzoek naar de potentie van
verschillende bronnen van CO2-vrije flexibiliteit
is door Aurora uitgevoerd en vormt de basis
voor nog te ontwikkelen beleid. VEMW bewaakt
daarbij dat, waar het onderzoek dit onvoldoende
doet, de verschillende bronnen van flexibiliteit
gelijk worden behandeld, waaronder
vraagsturing. De beleidsontwikkelingen moeten
verzilvering van de waarde van flexibiliteit in
verbruiksprocessen mogelijk maken en leiden
tot meer doelmatige onbalanskosten. Dit dossier
zal in de komende jaren, n.a.v. de uitwerking
van de verschillende beleidsopties, voor
aanbieders van flexibiliteit een hoge waarde
krijgen.

VEMW heeft een aantal
informatiebijeenkomsten over
elektrificatie georganiseerd.
Bovendien is veel informatie
beschikbaar gesteld via het Platform
Verduurzaming Industrie en heeft
VEMW in de SDE++
stimuleringsregeling praktische
ruimte gevraagd voor
elektrificatie-oplossingen in de
industrie. Hiervoor stellen we een
forfaitair lidmaatschapsvoordeel vast
van 2.000 euro.
Waterstof als koolstofarm molecuul voor de
industrie
In de transitie naar een koolstofarme
energievoorziening kunnen we niet volstaan
met elektronen (elektriciteit), maar zijn ook
moleculen nodig als grondstof en energiedrager.
Er bestaat al groen gas, veelal geproduceerd uit
biogas, maar het potentieel van waterstof is vele
malen groter. Het kan koolstofarm
geproduceerd worden uit aardgas, waarbij de
CO2 wordt afgevangen en opgeslagen in de
ondergrond (CCS) of wordt hergebruikt (CCU).
Dat noemen we blauwe waterstof. En het kan
groen worden geproduceerd door hernieuwbare
elektriciteit te gebruiken om water te splitsen in
waterstof en zuurstof (elektrolyse).
VEMW heeft in 2020 een position paper
Waterstof opgesteld om een kader en
randvoorwaarden te schetsen voor de
voorziening (opwek, transport, opslag, gebruik)
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VEMW schat de waarde van het
voorkomen van de stijging van de
onbalanskosten op 500 euro voor
xxxxxx.
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Infrastructuur netwerken
Elke twee jaar publiceren de netbeheerders hun
investeringsplannen waarin zij hun kwaliteitsen capaciteitsinvesteringen uiteenzetten voor de
komende 10 jaar. Deze investeringsplannen zijn
onvoldoende transparant en nemen de grote
groei van het elektriciteitsverbruik onvoldoende
mee. VEMW heeft haar zienswijze gegeven op de
ontwerpinvesteringsplannen van de
netbeheerders en heeft methoden aangedragen
voor de netbeheerders om hun transparantie te
vergroten. “Door de inzet van VEMW in
samenwerking met andere representatieve
organisaties hebben de netbeheerders
aangegeven dat zij stakeholders eerder en beter
willen gaan betrekken bij de ontwikkeling van in
ieder geval de scenario’s van de volgende
investeringsplannen. Dit zal ertoe moeten leiden
dat de netbeheerders beter rekening gaan
houden met de vraag naar infrastructuur vanuit
de markt” aldus Strengers. “Verder heeft onze
zienswijze tot concrete verbeteringen in
transparantie geleid o.a. door verbeterde
grafische beeldvorming vanuit Liander en heeft
ons contact met de ACM ertoe geleid dat Enexis
voortaan haar financiële cijfers gaat publiceren
in haar investeringsplannen, wat tot meer
inzage in de doelmatigheid van Enexis gaat
leiden.” De komende tijd gaat VEMW zich
inzetten om een sterkere positie t.o.v. de
investeringsplannen te verkrijgen, zodat zij de
belangen van energiegebruikers beter kan
vertegenwoordigen.

Tom Strengers
Beleidsadviseur

‘Het maakbaarheids
probleem is de volgende
uitdaging’
‘2021 stond in het teken van ambitie en de bijbehorende
problemen. De Europese Unie en het kabinet hebben de
doelen voor CO2-reductie verhoogd naar 55 procent en
stellen in het Fit For 55 pakket en het coalitieakkoord
methoden voor om deze reductie te realiseren, terwijl maar
beperkt rekening wordt gehouden met de limitaties. De
ACM noemt dit het maakbaarheidsprobleem. Personeel is
lastig te verkrijgen, de prijzen voor energie en grondstoffen
zijn hoog en bureaucratische processen vertragen vaak
onnodig lang. Dit heeft ervoor gezorgd dat de
netbeheerders veelvuldig aangeven dat de netwerken
vollopen en dat zij hier weinig aan kunnen doen. Ondanks
dat vooraf op de gevolgen van de energietransitie
geanticipeerd kon worden. Met als gevolg dat duurzame
energieproductie niet aangesloten kan worden en
bedrijven hun CO2 -emissies niet kunnen reduceren.
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Vanaf 2022 zullen we leren omgaan met het
maakbaarheidsprobleem en deze leren te verminderen.
Het zal een jaar worden van oplossingen. Hoe gaan we
voldoende waterstof, het netwerk en de marktordening
realiseren? Hoe zorgen we dat het congestieprobleem niet
de overhand neemt en onnodig bedrijven tegenhoudt? Hoe
kunnen we ervoor zorgen dat CO2-emissies door middel van
CCS drastisch verminderd kunnen worden? Afgelopen jaar
heb ik kennis gemaakt met de ondernemerszin en
innovatiekracht van de Nederlandse industrie.
Emissiereductie is een volgende businesscase die rond kan
komen en het maakbaarheidsprobleem is de volgende
uitdaging. VEMW denkt graag mee in oplossingen om het
maakbaarheidsprobleem heen.’

###############

xxxxxx

Warmte
Warmte-uitkoppeling: leidt Warmtewet 2.0 tot
benutting van het potentieel?

VEMW heeft in 2021 inspanningen
gedaan om de knelpunten m.b.t.
warmte-uitkoppeling in beeld te
brengen en te adresseren bij EZK. Voor
de grote energiegebruikers met een
significant uitkoppelingspotentieel
waarderen we onze inspanningen op
een forfaitair bedrag van 2.000 euro.

De restwarmte van industriële bedrijven en
datacentra kan door uitkoppeling van die
warmte voor andere partijen een bron zijn voor
de verduurzaming van hun warmtevoorziening
om zo de inzet van aardgas te vermijden. Denk
bijvoorbeeld aan de verwarming van woningen,
kantoren, ziekenhuizen of glastuinbouwkassen.
Meestal gebeurt dit via een lokaal warmtenet.
Die warmte-uitkoppelingsvoorziening is
gereguleerd via de Warmtewet, die in 2021 is
herzien in een Warmtewet 2.0. Daarbij is vooral
ingezet op het wegnemen van knelpunten,
vooral voor de beschermde afnemers
(aansluiting <100 kW). VEMW heeft bij het
ministerie van Economische Zaken en Klimaat
aandacht gevraagd voor het feit dat het
uitkoppelpotentieel ook onder de beoogde
Warmtewet 2.0 niet zonder meer benut gaat
worden. Dat komt doordat een aantal
belangrijke knelpunten niet benoemd en/of niet
opgelost wordt: de organisatie van de
uitkoppelingsketen met ongelijk(waardig)e
spelers (omvang, kennis, expertise, en
belangen) een gebrek aan marktprikkels, een
diversiteit aan situaties die maatwerk vereisen
en inflexibiliteit als het gaat om de grondslagen
voor investeringen, kosten- en
opbrengstentoerekening en toerekening van de
klimaatvoordelen (emissie (rechten)) in de
keten (scope 1 en 3). In 2022 moet de
Warmtewet 2.0 door het parlement worden
aangenomen. VEMW blijft zich inzetten voor
vergroting van de potentieelbenutting van
warmte-uitkoppeling, nú en in de toekomst.

“

Tom Strengers
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‘Die warmte-uitkoppelingsvoorziening is
gereguleerd via de Warmtewet, die in 2021 is
herzien in een Warmtewet 2.0.’
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###############

Elektriciteit

Energiewet 1.0

doelbinding (het uitsluitend benutten van
informatie voor het vooraf beoogde doel) en
kosteneffectiviteit voor de implementatie van de
GLDPM-verplichting leidend zijn.

VEMW heeft gedurende 2021 op meerdere
momenten inbreng geleverd op de
conceptwetteksten voor de Energiewet 1.0.
Daarbij heeft VEMW ingezet op o.a. het
voorkomen van onnodige verplichtingen en
vermijdbare administratieve lasten voor
aangeslotenen. Ook hebben we gepleit voor het
verbreden van mogelijkheden om tijdig over
voldoende aansluitcapaciteit te beschikken, voor
meer transparantie bij transporttekorten en
voor behoud van de betrokkenheid van de sector
bij de totstandkoming van nieuwe regelgeving.
We hebben geageerd tegen de erosie van de
rechten van de aangeslotenen als oplossing voor
het huidige capaciteitstekort op de
elektriciteitsnetten. Daarnaast pleitten we voor
het opstellen van een juridisch kader voor
waterstof. De wet zal eind 2022 naar de Tweede
Kamer worden gestuurd: de definitieve wet
wordt eind 2024 verwacht.

VEMW keert zich tegen een
ondoelmatige verplichting tot
GLDPM-deelname voor aangeslotenen
met een aansluiting kleiner dan 20
MW. Bij overweging tot verlaging van
deze grenswaarde bepleit VEMW een
analyse van de meerwaarde van de
gewonnen informatie. Voor
aangeslotenen schatten wij de waarde
van het voorkomen van ondoelmatige
verlaging van de grenswaarde gelijk
aan de uitvoeringskosten. We schatten
de vermeden kosten voor de
aansluiting(en) van xxxxxx op een
waarde van 500 euro.

Zienswijze regulering transmissiesysteem in
de energiewet: systeem op zee

Position paper flex VEMW en TenneT

Generation and Load Data Provision
Methodology
De Generation and Load Data Provision
Methodology (GLDPM) omvat een verplichting
voor aangeslotenen om extra gegevens aan de
netbeheerder te leveren met betrekking tot hun
verwachte elektriciteitsverbruik en -opwekking.
VEMW is direct betrokken bij het ontwerp van
deze regelgeving. Namens grootverbruikers
pleiten wij voor een doelmatige regeling waarbij
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VEMW heeft met TenneT een gezamenlijk
Position Paper Industrial Flexibility opgesteld en
daarmee flexibiliteit in industriële processen op
verschillende beleidsagenda’s gepositioneerd.
Dit vormt de opzet voor het wegnemen van
belemmeringen voor het aanbieden van
flexibiliteit uit vraagsturing. Voor verbruikers
leidt dit tot twee voordelen: het aanbieden van
flexibiliteit wordt gefaciliteerd en door een
gelijker speelveld wordt de meest doelmatige
bron van balanceringsenergie benut. De
beleidsontwikkelingen moeten verzilvering van
de waarde van flexibiliteit in verbruiksprocessen
mogelijk maken en leiden tot meer doelmatige
onbalanskosten. Met name voor individuele
aangeslotenen die door versoepelde
producteisen en betere marktinformatie
flexibiliteit aanbieden, zal dit dossier
meerwaarde hebben.

In reactie op een notitie over de voorgenomen
regulering van het net op zee, heeft VEMW
toegelicht om welke redenen de financiering
van het net op zee vanuit de algemene middelen
geoorloofd is. Tegelijkertijd hebben we daarbij
onze steun uitgesproken voor het initiatief om
het net op zee te benutten voor het
verduurzamen van grootverbruikers op zee
(boorplatforms).

###############
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Tarievensystematiek

Tarievenbesluit Stedin

VEMW heeft zich ingezet voor het herzien van
zowel de kleinverbruiks- als
grootverbruikstarievensystematiek. In het kader
van de KV-tarievensystematiek hebben wij het
belang vertegenwoordigd van met name
maatschappelijke multisites, die incidenteel
over aansluitingen beschikken die in de
KV-tarievencategorie vallen. Met betrekking tot
de GV-tarievensystematiek hebben we gepleit
voor een minimale marktverstorende werking.
De kW-max en kW-contract tariefdragers
werken momenteel belemmerend voor het
ontsluiten van flexibiliteit uit vraagsturing. Dit
in tegenstelling tot flexibiliteit uit
productie-eenheden, die deze tarieven niet
hoeven te betalen. Een codewijzigingsvoorstel
wordt eind dit jaar verwacht.

VEMW heeft samen met Energie Samen bezwaar
aangetekend tegen het tarievenbesluit van
Stedin voor 2021. In dat besluit werd een
stijging van 150 tot 180 procent vastgesteld voor
de meerlengte van de kabel bij een nieuwe
aansluiting op het middenspanningsnet. Wij
vermoedden dat deze stijging deels een
compensatie vormde voor foutief lage tarieven
in het verleden.
De rechtvaardiging van deze kostenstijging was
voor marktpartijen niet herleidbaar. De ACM
heeft in de bezwaarprocedure besloten dat de
kostenstijging door Stedin voldoende is
onderbouwd, op basis van aan de ACM door
Stedin overhandigde stukken. Deze
onderbouwing is tijdens de bezwaarprocedure
vertrouwelijk gebleven en niet met VEMW
gedeeld. Wij hebben afgezien van hoger beroep,
mede omdat deze onderbouwing ook in hoger
beroep waarschijnlijk vertrouwelijk zou zijn
gebleven.

Balanceringsplatforms
De inbreng van VEMW en IFIEC hebben
bijgedragen aan de totstandkoming van de
ACER-besluiten, die leiden tot een effectievere
werking van de handelsplatforms voor aFRR,
mFRR en onbalansnetting. Naar de schatting
van VEMW dragen zowel het genomen besluit
als de hier geleverde inbreng bij aan een
efficiëntere benutting van de in Europa
beschikbare bronnen van balanceringsenergie
en daarmee tot een verminderde stijging van de
balanceringskosten. Als afnemer ziet u dit terug
in een verminderde kostenstijging van de dienst
die uw BRP voor xxxxxx levert. De waarde van
dit dossier is sterk afhankelijk van de prijs
waartegen uw BRP de balanceringsdienst voor u
uitvoert.

Risico paraatheidsplan

De geschatte waarde van dit dossier is
gebaseerd op een vermeden
kostenstijging bij uw BRP, doordat
veroorzaakte onbalans doelmatiger kan
worden opgelost. Onze inspanningen
hebben voor xxxxxx geresulteerd in een
geschatte meerwaarde van 1.000 euro.
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Vanuit de Europese Unie is elke lidstaat
verplicht een risicoparaatheidsplan op te stellen
voor elektriciteit voor nationale en regionale
crisissituaties. In dit plan worden risico’s voor
nationale en regionale crises geïdentificeerd.
Daarnaast worden een governancestructuur en
-procedures opgesteld die uitgevoerd worden
ten tijde van een eventuele crisis en een proces
om op een crisis voor te bereiden. Dit plan is van
belang voor de gebruikers van energie, omdat
leveringszekerheid een grotere uitdaging wordt
door de gevolgen van meer inbreng van
duurzaam vermogen op het net en door het
risico op een Dunkelflaute. De mening van de
energiegebruikers moet worden meegenomen
omdat een crisis niet mag leiden tot een
volgende crisis doordat fabrieken gedwongen
worden op een onveilige manier af te schakelen.
Ook wanneer na een crisis opgeregeld wordt,
moet dit op een doelmatige manier gebeuren
waarbij rekening wordt gehouden met de
maatschappelijke kosten. Grootverbruikers van
energie werden onterecht niet meegenomen in
het plan en VEMW heeft er in haar zienswijze
voor gepleit om dit wel te doen.

xxxxxx

###############

Congestiemanagement

Op basis van uw bij ons bekende
gegevens is ingeschat op welk netvlak
u zich bevindt. Over de kosten is per
tariefdrager, zoals gecontracteerde
capaciteit of piekvermogen, een
besparing van 1,5 procent
verondersteld. Uw totale verbruik of
de geschatte waarde van de relevante
tariefdrager is vermenigvuldigd met
deze besparing. Voor xxxxxx
vertegenwoordigen deze resultaten
een waarde van 900 euro.

VEMW is nauw betrokken bij de totstandkoming
van nieuwe spelregels over hoe om te gaan met
schaarse transportcapaciteit. In het kader van
het ontwerpbesluit congestiemanagement heeft
VEMW voornamelijk gepleit voor transparante
en navolgbare besluitvorming, een eenduidige
plicht voor (regionale) netbeheerders om
congestiemanagement uit te voeren en
toetsbare stappen die de netbeheerder doorloopt
voordat hij een transportverzoek mag afwijzen.
Momenteel zijn wij in afwachting van het
definitieve besluit van de toezichthouder ACM.

Nettarieven

Cost benefit analysis

Als belangenbehartiger heeft VEMW druk
uitgeoefend op de beleidsmaker, de
toezichthouder en de netbeheerders om
transparante en efficiënte netwerkkosten vast te
stellen. Wij hebben methodebesluiten en
tariefbesluiten van kritische feedback voorzien.
De totstandkoming van de methodebesluiten is
een langdurig proces. Wij zijn nauw betrokken
bij fundamentele discussies over de
methodebesluiten die de tariefmethodiek vanaf
2022 bepalen. De druk van VEMW op de
verschillende onderdelen van de methode- en
tariefbesluiten leidt ertoe dat kosten kritischer
worden bekeken en scherper moeten zijn
gemotiveerd. De reële Weighted Average Cost of
Capital (WACC) leidt tot betere kostenreflectieve
tarieven, terwijl een nominale WACC de
netbeheerders in staat stelt hun kosten
vervroegd op aangeslotenen te verrekenen.
VEMW is in beroep gegaan tegen het besluit van
de toezichthouder voor een ‘reële WACC plus’,
waarbij de ACM kiest voor een middenweg
tussen een reële en nominale WACC. VEMW is
de enige belanghebbende die consequent
namens verbruikers input levert op de
methodebesluiten. Deze systematische input
heeft een algemeen dempend effect op de
uiteindelijke tarieven. Naar schatting gaat het
om een besparing van 1,5 procent van de
transportafhankelijke kosten.

VEMW heeft gereageerd op de consultatie van
de Cost-Benefit-Analysis (CBA) die gebaseerd
wordt op de Ten-Year-Network-DevelopmentPlan. De CBA bepaalt welke projecten Europese
steun krijgen, op basis van hun bijdrage aan het
Europese energiesysteem. Een nauwkeurige CBA
leidt tot steun voor de juiste projecten, wat
bijdraagt aan een efficiënte inzet van Europese
gelden en een doelmatig Europees
energiesysteem.

‘Grootverbruikers moeten
geen hindernissen ervaren als
zij hun verbruiksprocessen
flexibeler willen inrichten’
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eigenschappen van een aansluiting, veilig
worden ontsloten. In 2021 is besloten om de
huidige NEDU te ontmantelen en twee geheel
nieuwe organisaties in het leven te roepen: het
Marktfaciliteringsforum (MFF) en een
Beheerder Afsprakenstelsel (BAS). De
inrichting van het afsprakenstelsel moet onder
meer gaan voldoen aan nieuwe Europese
regulering, gericht op het lokaal mogelijk
maken van klimaat- en energiedoelen. Die
regulering wordt verankerd in de nieuwe
Energiewet (wanneer die van kracht wordt) en
afspraken rond financiële transacties (AFM) en
gegevensbescherming (AVG).

Marktmodel (Energy Only Model)
Tijdens de energietransitie worden fossiele
brandstoffen uitgefaseerd en vormt
hernieuwbare energie een steeds groter deel van
het elektriciteitsaanbod. Met zeer lage (‘nul’)
marginale kosten. Dat zou ertoe kunnen leiden
dat het huidige ‘Energy Only model’ niet meer
voldoet. Dit model heeft een prijsvorming op
basis van een merit order van marginale –
operationele – kosten, waarbij de prijs wordt
gezet door de marginale centrale Op vele uren
is die prijszetter nu een gasgestookte centrale.
VEMW heeft een ad-hoc werkgroep vanuit de
Taakgroep Elektriciteit ingericht die input
leverde aan de Ifiec Taskfoce Climate Action
Enabling Energy Pricing (CAEEP). Werkgroep en
Taskfoce zijn tot de conclusie gekomen dat met
het groeiend aandeel aan hernieuwbaar (in 2030
Nederland 70 procent en Duitsland 80 procent)
de volatiliteit op de elektriciteitsmarkt (uur,
dag, week, seizoen) onmiskenbaar nog verder
zal toenemen dan nu al het geval is. Er zullen
echter – zeker tot 2030 – nog voldoende uren
per jaar zijn met een zekere marginale prijs op
basis van fossiele inzet. Meer verontrustend is
dat náást de markt allerlei kosten gerelateerd
aan transport, belastingen en heffingen en
compensatiemechanismen per EU-lidstaat
verschillen, waardoor er óndanks de markt geen
gelijk speelveld is. Beleidsverschillen per
lidstaat over de inzet van bruin- en steenkool
en kernenergie dragen ook aan die ongelijkheid
bij. Na het verschijnen van de Acer
marktmonitor elektriciteit (april 2022) wordt
bekeken hoe we op dit dossier verder kunnen
acteren.

Chiel Bakker, Beleidsadviseur Energie: “Door
bijvoorbeeld meetgegevens te ontsluiten,
kunnen nieuwe diensten zoals prijsvergelijkers
worden gefaciliteerd en bijvoorbeeld
verificatie van meetgegevens door
aangeslotenen worden versimpeld. Toegang
tot het centrale aansluitregister (CAR) biedt
direct inzicht in de juistheid van de
stamgegevens en stelt aangeslotenen in staat
de gegevens die hen betreffen te verifiëren.”
Een afsprakenstelsel moet het mogelijk maken
meetgegevens makkelijker met derden te
delen en verificatie van meetgegevens door
grootverbruikers te faciliteren. VEMW stelde
daarvoor een issuepaper data governance op
om de belangen van grootverbruikers
zichtbaar te maken. Wij pleiten voor een
afsprakenstelsel dat de rechtszekerheid van
aangeslotenen borgt. Daarnaast is een
governancestructuur voor het afsprakenstelsel
tot stand gekomen. De daarvoor benodigde
IT-technische systemen worden sinds februari
2021 uitgewerkt en zijn sinds 1 april 2022
operationeel.

Dataveiligheid
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VEMW is sinds 2020 betrokken bij verschillende
trajecten om het delen van energiedata voor
energiesysteemprocessen en het data-delen te
faciliteren. Dit gebeurde onder meer naar
aanleiding van voorstellen van VEMW aan de
energiesector om data en data-infrastructuur
onder de loep te nemen. In de praktijk blijken er
veel barrières te zijn voor het delen van data
tussen de verschillende spelers in het
energiesysteem. Ook zijn er situaties waarbij
sprake is van onvoldoende waarborgen voor de
veiligheid van data. Door een stelsel van
afspraken over het format en de uitwisseling
van data, moeten gegevens, zoals meetdata of
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Methodebesluiten: basis voor de toegestane
doelmatige transportkosten

Op basis van de bij ons bekende
gegevens hebben wij voor xxxxxx
geen resultaat vastgesteld.

De gastransporttarieven zijn sinds 2019
gebaseerd op de Europese Network Code on Tariff
harmonisation (NC TAR). Hierbij geldt een
uniform tarief voor de invoeding (entry) en
onttrekking (exit) van gas aan het
transportsysteem, het zogenaamde
postzegeltarief, met een kostenverdeling voor
entry-exit van 40:60. Afstand is niet meer
verdisconteerd in het tarief en dat biedt
overzichtelijkheid en transparantie. Door de
keuze voor een postzegeltarief zijn, naast de
invoering van virtuele interconnectiepunten, de
virtuele gasmarkt en het fysieke
gastransportsysteem verder ontkoppeld. Doel
hiervan is om de werking van de gasmarkt te
bevorderen.

Een uitspraak van het College van Beroep voor
het bedrijfsleven heeft netbeheerders,
waaronder GTS, voor de periode van het
lopende methodebesluit 2018 tot en met 2021
meer financiële ruimte gegeven in de
berekening van de kapitaalslastenvergoeding
WACC. Ook mogen toegestane efficiënte kosten
via tarieven bij netgebruikers in rekening
worden gebracht. Daarnaast is er sprake van
een afname van rekenvolumina door het
terugschroeven van de gaswinning in
Groningen en het in toenemende mate boeken
van kortetermijntransportcapaciteit door
shippers (erkend programmaverantwoordelijke
partijen). In 2019 leidde dit tot een gemiddelde
stijging van de gastarieven met 8,6 procent, in
2020 gemiddeld met 6 procent en in 2021 met
3,7 procent (‘slechts’ 1,3 procent op de
exitpunten). Door de inspanningen van VEMW
is een maximaal tariefeffect (voordeel) bereikt
van 2,4 procent op het exittarief. Kanttekening
is dat een eindverbruiker óók voor entry betaalt,
maar dit bedrag ziet hij niet omdat het door een
leverancier is verwerkt in de commodityprijs.
Dit is de reden om het buiten de berekening te
houden.
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Gastransporttarieven GTS blijven stijgen

xxxxxx

###############

Voor direct aangeslotenen op het
landelijke gasnet van GTS hebben we
de capaciteit afgeleid van het
jaarvolume (m3/jaar) maal de
energie-inhoud gedeeld door 8.000
uur bedrijfstijd. Op basis van de bij ons
bekende gegevens hebben wij voor
xxxxxx geen resultaat kunnen
vaststellen.

Jacques van de Worp
senior beleidsadviseur

Ook aangeslotenen op regionale gasnetten zien
tariefstijgingen
Ook voor het gebruik van de regionale
gasdistributienetten zien we een stijging van de
kosten. Dit wordt veroorzaakt door
verdiscontering van de kosten van de landelijke
transportnetten en door de teruglopende
rekenvolumina. Bedrijven gaan minder gas
verbruiken en woonwijken worden afgesloten
van het gas (bestaand) of niet aangesloten op
het gas (nieuw). De RNB-transporttarieven zijn
in 2021 met 1,6 tot 4,4 procent gestegen. Door
de inspanningen van VEMW is een tariefeffect
(voordeel) bereikt van 1,5 procent op het
transport capaciteitsafhankelijke verbruikstarief
(tavt).

‘De energietransitie komt
op stoom’
‘Nadat in 2019 het Klimaatakkoord een feit is geworden en
in 2019 en 2020 vele nieuwe initiatieven en
samenwerkingsverbanden zijn ontstaan, kan 2021
gekenschetst worden als het jaar waarin de uitvoering van
het Klimaatakkoord serieus ter hand genomen is. We zagen
een overtekening van het SDE++ stimuleringsbudget van 5
mrd euro met maar liefst 7 mrd euro (aanvragen voor 12
mrd euro). Het was ook een jaar met een toenemend aantal
inspirerende voorbeelden van energiebesparing en
elektrificatie in de industrie, waarbij niet alleen gekeken
wordt naar de business case van bijvoorbeeld een
elektroboiler maar ook de mogelijkheid om de
energiekosten te drukken door flexibel te schakelen tussen
de inzet van elektriciteit (e-boiler) en gas (wkk of
stoomketel). Dat wordt een belangrijke trend voor de
komende jaren in opmaat naar waterstof en CCS.‘

Voor het berekenen van een resultaat
hebben wij of onvoldoende gegevens
over uw aansluiting(en) beschikbaar
of is de uitkomst verwaarloosbaar
klein. Wij hebben voor xxxxxx
derhalve geen resultaat vastgesteld.

“

Jacques van de Worp
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‘2021 was het jaar waarin de uitvoering van
het Klimaatakkoord serieus ter hand
genomen is’
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Water

Bestuursakkoord Water

Waterprofielen voor betere besluitvorming bij
dreigend watertekort

In 2011 hebben Rijk, provincies, gemeenten,
waterschappen en drinkwaterbedrijven in het
Bestuursakkoord Water (BAW), maatregelen
afgesproken voor een doelmatiger waterbeheer.
Dit was nodig aangezien de totale kosten per
jaar voor het beheer van het watersysteem en de
waterketen zonder maatregelen zouden oplopen
van 7 miljard euro in 2010 tot 8 à 9 miljard euro
in 2020. Hierdoor zou de betaalbaarheid onder
druk komen te staan en de lasten voor
huishoudens en bedrijven fors stijgen. De
partijen hebben afgesproken om een
doelmatigheidswinst te realiseren van 750
miljoen euro in 2020. VEMW heeft in de aanloop
naar het BAW gewezen op de noodzaak van een
doelmatiger waterbeheer en sterk aangedrongen
op het nemen van maatregelen om dat te
realiseren. Bovendien hebben we in de afgelopen
tien jaar veel druk gezet op de uitvoering van
het BAW via contacten met Kamerleden.

VEMW heeft naar aanleiding van de evaluatie
van droogte in 2018 en 2019 voorgesteld om een
nieuw instrument in het leven te roepen: het
waterprofiel. Een waterprofiel geeft inzicht in
de waterbelangen van een industriële
watergebruiker. Basisgegevens over het
watergebruik van een industrieel bedrijf worden
op een overzichtelijke manier gepresenteerd in
een speciaal ontworpen sjabloon. Het gaat onder
meer om het type water dat wordt gebruikt, de
herkomst van dit water, het innamepatroon van
water door het jaar heen en de gevoeligheid
voor verstoringen in het aangevoerde water
voor verschillende parameters (bijvoorbeeld
zoutgehalte). Daarnaast wordt aangegeven of er
een back-upvoorziening aanwezig is. Ook
eventuele keteneffecten worden vermeld. Hierbij
kan worden gedacht aan effecten op het
elektriciteitsnet en op de levering van producten
en water aan andere bedrijven.

In 2021 is de eindrapportage gepubliceerd
waarin de resultaten zijn toegelicht. Gebleken is
dat de beoogde doelmatigheidswinst ruim is
gerealiseerd. De eindrapportage laat zien dat in
2019 een doelmatigheidswinst van circa 668
miljoen euro is gerealiseerd in de waterketen en
een doelmatigheidswinst van circa 404 miljoen
euro in het watersysteem. De totale
gerealiseerde doelmatigheidswinst bedraagt
hiermee ruim 1 miljard euro. Dit is meer dan de
doelstelling van tenminste 750 miljoen euro per
jaar. Omdat de doelstelling ruimschoots is
gerealiseerd, zijn de lasten ook voor leden van
VEMW aanzienlijk minder toegenomen dan
zonder het BAW het geval zou zijn geweest.
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In 2021 is in opdracht van het ministerie van
I&W een pilot uitgevoerd in het westelijk
havengebied in Rotterdam. VEMW was daar als
lid van de stuurgroep nauw bij betrokken. De
pilot bleek succesvol: het waterprofiel draagt bij
aan het inzichtelijk maken van de
waterbelangen van de industrie en daarmee aan
de kwaliteit van de besluitvorming in tijden van
(dreigend) watertekort.

###############
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De resultaten tonen aan dat dit nieuwe
instrument op een efficiënte manier kan leiden
tot een betere informatievoorziening en
besluitvorming over maatregelen bij een
dreigend watertekort. In 2022 wordt dit nieuwe
instrument in alle zoetwaterregio's toegepast.

Wij schatten in dat onze inspanningen
voor industriële gebruikers van
oppervlaktewater kunnen leiden tot
een besparing. Uw organisatie
behoort niet tot deze groep
gebruikers. Derhalve hebben wij voor
xxxxxx geen resultaat vastgesteld.

Roy Tummers
directeur Water

‘Nieuw instrument voor
betere besluitvorming bij
(dreigend) watertekort’

Handreiking Legionella in
waterzuiveringsinstallaties

‘In 2021 is een nieuw, mede door VEMW ontwikkeld,
instrument in de praktijk getoetst: het Waterprofiel.
Tijdens een pilotproject bleek dat toepassing van het
waterprofiel daadwerkelijk kan leiden tot betere
besluitvorming in tijden van dreigend watertekort. Door de
waterbelangen van industriële bedrijven tijdig in te
brengen, kunnen beslissingen van het Regionaal Droogte
Overleg beter worden onderbouwd. In 2021 is ook becijferd
dat partijen in de waterketen (drinkwaterbedrijven,
waterschappen en gemeenten) erin zijn geslaagd om
jaarlijks meer dan een miljard euro aan
doelmatigheidswinst te realiseren. Dat is nog meer dan de
doelstelling van jaarlijks 750 miljoen euro die in het
Bestuursakkoord Water (BAW) uit 2011 was opgenomen en
in 2020 gerealiseerd moest worden. Vanuit VEMW hebben
we in de aanloop naar het BAW sterk aangedrongen op
besparingen. In de jaren daarna hebben we via onze
contacten in de Tweede Kamer druk op de ketel gehouden.
Door de gerealiseerde doelmatigheidswinst is er sprake van
een zeer beheerste stijging van de waterrekening voor
burgers en bedrijven.
Voorts hebben we samen met diverse andere partijen in
20w21 belangrijke stappen gezet richting een handreiking
legionellapreventie in waterzuiveringsinstallaties. Het
resultaat biedt concrete handvatten voor bedrijven en
bevoegde gezagen waarmee zij invulling kunnen geven aan
de beheersing van het risico op groei en verspreiding van
legionella. Tegelijkertijd behouden bedrijven de
mogelijkheid om te kiezen voor een wijze van beheersing
die past bij hun situatie.’
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Naar aanleiding van twee incidenten in 2017 en
2018, waarbij twee industriële
afvalwaterzuiveringen als waarschijnlijke bron
werden aangewezen voor legionellapatiënten in
de omgeving, wordt van bedrijven met een
biologische waterzuiveringsinstallatie verwacht
dat ze risico's op groei en verspreiding van
legionella beheersen. VEMW heeft zich de
afgelopen jaren nadrukkelijk geprofileerd als
vertegenwoordiger van bedrijven die met
legionella te maken kunnen hebben. Zo hebben
we afspraken gemaakt met Omgevingsdiensten,
een eigen onderzoek laten uitvoeren binnen de
achterban en aangedrongen op een handreiking
legionellapreventie in AWZI. Een dergelijke
handreiking moet bedrijven duidelijke
handvatten bieden voor het beheersen van
risico's en moet ervoor zorgen dat de bedrijven
die hiermee te maken hebben op een eenduidige
wijze door de bevoegde gezagen worden
behandeld. In 2021 is onder regie van het
ministerie van I&W een handreiking
gereedgekomen. Vanuit VEMW hebben we hier
actief aan meegewerkt. Het stuk reikt concrete
handvatten aan voor de inventarisatie, analyse
en beoordeling van risico’s en biedt
tegelijkertijd voldoende ruimte voor een
maatwerkbenadering.

###############

xxxxxx

verschuldigd en aan de provincie een
grondwaterheffing als er grondwater wordt
onttrokken. Mede door de inspanningen van
VEMW is er opnieuw voor gezorgd dat er,
ondanks de druk op de kosten van het
waterbeheer, sprake is van een beheerste
ontwikkeling van de diverse water(gerelateerde)
tarieven.
Specifiek voor de drinkwatertarieven is van
belang dat in 2021 de vermogenskostenvoet die
drinkwaterbedrijven in 2022, 2023 en 2024
moeten hanteren (ook wel WACC, Weighted
Average Cost of Capital) door de minister van
I&W is vastgesteld op 2,95 procent. Dat is iets
hoger (0,2 procent) dan in de periode
2020–2021. De toename is echter aanzienlijk
lager dan de drinkwaterbedrijven hadden
gewild. Een lage WACC tempert de
drinkwatertarieven.

Deze inspanningen hebben voor xxxxxx
tot een besparing geleid van circa
300.000 euro per installatie. Deze
besparing is gebaseerd op de totale
vermeden investeringen die gepaard
gaan met de realisatie van een
overkapping van uw (biologische)
zuiveringsinstallatie. Op basis van een
afschrijvingstermijn van vijf jaar
betekent dat een besparing van 60.000
euro per jaar.
Beleidsnota drinkwater
De vraag naar drinkwater neemt toe door de
groei van de bevolking in Nederland, de
economische groei en een groeiend
drinkwaterverbruik per hoofd van de bevolking.
Dat zet de toekomstige drinkwatervoorziening
onder druk. In 2021 is het nationale
drinkwaterbeleid herijkt en vastgelegd in de
Beleidsnota Drinkwater. Een bewuste en
spaarzame omgang met drinkwater door
huishoudelijke en zakelijke consumenten is een
van de speerpunten van het beleid.

De inspanningen van VEMW hebben
geleid tot een tempering van de
drinkwatertarieven. Wij schatten in
dat dit neerkomt op een besparing
van 1,5 procent. Dat leidt voor xxxxxx
bij een gemiddeld drinkwatertarief
van 82 cent per kubieke meter tot een
besparing van circa 900 euro.

Voor het zakelijk gebruik betekent dit dat de
minister het laagwaardig gebruik van
drinkwater wil ontmoedigen. Hierbij gaat het
bijvoorbeeld om de inzet van drinkwater om te
koelen of spoelen. Er wordt ingezet op het juiste
water voor het juiste gebruik. Door de inzet van
VEMW is hierbij voor een maatwerkbenadering
gekozen. De urgentie en mogelijkheden voor
drinkwaterbesparing zijn namelijk niet overal
gelijk. De druk op de drinkwatervoorziening is
in sommige delen van Nederland groter dan in
andere delen. Voorts zijn alternatieven voor
drinkwater niet altijd voorhanden. Met andere
woorden: de mogelijkheden om het gebruik van
drinkwater voor laagwaardige toepassingen
terug te dringen, kunnen voor de ene zakelijk
gebruiker ruimer zijn dan voor de andere
zakelijk gebruiker.

Het beleid voor onvoorziene lozingen heeft
betrekking op milieubelastende activiteiten die
een afstroomroute hebben naar
oppervlaktewater en/of een RWZI en daarmee
een risico kunnen vormen voor
oppervlaktewater en/of RWZI. In 2021 is het
beleid geactualiseerd en vastgelegd in een nieuw
Handboek Onvoorziene lozingen. Doel van het
beleid is om risico’s op onvoorziene lozingen
inzichtelijk te maken en te classificeren. Mede
door de inzet van VEMW is een nieuw
selectiesysteem voor de classificatie van risico’s
geïntroduceerd. Dit is de “waterrelevante
risicotoets” die bestaat uit een voorselectie en
een uitgebreide selectie. Er wordt onderscheid
gemaakt tussen bedrijven met meer en minder
risico op onvoorziene lozingen. Bij hogere
risico’s worden meer inspanningen verlangd
van exploitanten. Bedrijven met geringe
hoeveelheden gevaarlijke stoffen hoeven op
basis van de voorselectie niets te doen. Het
nieuwe systeem is meer dan het oude
toegespitst op de praktijk van industriële
bedrijven.

Watertarieven
Leden van VEMW betalen verschillende
watertarieven en -heffingen. xxxxxx betaalt aan
het waterbedrijf voor het drink- of
industriewater dat wordt afgenomen en aan de
waterbeheerder (waterschap of Rijkswaterstaat)
voor het proceswater dat indirect (op de
riolering) of direct (op oppervlaktewater) wordt
geloosd. Aan de gemeente is een rioolheffing
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Beleid onvoorziene lozingen
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De resultaten in dit Jaaroverzicht zijn met de grootste zorg
samengesteld op basis van de bij VEMW beschikbare informatie
(laatst bekende, door het lidbedrijf opgegeven verbruiksgegevens).
Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de
samenstelling en het onderhoud van de in dit Jaaroverzicht
vermelde resultaten en gegevens, kan VEMW niet garanderen dat
de informatie actueel en compleet is. Bij de berekeningen in dit
Jaaroverzicht zijn we uitgegaan van een aantal algemene
uitgangspunten waarvan niet zonder meer vaststaat of die direct
op uw bedrijf van toepassing zijn. De berekeningen zijn derhalve
uitsluitend indicatief. VEMW aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of
gederfde winst, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als
gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik),
het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van
informatie in dit verslag.
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