
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 

P
ag

in
a 

1/4 M
uzenstraat 41 | 2511 W

B
 D

en H
aag 

P
ostbus 16326 | 2500 B

H
 D

en H
aag 

 T
 070 722 20 00 | F

 070 722 23 55 
info @

acm
.nl | w

w
w

.acm
.nl | w

w
w

.consuw
ijzer.nl 

Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Mevrouw M.C.T.M. Franke 
Commissie EZ 
Postbus 20018 
2500 EA  'S-GRAVENHAGE 
 
 

 

Den Haag, 2 april 2013  

 

Aantal bijlage(n):  
Uw kenmerk:  
Ons kenmerk: ACM/DE/2013/200812 
Contactpersoon: R. de Rooij   | Raymond.de.Rooij@acm.nl |  
Onderwerp: 13.0086.01 Inbreng van ACM ten behoeve van het rondetafelgesprek Inzichten in de 
Duitse Energiewende 

 

Geachte mevrouw Franke, 

Bijgaand stuur ik u een korte samenvatting van de standpunten van ACM met betrekking tot de 
gevolgen van de Duitse Energiewende voor de Nederlandse energiemarkt.  

Met vriendelijke groeten, 

Autoriteit Consument en Markt 
namens deze,  

 

 
Mr. L.A.G. Moelker   
Manager Groothandel Elektriciteit 
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Inzichten in de Duitse Energiewende: standpunten van ACM 

 

Doelstellingen van Europese marktintegratie 

Nederland heeft de afgelopen jaren een actieve rol gespeeld in het wegnemen van handelsbelemmeringen 

tussen de landen in de regio Noordwest Europa. ACM vindt het van groot belang om de komende jaren de 

reeds ingezette koers voort te zetten en te werken aan integratie van de energiemarkten. ACM doet dat 

vooral via haar bijdragen aan de invulling en implementatie van Europese netcodes, samen met ACER en 

toezichthouders in andere lidstaten. Tevens houdt ACM toezicht op de naleving van de codes door de 

netbeheerders in Nederland. De Europese netcodes hebben tot doel de uiteenlopende  nationale regels voor 

het netgebruik zoveel mogelijk te harmoniseren en belemmeringen voor de grensoverschrijdende handel weg 

te nemen. Goed werkende groothandelsmarkten, waarbij elektriciteit en gas vrijelijk tussen landen kunnen 

stromen en marktpartijen grensoverschrijdend onderling concurreren, zijn van groot belang voor de 

industriële afnemers en de consument. Marktintegratie leidt tot een efficiënter gebruik van zowel de 

transportinfrastructuur als de productiecapaciteit en tot een  groter aantal aanbieders. Dat stelt afnemers in 

staat om scherper in te kopen en moet leiden tot meer keuze voor consumenten. In dit kader merkt ACM op – 

zoals beschreven in haar marktmonitorrapportages –  dat de afgelopen jaren de marktmacht van 

elektriciteitsproducenten beduidend is afgenomen en dat er een groot deel van de tijd convergentie is van de 

Duitse en Nederlandse energieprijzen op de groothandelsmarkten, waar voorheen Nederland een ‘duurte-

eiland’ was. Waar onvoldoende transportcapaciteit beschikbaar is op grenspunten om aan de marktvraag te 

kunnen voldoen dient te worden geïnvesteerd in nieuwe infrastructuur, teneinde prijsconvergentie in stand 

te houden. Ook hiervoor geldt dat Europese afstemming belangrijk is voor een goede kosten-batenanalyse en 

om duplicatie van investeringen te voorkomen. 

Marktintegratie draagt ook bij aan leveringszekerheid (de mogelijkheid om snel te reageren op variaties in 

aanbod en vraag): tekorten in een land kunnen worden opgelost door beschikbare centrales in een buurland 

in te zetten. Ook voor de voorzieningszekerheid op langere termijn (dat wil zeggen voldoende investeringen 

in nieuwe centrales) biedt marktintegratie voordelen, omdat per saldo minder investeringen nodig zijn. 

Gevolgen van de Duitse Energiewende voor Nederland 

De manier waarop de Duitse Energiewende is vormgegeven heeft een aantal  gevolgen voor de omliggende 

landen, waaronder Nederland. Een eerste gevolg is dat prikkels voor nieuwe investeringen in gascentrales 

worden verstoord. De oorzaak is dat het aanbod van duurzame energie in Duitsland niet wordt bepaald door 

de vraag, omdat producenten van duurzame energie in Duitsland een vaste vergoeding ontvangen voor hun 

productie. Daarbij speelt de vraag in de markt geen enkele rol. Het Duitse overschot aan stroom wordt vaak 

geëxporteerd tegen zeer lage (soms negatieve) prijzen. Hoewel dit op zichzelf weliswaar op korte termijn 

positief is voor afnemers, verstoort het de werking van de energiemarkt op langere termijn en hiermee de 

prikkels voor nieuwe investeringen in gascentrales die nodig zijn als er te weinig wind of zon is. Op langere 

termijn kan dat ertoe leiden dat te weinig wordt geïnvesteerd in nieuwe energiecentrales, waardoor de 

voorzieningszekerheid in gevaar kan komen. Om de voorzieningszekerheid te waarborgen hebben diverse 

lidstaten, waaronder Frankrijk, besloten een zogenoemd capaciteitsmechanisme in te voeren.  Een aantal  

omringende lidstaten, waaronder Duitsland,  België en het Verenigd Koninkrijk, overwegen hetzelfde te doen. 

Bij een dergelijk mechanisme ontvangen producenten een vergoeding voor het beschikbaar houden van 

productiecapaciteit. Deze vergoeding komt bovenop de inkomsten uit de verkoop van daadwerkelijk 

geproduceerde stroom (het huidige ‘energy-only’ marktmodel).  
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Een tweede gevolg van de Energiewende is dat de hoge invoeding van (variabele) wind- en zonne-energie 

leidt tot grote schommelingen in de productie van elektriciteit als plotseling wind en/of zon afnemen. Omdat 

met name de relatief dure gascentrales beduidend minder draaiuren maken dan voorheen, zijn deze in 

toenemende mate niet beschikbaar om grote korte-termijn schommelingen in zowel het aanbod van 

duurzaam geproduceerde elektriciteit  als in de vraag op te vangen. Zo kunnen er netveiligheidsproblemen 

ontstaan. Hier kan derhalve de leveringszekerheid in het geding zijn.  

Een derde gevolg van de Energiewende is de sterke verplaatsing van de elektriciteitsproductie in Duitsland 

van het Zuiden, waar de kerncentrales sluiten, naar het Noorden, waar de nieuwe windmolens staan. De  

vraag is in het Zuiden geconcentreerd.  Investeringen in uitbreiding van het Duitse hoogspanningsnet zijn 

hierbij achtergebleven, waardoor binnenlandse congestie is ontstaan en er een significante toename is van 

elektriciteitsstromen voor intern Duits gebruik via met name Oost-Europa en in mindere mate via Nederland 

en België richting Zuid-Duitsland. Deze fysieke stromen leggen een beslag op de beschikbare 

interconnectiecapaciteit en verkleinen zo de mogelijkheden voor import en export naar en vanuit de 

Nederlandse markt.  

Oplossingen voor de geschetste gevolgen van de Energiewende 

Om de negatieve effecten van de Duitse Energiewende op de Nederlandse markt bij de bron aan te pakken is 

allereerst een goed werkende markt voor CO2-rechten van essentieel belang voor de juiste 

investeringsprikkels in duurzame energie (overigens heeft ACM als energietoezichthouder  geen 

bevoegdheden op deze markt). Als de prijs van CO2 voldoende hoog is, worden investeringen in duurzame 

energie rendabel zonder dat aanvullende subsidies nodig zijn. 

Vervolgens is het van belang dat de Europese marktintegratie zo snel mogelijk wordt voltooid. Versterking 

van de Europese markt draagt bij aan leverings- en voorzieningszekerheid, omdat hiermee ook efficiënt 

gebruik van de huidige flexibele opwekkingscapaciteit over landsgrenzen wordt gestimuleerd. Het is in dit 

kader ook van belang dat interventies in de markt worden beëindigd die de werking van de 

groothandelsmarkten verstoren, zoals prijsplafonds op de groothandelsmarkt en op de consumentenmarkten. 

Voor de gehele EU is van belang dat wind- en zonne-energie deel moeten uitmaken van de energiemarkten. 

Dat betekent dat er alleen geproduceerd moet worden als er vraag is. 

Bovendien is het van belang dat ook afnemers (in eerste instantie industriële afnemers die rechtstreeks actief 

zijn op groothandelsmarkten) bij (kunnen) dragen aan het waarborgen van de leveringszekerheid,  met name 

door hen in staat te stellen om hun vraag te verminderen in situaties van krapte.  

Pas indien zou blijken dat het in de markt opnemen van duurzame energie en de voltooiing van de Europese 

marktintegratie niet volstaan om de leverings- en voorzieningszekerheid te waarborgen zou wat ACM betreft 

invoering van capaciteitsmechanismen moeten worden overwogen. Daarbij geldt dat nationale 

capaciteitsmechanismen vanwege de potentiële negatieve effecten ervan op  het functioneren van de interne 

energiemarkten niet overhaast en zonder overleg met aangrenzende lidstaten moeten worden ingevoerd. 

Een dergelijke overhaaste invoering is ook niet nodig, omdat er momenteel voldoende productiecapaciteit 

beschikbaar is in de regio Noordwest Europa. Een capaciteitsmechanisme dat in een individuele lidstaat wordt 

ingevoerd ter waarborging van de voorzieningszekerheid in de betreffende lidstaat, moet zonder meer 

toegankelijk zijn voor producenten uit andere lidstaten. ACM juicht de huidige initiatieven toe van de 

Europese Commissie toe om criteria op te stellen voor de verenigbaarheid van nationale 
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capaciteitsmechanismen met de interne markt. Hiermee dient voorkomen te worden dat eventuele 

capaciteitsmechanismen in naburige lidstaten een negatief effect hebben op de prijsvorming en de 

investeringsprikkels in Nederland. 

 

 

 

 


