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De energiesector staat voor veranderingen die gevolgen
hebben voor netbeheerders

• De NMa zal in de komende jaren nieuwe methodebesluiten vaststellen voor regionale en
landelijke netbeheerders.

Sectie 1 – Introductie

“Zijn er aspecten van de tariefregulering die aandacht en mogelijke aanpassing
behoeven om tariefregulering toekomstbestendig te houden c.q. te maken?”

landelijke netbeheerders.

• De energiesector staat voor aanzienlijke veranderingen.

• PwC is door de NMa gevraagd om te analyseren wat de gevolgen zijn van de verwachte
ontwikkelingen in de komende 3-7 jaar voor tariefregulering. De NMa wil dit onderzoek
gebruiken in de vaststelling van nieuwe methodebesluiten.

• De NMa heeft de vraagstelling in het onderzoek als volgt beschreven:

PwC
29 maart 2012

2
Klankbordgroep • PwC-onderzoek:Visie op tariefregulering

• Wat zijn de belangrijkste (kenmerken van) toekomstscenario’s voor de context waarbinnen netbeheerders
opereren?

• Wat zijn de effecten van de scenario’s op de diverse actoren, de trias energetica en de dienstverlening
aangaande de uitvoering van wettelijke taken door netbeheerders?

• Wat betekenen die effecten voor (het behalen van het doel van) de tariefregulering dan wel wat zouden ze
moeten betekenen?



Het onderzicht richt zich op ontwikkelingen bij zowel
transmissie als distributie, gas en elektriciteit

Scope van het onderzoek:

Sectie 1 – Introductie

• In het onderzoek kijken wij naar ontwikkelingen in zowel transmissie als distributie, gas en
elektriciteit.

• De NMa heeft gekozen voor een tijdshorizon van 3-7 jaar. Dit is de periode die relevant is voor
de aankomende methodebesluiten.

• Toekomstscenario’s staan centraal in het onderzoek. Knelpunten die actoren nu al ervaren horen
daar in principe niet bij, tenzij ze versterkt worden door toekomstige ontwikkelingen

• Wij beperken ons tot het verkennen en inventariseren, beschrijven en analyseren van visies over
toekomstige ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de tariefregulering van de
netbeheerders. In het onderzoek staan de doelen van tariefregulering niet ter discussie.
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Het eindproduct bestaat uit een rapport met conclusies
en aanbevelingen voor de NMa

Sectie 1 – Introductie

Conclusie

• In de conclusie beantwoorden wij de vraag of er onderdelen zijn van het
reguleringsraamwerk die aandacht vragen van de NMa om het bestendig
te maken tegen de verwachte ontwikkelingen in de komende jaren.

Conclusie

Aanbevelingen

• Per onderdeel doen wij een aanbeveling waar een mogelijke oplossing aan
moet voldoen maar werken deze niet uit.

• Wij analyseren tevens of tariefregulering het juiste instrument is om een
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• Wij analyseren tevens of tariefregulering het juiste instrument is om een
issue op te lossen. Een aanpassing van tariefregulering zal niet altijd voor
een oplossing zorgen, een wijziging van het wettelijk kader kan bijvoorbeeld
noodzakelijk zijn.

• Wij verwachten dat een aantal ontwikkelingen vanuit het perspectief van
tariefregulering minder relevant zijn, maar mogelijk wel voor andere
“beleids”instrumenten (Technische Codes; wetgeving).



Aanpak en proces
Sectie 2
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Onze aanpak is opgedeeld in 6 stappen

Sectie 2 – Aanpak en proces

Beschrijven lange termijn trends en ontwikkelingen
! In sectie 3 geven wij een aanzet voor

Beschrijven lange termijn trends en ontwikkelingen

Opstellen van scenario’s voor de korte en middellange
termijn

Analyseren van impact op actoren en
betaalbaarheid, duurzaamheid en dienstverlening

Analyseren van gevolgen voor doelen regulering

@

#

$

%

In sectie 3 geven wij een aanzet voor
relevante ontwikkelingen

In stap 2-4 gebruiken wij input van
stakeholders door middel van
interviews en klankbordgroepen

Op de volgende pagina’s lichten wij de
aanpak in deze stappen toe
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Geven van conclusies en aanbevelingen%

Schetsen internationaal perspectief%

^



Voor een representatief beeld van de verwachtingen
nemen wij interviews af met een variëteit aan partijen

Sectie 2 – Aanpak en proces

Organisatie Onderwerpen

Ministerie van EL&I Veranderingen in beleidsomgeving (E- en G-wet)Ministerie van EL&I Veranderingen in beleidsomgeving (E- en G-wet)

TenneT Ontwikkelingen in het landelijke E-net

GTS Ontwikkelingen in het landelijke G-net

Enexis Ontwikkelingen in de regionale netten

Stedin Ontwikkelingen in de regionale netten

Alliander Ontwikkelingen in de regionale netten

Vertegenwoordiging van kleinere netbeheerders Ontwikkelingen in de regionale netten

Vereniging Eigen Huis Ontwikkelingen vanuit afnemersperspectief

Consumentenbond Ontwikkelingen vanuit afnemersperspectief

VEMW Ontwikkelingen vanuit afnemersperspectief
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VEMW Ontwikkelingen vanuit afnemersperspectief

Pawex Ontwikkelingen vanuit perspectief decentrale invoeders

Energie Nederland Ontwikkelingen vanuit perspectief producenten (en/of
leverancier)



Input vanuit de sector is van belang voor het onderzoek
(1/2)

Opstellen van scenario’s voor de korte en middellange termijn

Sectie 2 – Aanpak en proces

• In deze stap willen wij inzicht krijgen in welke ontwikkelingen in de komende jaren van belang
zijn.

• Hiervoor gebruiken wij desk research, de interviews en de klankbordgroep.

Analyseren van impact op actoren

• In Stap 3 onderzoeken we wat de impact is van elke ontwikkeling op de verschillende actoren:
netbeheerders, producenten en afnemers (en representatieve organisaties).

• We veronderstellen in deze stap dat de markt leidend is en de netbeheerder volgend is (en de
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• We veronderstellen in deze stap dat de markt leidend is en de netbeheerder volgend is (en de
ontwikkelingen accommodeert).

• In Stap 3 staan we dus nog niet stil bij de vraag of tariefregulering mogelijk effect heeft op deze
ontwikkelingen.

• De impact op de actoren analyseren wij door desk research en de interviews.
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Input vanuit de sector is van belang voor het onderzoek
(2/2)

Analyseren van gevolgen voor doelen van regulering

Sectie 2 – Aanpak en proces

• We eindigen per ontwikkeling met een analyse van de vraag of deze ontwikkeling mogelijk
relevant is met het oog op het behalen van de doelstellingen van tariefregulering.

• Vertrekpunt hiervoor is de huidige invulling van de regulering. Mogelijke vragen daarbij zijn:

− Is de ontwikkeling van de verwachte kosten gelijk per (regionale) netbeheerder? 

− Kunnen netbeheerders alle efficiënt gemaakt kosten terugverdienen?

− Draagt een ontwikkeling bij aan de doelmatigheid van de bedrijfsvoering?

− Blijven netbeheerders geprikkeld om een betrouwbaarheidsniveau te kiezen waarbij de kosten opwegen 
tegen een hogere leveringszekerheid?

PwC
29 maart 2012
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Toetsingskader: gevolgen van ontwikkelingen voor het
behalen van doelen van tariefregulering

Sectie 2 – Aanpak en proces

Interpretatie NMa in methodebesluitenWettelijke
doelstelling

Bevorderen • Een netbeheerder mag alleen die kosten

Toets effecten scenario’s voor doelen
regulering

1. Draagt een ontwikkeling bij aan deBevorderen
doelmatigheid van de
bedrijfsvoering

• Een netbeheerder mag alleen die kosten
terugverdienen die noodzakelijk zijn voor de
uitvoering van zijn wettelijke taken.

• Bedrijven die beter presteren dan de
efficiëntiedoelstelling mogen het extra behaalde
rendement behouden.

Geen rendement hoger
dan in het economisch
verkeer gebruikelijk

• Gemiddeld geen bovennormaal rendement; het
normrendement niet te hoog en ook niet te laag.

Gelijkwaardigheid in de
doelmatigheid

• Elke netbeheerder moet een even grote kans
hebben om de efficiëntiedoelstelling te behalen.

• Vergelijkbare inkomsten voor vergelijkbare

1. Draagt een ontwikkeling bij aan de
doelmatigheid van de bedrijfsvoering? Wordt de
ontwikkeling geremd, bevorderd of neutraal
beïnvloed door regulering? Stelt de ontwikkeling
de NMa in staat om de doelmatigheid zo goed
mogelijk te beoordelen?

2. Kunnen netbeheerders alle efficiënt gemaakte
kosten terugverdienen?

3. Is de ontwikkeling van verwachte kosten (per
output) gelijk per netbeheerder?

PwC
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• Vergelijkbare inkomsten voor vergelijkbare
prestaties

• Prikkels voor optimale balans tussen kwaliteit en
kosten.

4. Worden netbeheerders geprikkeld om een
betrouwbaarheidsniveau te kiezen waarbij de
kosten die zij maken opwegen tegen de
voordelen die afnemers genieten van een hogere
leveringszekerheid?

Meest doelmatige
kwaliteit van het
transport



Doelstelling is om het onderzoek eind mei af te ronden

Sectie 2 – Aanpak en proces

DatumDatum

Klankbordgroep 29 maart

Interviews met partijen maart – april

Terugkoppeling klankbordgroep medio mei

Definitieve rapportage eind mei

• In maart/april zullen wij interviews met stakeholders afnemen. In deze interviews
vragen wij naar ontwikkelingen die volgens partijen relevant zijn, en of

PwC
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vragen wij naar ontwikkelingen die volgens partijen relevant zijn, en of
tariefregulering in dat kader toekomstbestendig is.

• Wij gebruiken de interviews ook om meer inzicht te krijgen in de impact van
ontwikkelingen in de komende jaren.



Ontwikkelingen in de energiesector
Sectie 3
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Toekomstige ontwikkelingen staan centraal in het
onderzoek

Sectie 3 – Ontwikkelingen in de energiesector

• In het onderzoek maken wij onderscheid tussen regionaal/landelijk en elektriciteit/gas
• In onderstaande figuur hebben wij relevante ontwikkelingen opgenomen, wij horen het graag als

ProductieProductie NetbeheerdersNetbeheerders AfnameAfname

Elektriciteit en gas

• Marktkoppeling
• Europese integratie
• Leveranciersmodel
• Slimme meters
• Gaskwaliteit

BeleidskaderBeleidskader
Financiële en

marktontwikkelingen
Financiële en

marktontwikkelingen

Elektriciteit en gas

• Fusies
• Herkaveling
• Verbreding activiteiten
• Verslechtering kredietwaardigheid
• Privatisering

• In onderstaande figuur hebben wij relevante ontwikkelingen opgenomen, wij horen het graag als
ontwikkelingen ontbreken.

• Een belangrijke vraag is of deze ontwikkelingen op korte termijn (3-7 jaar) of lange termijn impact hebben
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Elektriciteit Gas

• Decentrale
opwekking

• Toename wind &
zon

• Verhoging energie
efficiency

• Groen gas en biogas
• Kwaliteitsconversie
• Vermindering

productie
“Groningen” en
kleine velden.

Elektriciteit Gas

• Transitie van import
naar exportland

• Elektrisch vervoer
• Gebruik elektriciteit

voor verwarming
woningen

• Mogelijke
vermindering van
de vraag

Elektriciteit en gas

• Verouderende assets
• Smart grids
• Innovatie
• Decentrale (lokale) netten

Technologische
ontwikkelingen
Technologische
ontwikkelingen
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Door veranderingen in productie en vraag van E en G
verandert de transportcapaciteitsvraag

• Als rode draad door deze verwachte ontwikkelingen loopt het toekomstbestendig
houden van de transportnetten voor een duurzame economie. Dit beïnvloedt zowel

Sectie 3 – Ontwikkelingen in de energiesector

houden van de transportnetten voor een duurzame economie. Dit beïnvloedt zowel
de omvang als de samenstelling van aanbod van en vraag naar transportcapaciteit.

Productie

• In de afgelopen jaren zijn in Nederland veel energiecentrales gebouwd, hierdoor zal Nederland
een exportland van elektriciteit worden. De windcapaciteit zal verder toenemen. Ook de zon-
capaciteit kan fors stijgen. Een toename van duurzame capaciteit heeft niet alleen gevolgen voor
de omvang van het net maar ook voor de balancering van de netten.

• Het gas hogedruknet verandert door de dalende binnenlandse productie en de invulling van de

PwC
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• Het gas hogedruknet verandert door de dalende binnenlandse productie en de invulling van de
gasrotondeambitie. Lokaal stijgt de productie en invoeding van groen gas.

Afname

• Op de langere termijn zal elektriciteit naar verwachting een grotere rol spelen in het vervoer en
verwarming. Op termijn kan het belang van gas in de (binnenlandse) consumptie afnemen.
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Het speelveld zal veranderen door publiek beleid en
ontwikkelingen bij netbeheerders

Beleidskader

Sectie 3 – Ontwikkelingen in de energiesector

• Europese integratie en marktkoppeling zal de komende jaren op de agenda blijven staan.
Netbeheerders zien ook nationaal beleid op zich afkomen.

• Voorbeelden hiervan zijn de introductie van slimme meters en het leveranciersmodel. In de
toekomst zal het marktmodel en het cascadestelsel mogelijk ter discussie komen te staan als het
belang van decentrale opgewekte capaciteit en demand side management toeneemt.

Financiële en marktontwikkelingen

• Consolidatie of herkaveling bij de regionale netbeheerders is een van de mogelijke

PwC
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toekomstscenario’s.

• Netbeheerders ontwikkelen activiteiten naast of aanvullend op het netbeheer.

• Er zijn plannen voor de privatisering van de (landelijke) netbeheerders en zij krijgen mogelijk
een beursnotering.
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Technologische ontwikkelingen in het netbeheer zijn
vooral van belang voor de elektriciteitsnetten

Technologische ontwikkelingen

Sectie 3 – Ontwikkelingen in de energiesector

• Over slimme netten wordt al lang gesproken en het is de verwachting dat de netten geleidelijk
steeds slimmer worden.

• Een belangrijke uitdaging is het op peil houden van de kwaliteit van de netten in het licht van de
toenemende vergrijzing. Hierbij gaat het om zowel de veroudering van de netten als om de
vergrijzing van het beschikbare technische personeel dat nodig is om de netten in stand te
houden.

• Door de toename van lokale productie kunnen lokale energienetten ontstaan die niet zijn
aangesloten op de regionale en landelijke transportnetwerken.

• De verduurzaming van de energievoorziening stelt de netbeheerders voor uitdagingen,
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• De verduurzaming van de energievoorziening stelt de netbeheerders voor uitdagingen,
bijvoorbeeld op het gebied van balancering en demand management. Zij zullen daarop moeten
reageren door het ontwikkelingen van nieuwe technieken en toepassingen. Innovatie zal daarom
een grotere rol spelen in het netbeheer dan het in het verleden heeft gedaan.
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Onderzoeksvragen
Sectie 4
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Wij ontvangen graag input ten behoeve van de
beantwoording van de vervolgvragen in het onderzoek

De ontwikkelingen op de lange termijn vormen de achtergrond voor het verdere
onderzoek. Vervolgvragen zijn:

Sectie 4 – Onderzoeksvragen

onderzoek. Vervolgvragen zijn:

Wanneer is naar u mening een ontwikkeling relevant zodat wij daar aandacht aan zouden
moeten besteden in de aanbevelingen over de toekomstbestendigheid van tariefregulering?

Welke relevante ontwikkelingen zouden wij mee moeten nemen in de analyse?

In hoeverre doen (of doet de impact van) deze ontwikkelingen zich de komende jaren voor?

Wat is de impact op netbeheerders, producenten en afnemers?

Wat zijn de gevolgen voor de trias energetica (betrouwbaarheid, betaalbaarheid en

!
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%
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Wat zijn de gevolgen voor de trias energetica (betrouwbaarheid, betaalbaarheid en
duurzaamheid) en dienstverlening?

Is tariefregulering voldoende toekomstbestendig in het licht van genoemde ontwikkelingen?
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