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Vraag 1: Kunt u gemotiveerd aangeven in hoeverre u het eens bent met de door ACM 
gehanteerde reikwijdte van het begrip duurzaamheid in de context van haar 
sectorspecifieke toezicht op basis van de Elektriciteitswet en de Gaswet? 
De Mijnwater BV kan zich vinden in de door de ACM geformuleerde reikwijdte van het begrip 
duurzaamheid, met dien verstande dat de context zich in het document specifiek toespitst op de 
elektriciteits- en gasvoorziening. In het consultatiedocument wordt verder niet inhoudelijk ingegaan op 
(duurzame) warmte en koude en de opwekking en distributie daarvan. Dit wordt van de Mijnwater BV 
nadrukkelijk als een omissie aangemerkt, aangezien een verdere verduurzaming van Nederland niet 
zal kunnen plaatsvinden zonder de inzet van duurzame warmte- en koudenetten. 
 
Vraag 2: Kunt u gemotiveerd aangeven in hoeverre u het wenselijk acht dat de wetgever 
voor het werk van ACM een specifieke taak formuleert op het gebied van 
duurzaamheidsaspecten van de energievoorziening? Indien u dit wenselijk acht, hoe zou 
die specifieke taak volgens u dan moeten worden vormgegeven? 
De duurzaamheidsaspecten van de energievoorziening blijven veelal steken in (papieren) beloften, 
maar blijken in de praktijk nogal eens veel minder duurzaam te zijn als beloofd. Zo is algemeen 
bekend dat veel (grootschalige) warmteleveringsnetten zijn aangelegd met als uitgangspunt dat deze 
gevoed worden door duurzame restwarmte die vrijkomt bij de productie van elektriciteit. In de praktijk 
blijken deze netten voor een (groot) deel van de tijd gevoed te worden door fossiel opgewekte warmte 
(de zogenaamde bijstook). 
Een specifieke taak voor het werk van de ACM zou daarom, naar de mening van de Mijnwater BV, 
moeten zijn dat wordt toegezien op de naleving van de daadwerkelijke prestatie van de 
duurzaamheidspropositie richting de consument. Op het niet naleven van deze propositie staat 
momenteel geen enkele sanctie, hetgeen er toe leidt dat de duurzaamheidsdoelstellingen niet worden 
behaald. 
 
Vraag 3: Kunt u gemotiveerd aangeven in hoeverre u de uitgangspunten van ACM voor 
haar energietoezicht met betrekking tot duurzaamheid onderschrijft? 
De uitgangspunten van de ACM voor haar energietoezicht lijken zich op basis van de omschrijving 
slechts te richten op de economische aspecten van de energievoorziening, terwijl (zoals geïllustreerd 
onder vraag 2) er behoefte bestaat aan een bredere invulling, waarbij ook de “duurzame prestatie” van 
de energievoorziening wordt bewaakt. Dit enerzijds uit het oogpunt van het algemeen maatschappelijk 
belang en anderzijds uit het oogpunt van prijsbeheersing, concurrentiekracht en betaalbaarheid van 
energie op de lange termijn. 
 
Vraag 4: Kunt u gemotiveerd aangeven in hoeverre u de visie van ACM met betrekking tot 
tariefregulering van de netbeheerder in relatie tot duurzaamheid onderschrijft? 
Zie antwoord op vraag 5 
 
Vraag 5: Bent u van mening dat ACM op dit moment voldoende ruimte heeft en daar ook 
gebruik van maakt om duurzaamheidsaspecten mee te nemen bij de vaststelling van 
tariefstructuren en voorwaarden? Zo nee: welke wijzigingen in de tariefstructuren en/of 
voorwaarden zijn volgens u wenselijk en mogelijk? 
De kwaliteit (exergetische waarde) van energie en de energievoorziening wordt op dit moment nog 
niet meegenomen in tariefstelling, terwijl daarmee belangrijke stappen vooruit gezet kunnen worden in 
het verder invullen van de duurzaamheidsopgave waar Nederland voor staat. Met andere woorden: 
hoogwaardige energie (gas) wordt hoog beprijst, laagwaardige energie is (nagenoeg gratis). Dit 
vereist echter een andere manier van kijken en beprijzen van de energievoorziening, waarvoor 
momenteel geen ruimte is danwel geen sturing op mogelijk is. 
 
Vraag 6: Kunt u gemotiveerd aangeven in hoeverre u de visie van ACM met betrekking tot 
het toezicht op de rol en taken van de netbeheerder in relatie tot duurzaamheid 
onderschrijft? 
Mijnwater BV onderschrijft de visie van ACM met betrekking tot het toezicht op de rol en taken van de 
netbeheerder in relatie tot duurzaamheid. Met name hecht Mijnwater BV te benadrukken dat zij de 
activiteiten van de ACM zoals beschreven ter vermijding van oneerlijke concurrentie nadrukkelijk 
toejuicht. 
 
Vraag 7: Kunt u gemotiveerd aangeven in hoeverre en op welke wijze ACM volgens u een 
rol zou moeten spelen in de relatie tussen netbeheerder en marktpartijen, specifiek met 
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betrekking tot de invulling van de wettelijke taken op het gebied van duurzaamheid door 
de netbeheerder? 
Zie antwoord op vraag 6 
 
Vraag 8: Kunt u gemotiveerd aangeven in hoeverre u de visie van ACM met betrekking tot 
het toezicht op investeringen en/of uitbreidingsplannen van de netbeheerder in relatie tot 
duurzaamheid onderschrijft? 
Mijnwater BV onderschrijft de visie van de ACM met betrekking tot het toezicht op investeringen en/of 
uitbreidingsplannen. Wel wordt de aanbeveling gegeven te bezien of (n.a.v. hetgeen beschreven 
wordt in de casus) (toekomstige) maatschappelijke kosten (gezondheid, concurrerend vermogen op 
lange termijn) mogen en kunnen worden meegewogen in de belangenafweging om te komen tot de 
keuze voor een duurzame energievoorziening. 
 
Vraag 9: Kunt u gemotiveerd aangeven in hoeverre u de visie van ACM met betrekking tot 
het toezicht op leveranciers in relatie tot duurzaamheid onderschrijft? 
Momenteel wordt door diverse leveranciers van warmtenetten in Nederland gebruik gemaakt van een 
zgn gelijkwaardigheidsverklaring op basis waarvan een beter rendement van het warmtenet wordt 
becijferd dan normatief is vastgelegd in de energieprestatienormering. De beslissingsbevoegdheid op 
deze verklaringen is neergelegd bij B&W van de betreffende gemeente, die hierin (ingegeven door de 
plaatselijke financiële belangen) veelal te positief waarderen ten gunste van de warmtenetten. De 
noodzaak bestaat om onafhankelijk toezicht te laten toetsen en bewaken of de geprognotiseerde 
betere rendementen daadwerkelijk reëel zijn. Tevens is er behoefte aan een toezichthouder die 
bewaakt dat de rendementen ook tijdens de operationele periode in de praktijk gerealiseerd worden. 
Het niet behalen van de rendementen leidt er toe dat nieuwbouwwoningen minder energiezuinig 
worden uitgerust dan wettelijk beoogd, hetgeen zal leiden tot een hogere energierekening voor de 
afnemers van energie. 
 
Vraag 10: Kunt u gemotiveerd aangeven in hoeverre u de visie van ACM met betrekking 
tot het toezicht op (lokale) experimenten met betrekking tot duurzaamheid onderschrijft? 
Mijnwater BV onderschrijft de visie van ACM met betrekking tot het toezicht op lokale experimenten 
met betrekking tot duurzaamheid. Slechts indien de ACM bij (lokale) experimenten terughoudend 
opstelt kan door het leren aan de hand van praktijkcasus kennis en ervaring worden opgedaan 
teneinde de verduurzaming verder invulling te geven. 
 
Vraag 11: Bieden de vijf door ACM beschreven thema’s volgens u een volledig overzicht 
van de rol van duurzaamheid in het sectorspecifieke energietoezicht? Zo nee, kunt u zo 
concreet mogelijk (liefst geïllustreerd door een casus) beschrijven welke thema’s u mist? 
Zoals gememoreerd worden door Mijnwater BV een 2-tal thema’s gemist in het consultatiedocument 
Duurzaamheid in energietoezicht. Allereerst wordt niet gesproken over duurzame warmte,- danwel 
koudenetten. Daarnaast wordt slechts gefocussed op de financieel/economische aspecten, terwijl ook 
daadwerkelijk toezicht gewenst is op de energetische prestatie van de systemen in ontwerp en in de 
praktijk. 


