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Energie & Water Update
In dit nummer
In dit nummer vindt u o.a. drie artikelen over
energiethema’s: We behandelen de afschaffing
van de wettelijke grondslag voor teruggave van
energiebelasting voor elektriciteit. We gaan in op
de financiële grenzen van congestie en de verzilvering van het flexibiliteitspotentieel t.a.v. congestiemanagement. Verder besteden we aandacht
aan de gestructureerde aanpak van opkomende
stoffen door middel van een wegwijzer.
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Belastingteruggaaf
Waar gaat het over?
De Kamer heeft een amendement aangenomen van
het Lid Van Raan waardoor de wettelijke grondslag
voor teruggave van energiebelasting voor elektriciteit wordt afgeschaft. Het amendement wijzigt
artikel XXIIA van het jaarlijkse Belastingplan, waardoor artikel 66 van de Wet Belastingen op Milieugrondslag vervalt. Het Belastingplan is een jaarlijks
op Prinsjesdag terugkerend pakket aan wetsvoorstellen m.b.t. fiscale wetgeving. Artikel 66 vormde
de wettelijke grondslag voor teruggave van energiebelasting voor grootverbruikers die deelnamen aan
energie-efficiëntie convenanten van 2010 tot en
met 2020, uitgesplitst naar de MJA3 convenant
voor niet-ETS bedrijven en MEE voor EU-ETS bedrijven. De belastingteruggave gold uitsluitend voor de
energiebelasting op elektriciteit in de hoogste tariefschaal (geheven vanaf 10 miljoen kWh).

Voor herinvoering van eenzelfde vergelijkbare belastingteruggave is een wetswijziging nodig. Indien
u tot 2021 deelnam aan een MJA/MEE3 convenant,
betekent dit dat u per 2021 geen aanspraak meer
kan maken op teruggave van energiebelasting.
Betrokkenheid VEMW
VEMW heeft m.b.t. CO2-reductie consistent gepleit
voor ondubbelzinnig beleid. Grootverbruikers worden geconfronteerd met steeds strengere eisen
voor het verminderen van hun uitstoot van CO2 of
CO2-equivalenten. Voor veel van hen is verduurzaming enkel mogelijk via elektrificatie. VEMW heeft
er daarom herhaaldelijk op gewezen dat een belastingteruggave gebaseerd op het verminderd verbruik van elektriciteit de elektrificatie van de industrie niet moet verhinderen.

Wat betekent dit voor u ?
De energie-efficiëntie convenanten eindigden op 1
januari 2021. Er zijn geen vervangende convenanten opgesteld. Het vervallen van de grondslag van
de belastingteruggave betekent dat ook bij invoering van een nieuw convenant een vergelijkbare
energiebelastingteruggave niet langer mogelijk is.

Meer informatie: Chiel Bakker, beleidsadviseur energie (0348-48 43 54, cb@vemw.nl).

Financiële grenzen aan congestie
Waar gaat het over?
De ACM heeft op 19 augustus 2021 het ontwerp
codebesluit congestiemanagement gepubliceerd met
daarin langverwachte voorgenomen wijziging van de
spelregels bij congestie. Deze voorgenomen nieuwe
regels betekenen een radicale omslag in hoe een
netbeheerder toetst of congestiemanagement moet
worden toegepast. Nu gelden nog vier brede vereisten, waardoor de netbeheerder vaak concludeert dat
congestiemanagement niet kan worden toegepast. In
de nieuwe spelregels worden deze vier vage vereisten door twee concrete criteria vervangen: de financiële en technische grens. Indien congestiemanagement binnen deze grenzen past, moet de netbeheerder het verplicht uitvoeren.
Wat betekent dit voor u?
Netbeheerders maken kosten om congestiemanagement toe te passen: voor het afkopen van transportrechten betaalt de netbeheerder de partij die aanbiedt zijn transportbehoefte te verminderen. Deze
kosten mag een netbeheerder terugverdienen en
zullen dus worden verdisconteerd in de transporttarieven. De financiële grens bepaalt tot aan welk bedrag de netbeheerder congestiemanagement zal
moeten toepassen. De financiële grens wordt bepaald per congestiegebied en bedraagt 2,50 euro per

MWh van de hoeveelheid energie die met de aanwezige transportcapaciteit kan worden getransporteerd
in het congestiegebied voor de duur van de congestie. Een netbeheerder zal bijvoorbeeld voor een
trafo met een capaciteit van 100MW in een congestiegebied waar een verzwaring 3 jaar zal duren minstens 6,57 miljoen euro aan congestiemanagement
moeten uitvoeren alvorens hij transport mag weigeren.
Betrokkenheid VEMW
VEMW is nauw betrokken bij het codewijzigingsbesluit congestiemanagement. VEMW heeft op het
ontwerpbesluit een zienswijze ingediend en deze
meermaals toegelicht, waaronder in een formele
hoorzitting. VEMW heeft daarin onder andere aangedrongen op maximale toepassing van congestiemanagement door netbeheerders. Daarnaast heeft
VEMW in reactie op het ontwerpbesluit gepleit voor
een solide onderbouwing voor de uniforme financiële grens van 2,50 euro per MWh, aangezien de baten en daarmee gerechtvaardigde kosten van congestiemanagement locatie-afhankelijk zullen verschillen. Het definitieve besluit van de ACM wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2022.

Verzilvering flexibiliteitspotentieel
Waar gaat het over?
De ACM heeft op 19 augustus 2021 het ontwerp codebesluit congestiemanagement gepubliceerd, met daarin de voorgenomen wijzigingen van de spelregels voor congestie en congestiemanagement.
Congestiemanagement
wordt momenteel op het niveau van regionale
elektriciteitsnetwerken amper toegepast. De
nieuwe spelregels betekenen dat dit vaker zal
moeten worden toegepast, zowel op niveau
van het regionaal als landelijke elektriciteitsnet.
In een gebied waar congestiemanagement
wordt toegepast, koopt een netbeheerder
transportrechten terug van aangeslotenen voor
momenten waarop naar verwachting het net
wordt overbelast. Bedrijven die beschikken
over een flexibiliteitspotentieel in hun processen zullen in een gebied waar congestiemanagement wordt toegepast de waarde daarvan
kunnen verzilveren en tevens bijdragen aan een
betere benutting van de schaarse capaciteit op
het net.

aanbieden van hun flexibiliteit tegen een door
henzelf bepaalde prijs. De flexibiliteit die door
aangeslotenen in het congestiemanagementgebied tegen de laagste prijs wordt aangeboden
zal worden afgeroepen. Zo kunnen aangeslotenen de waarde van hun flexibiliteit verzilveren.
De toegenomen toepassing van congestiemanagement als gevolg van het definitieve besluit
betekent dus dat de vraag naar flexibiliteit toeneemt en de waarde daarvan naar verwachting
stijgt.
.

Betrokkenheid VEMW
VEMW is nauw betrokken bij het codewijzigingsbesluit congestiemanagement: VEMW
heeft een zienswijze ingediend en deze meermaals toegelicht, waaronder in een formele
hoorzitting. VEMW heeft daarnaast een gezamenlijk position paper met TenneT gepubliceerd waarin de belemmeringen voor het ontsluiten van industriële flexibiliteit uiteen worden gezet, evenals een zestal concrete voorstellen om deze belemmeringen te verhelpen.

Wat betekent dit voor u?
Aangeslotenen nemen deel aan marktgebaseerd congestiemanagement middels het

Meer informatie over bovenstaand artikel: Chiel Bakker, beleidsadviseur energie (0348 48 43 54, cb@vemw.nl).
Meer informatie over onderstaand artikel: Roy Tummers, directeur water (0348 48 43 52, rt@vemw.nl).

Wegwijzer opkomende stoffen brengt gestructureerde aanpak dichterbij
Waar gaat het over?
Waterbeheerders en drinkwaterbedrijven werden in
de afgelopen jaren meermaals geconfronteerd met
nieuwe, onbekende stoffen en/of nieuwe informatie
waaruit de schadelijkheid van stoffen bleek. Stoffen
als PFAS, Pyrazool, Melamine en GenX zijn hier voorbeelden van. De stoffen worden opkomende
stoffen genoemd. Aan de zogenaamde bestuurlijke
versnellingstafel opkomende stoffen is eerder de
behoefte geuit om inzichtelijk te maken welke stappen lokaal, regionaal en/of landelijk genomen moeten worden na de signalering van opkomende
stoffen. Het bleek lang niet altijd duidelijk wie in
deze situaties nou precies wat moet doen. De vraag
was vooral hoe partijen in die situaties optimaal
kunnen samenwerken en communiceren. Met de
publicatie van de “Wegwijzer Opkomende stoffen in
oppervlaktewater” is gepoogd om deze vraag te
beantwoorden. De Wegwijzer brengt de te nemen
stappen in beeld en geeft inzicht in de rollen en
verantwoordelijkheden van betrokkenen, waaronder industriële bedrijven.
Wat betekent dit voor u?
De Wegwijzer kan gebruikt worden door alle partijen die te maken (kunnen) krijgen met acties die
volgen bij het aantreffen van opkomende stoffen in
oppervlaktewater. Het document biedt de betrokken partijen helderheid over het handelingskader na
signalering van (potentieel) schadelijke stoffen. Een

stof kan in oppervlaktewater voorkomen als gevolg
van een lozing door een bedrijf. Het lozende bedrijf
vormt dan een belangrijke partij die wordt betrokken bij het gesprek over de vraag welke acties genomen moeten worden om de eventuele risico’s van
een opkomende stof te beheersen en/of te beperken. Deze vraag wordt door de betrokken partijen
(inclusief lozende bedrijven) zoveel mogelijk gezamenlijk beantwoord. In de Wegwijzer kunt u zien
welke taken en verantwoordelijkheden voor u als
lozend bedrijf aan de orde zijn vanaf de signalering
van een opkomende stof tot en met het bepalen van
de handelingsmogelijkheden. Daarbij kunt u denken
aan het maken van afspraken met het bevoegde
gezag over de eventuele emissiebeperkende maatregelen op basis van de vergunning en vigerende
wet- en regelgeving, maar ook aan communicatie.

Betrokkenheid VEMW
VEMW nam deel aan de bestuurlijke versnellingstafel opkomende stoffen en was ook nauw betrokken
bij de totstandkoming van de Wegwijzer. Wij hebben onder andere deelgenomen aan zogenaamde
‘botsproeven’ waarbij door middel van het gezamenlijk bespreken van praktijkcases meer duidelijkheid ontstond over de (gestructureerde) aanpak van
opkomende stoffen. Dit vergrootte de toepasbaarheid van de Wegwijzer in de praktijk.
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Colofon
E&W update is een uitgave van de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW). Middels de E&W Update informeert VEMW haar leden over nieuwe wetten, regels en beleid (voornemens) op het gebied van
energie, water en duurzaamheid. E&W Update wordt digitaal verspreid onder VEMW leden en verschijnt
ieder kwartaal.
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