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Nationaal Actieplan 
Energieopslag

Groeiende behoeft aan flexibiliteit 
Er zijn een paar belangrijke trends waar te nemen 
in de transitie naar een toekomstbestendig en 
duurzaam energiesysteem. Allereerst is dat de 
toenemende hoeveelheid hernieuwbare energie 
met variabele patronen. Ook de toename van 
elektrificatie en de toename van decentrale 
opwekking van energie zijn belangrijke ontwikke
lingen. De toenemende wisselingen in vraag en 
aanbod in het energiesysteem zorgen voor een 
groeiende behoefte aan flexibiliteit. Om aan 
die flexibiliteit te kunnen voldoen, is opslag van 
energie een onmisbare bron. Andere onmisbare 
bronnen zijn flexibele productie, flexibilisering 
van de vraag en vergroting van de capaciteit van 
transmissie en distributienetten.

Energieopslag maakt stormachtige 
groei door
Door de groei van het aandeel duurzame energie 
is wereldwijd een snelle groei van energieopslag 
te zien. Koplopers als de VS, Australië, China en 
Duitsland laten ‘double digit’ groeicijfers zien 
en ontwikkelen nieuwe industrieën en diensten 
rondom opslag. 

Hoewel op mondiaal niveau de vraag naar 
(elektrische) energieopslag de afgelopen twee 
jaar met ruim 500% is toegenomen, is opslag nog 
altijd relatief duur. Innovatie is en blijft nodig om 
de kostprijs van energieopslag verder omlaag te 
brengen. Daarvoor zijn onderzoek, ontwikkeling 
en grootschalige demonstratie van energieopslag 
noodzakelijk, in zowel de gebouwde omgeving 
als in de industrie en energieinfrastructuur

Nederland loopt achter bij wereldwijde 
ontwikkeling
In Nederland zijn we nog niet aangehaakt aan 
de wereldwijde trend om met energieopslag 

nieuwe diensten  te ontwikkelen. De waarde 
die energieopslag levert, wordt hier nog 
onvoldoende benut. De huidige wet en regel
geving in Nederland belemmert de toepassing 
van energieopslag en verstoort het speelveld 
waarin energieopslag moet concurreren met 
andere vormen van flexibiliteit binnen het 
energiesysteem. Dit zorgt ervoor dat markten 
onvoldoende kunnen profiteren van de 
mogelijkheden die opslag biedt. Ook blijven 
hierdoor kansen voor innovatieve, groene en 
duurzame bedrijvigheid liggen. Zo blijft de 
Nederlandse technologische industrie achterop 
lopen in deze internationale groeimarkt. 

Opslag kan veel meer dan 
energie opslaan
Energieopslag kan op meerdere terreinen 
waarde leveren. Klantwaarde voor gebruikers, 
systeem waarde voor netbeheerders en econo
mische waarde voor nagenoeg alle deel nemers 
aan het energiesysteem. Die verschillende 
waarden komen voort uit de verschillende 
functies die energieopslag kan vervullen. 
Functies als het tijdelijk opslaan van energie 
(voor kortere of langere termijn), het leveren 
van systeemdiensten en het optimaliseren van 
leveringsprogramma’s. Ook kan energieopslag 
nuttig zijn voor portfolio management voor 
(energie)bedrijven en voor het verhogen van de 
betrouwbaarheid van de energievoorziening. 
Het is zelfs mogelijk om in één opslagsysteem 
meerdere functies te combineren.

De waarde die opslag levert aan de gebruikers 
van het energiesysteem, kan worden verzilverd 
via marktmechanismen, waarvan de onbalans
markten nu de belangrijkste zijn. Er zijn echter 
ook (potentiele) markten die nu nog ‘op slot’ 
zitten of nog niet zijn ontwikkeld. 

Nationaal Actieplan brengt kansen en 
belemmeringen in kaart
Het Nationaal Actieplan Energieopslag 
brengt zowel de kansen als belemmeringen 
in beeld waarmee de energieopslagsector nu 
geconfronteerd wordt. 
In het Nationaal Actieplan Energieopslag 
worden ruim dertig onderwerpen aan het licht 
gebracht die de toepassing van energieopslag 
in Nederland belemmeren. De belangrijkste 
daarvan kunnen worden samengevat in 
3 punten:

1.  Huidige wet- en regelgeving hinderen 
inzet van energieopslag als bron van 
flexibiliteit

Energieopslagsystemen hebben een onduidelijke 
positie in relevante wet en regelgeving (Elek tri
citeits wet, Systeemcode Elektriciteit, Tarieven
code Elektriciteit, Europese Verordening 
2016/631 (RfG), STROOM, warmtewet e.d.). 
Het gevolg is dat het gelijk speelveld met andere 
flexibiliteitsopties verstoord. Dit komt tot 
uiting in:
• Dubbele belasting: bij het opslaan van energie 

betaalt men twee keer energiebelasting: 1 x 
over het laden, en 1 x (na ontladen) bij de 
uiteindelijke afnemer.

• Asymmetrie in energiebelasting: het 
inkopen van elektriciteit is (vanwege de 
huidige belastingsystematiek) duurder dan 
het verkopen. Hierdoor wordt beschikbare 
flexibiliteit niet efficiënt ontsloten.

• De salderingsregeling geeft kleinverbruikers 
met decentrale opwek (zonPV) geen enkele 
prikkel om energie op te slaan voor eigen 
gebruik. De kosten hiervan worden (via 
socialisering) afgewenteld op de maatschappij. 

• Tariefsystematiek netwerkkosten. Opslag heeft 
 net als WKK  last van de huidige systematiek 

Energieopslag is een onmisbare technologie die ons energiesysteem verduurzaamt 
en tegelijk betrouwbaar en betaalbaar houdt. Het is duurzaam omdat het onnodig 
afschakelen van duurzame energieopwekking voorkomt, betrouwbaar omdat het 
verschillen in vraag en aanbod kan overbruggen en betaalbaar omdat het prijspieken 
dempt. 

van nettarieven, waarbij een eenmalige 
(afname)piek in gebruik het nettarief voor een 
langere periode bepaald.

• Time-of-use is beprijsd waardoor klein verbrui
kers niet worden gestimuleerd om energie af 
te nemen of te leveren op momenten die het 
meest gunstig zijn (voor het systeem). 

Om deze hindernissen voor energieopslag weg te 
nemen zijn de volgende acties noodzakelijk:
• Opslag duidelijk definiëren in relevante wet 

en regelgeving. Opslag zou kunnen worden 
opgenomen als een aparte 'asset class' of 
geplaatst onder de categorie ‘generator’, met 
speciale randvoorwaarden. 

• Het vervangen van de salderingsregeling 
voor kleinverbruikers door een 'feedin 
subsidie' waarvan de hoogte op termijn 
stapsgewijs kan worden verlaagd. Uitgangspunt 
hierbij is behoud van investeringszekerheid 
(terugverdientijd PV installatie 57 jaar) en de 
stimulering van momentaan verbruik. 

• Gelijktijdig met de afbouw van de salderings 
regeling moeten de dynamische leverings-
prijzen voor kleinverbruikers uitgerold worden. 
Dit in combinatie met proposities uit de markt 
die flexibiliteit kunnen monetariseren en een 
verdienmodel inhouden voor de kleinverbruiker 
die opslag heeft (home storage, buurtbatterij of 
vehicle2grid). 

• Verduidelijking rol netbeheerders (wat mag 
wel en wat mag niet). Netbeheerder moet 
in ieder geval diensten van opslagsystemen 
commercieel kunnen inkopen.

• Aanpassing tariefsystematiek netwerkkosten: 
ontwikkelen van betere alternatieven voor 
piek=piek, bijvoorbeeld via het zogenaamde 
stoplichtmodel.

2.  Hoge kostprijs, onzekerheid en 
onbekendheid belemmeren inzet van 
opslag

De nog relatief hoge kostprijs van de huidige 
technologieën, de onzekerheid bij investeerders 
en eindgebruikers over de langjarige prestaties 
van nieuwe (opslag)technologieën en de 
onbekendheid met opslag bij asset managers 
en eindgebruikers belemmeren de inzet van 
opslag als bron van flexibiliteit. Daarom zou 
de overheid het gebruik van deze technologie 
moeten stimuleren. Hiermee wordt een impuls 
gegeven aan groene groei zoals die is voorzien in 
het Energieakkoord (60.000 banen er bij in de 
groene energietechnologie in 2023). Om de inzet 
van energieopslag te versnellen, zijn – naast de 
essentiële aanpassingen in wet en regelgeving – 
de volgende acties noodzakelijk:

• Verdere intensivering van R&D. In de NWA
route energietransitie1 worden elektriciteits, 
warmteopslag en conversie als essentiële 
elementen van een duurzame energie
huishouding genoemd. Nederland heeft op 
een aantal terreinen van de energieopslag 
een uitstekende uitgangspositie die benut 

moet worden om de verdienkracht van de 
Nederlandse industrie verder te versterken.

• Grootschalige demonstratieprojecten. In 
Nederland is tot nu toe op zeer beperkte schaal 
geëxperimenteerd met opslag. Het principe 
is daarmee aangetoond, maar echte effecten 
komen pas bij opschaling met een factor 
honderd.

• Netbeheerders en installateurs ontbreekt het 
aan actuele kennis over energieopslag. Opslag 
wordt door installateurs en asset managers 
van netwerkbedrijven nog beperkt ingezet. Dit 
terwijl opslag juist in een periode van transitie 
en investeringsonzekerheid kan zorgen voor 
snelle, tijdelijke en economisch optimale 
netuitbreiding.

• In Nederland ontbreekt een visie voor 
grootschalige opslag in vrijwel in alle discussies 
en plannen (Energierapport, EnergieAkkoord, 
Energiedialoog). Er is grootschalige (seizoens)
opslag nodig om toekomstige tekorten op 
te vangen als duurzame bronnen stilvallen. 
Vanwege de lange doorlooptijd van dit 
type projecten moeten we nu starten met 
ontwikkeling en demonstratie van grootschalige 
seizoensopslag. Na 2023 zullen deze vormen 
van opslag hard nodig zijn. 

3.  Door gebrek aan opslagcapaciteit 
wordt meer CO2 uitgestoten dan 
noodzakelijk is

Als er op bepaalde dagen te veel duurzame 
energie wordt opgewekt, moeten wind en 
zonneenergie worden afgeschakeld (zogenaamd 
curtailment). Dit verlies aan duurzame energie 
kan worden voorkomen als er meer opslag
capaciteit is. In Duitsland werd in 2015 voor 
ruim 250 miljoen euro2 aan duurzame energie 
‘weggegooid’ vanwege overschotten. Dit zal 
alleen maar toenemen. Het verlies van deze 
‘verloren’, duurzame, energie moet worden 
gecompenseerd met opwekking van energie uit 
fossiele bronnen. 
Door het stimuleren van de inzet van klein en 
grootschalige opslag kan curtailment worden 
voorkomen. Dit kan zowel bij de bron (opslag bij 
een windmolen, zonnepark of andere decentrale 
opwekking) als op strategische knooppunten in 
energie(transmissie)netten.

Het is nu tijd voor actie
Het Nationaal Actieplan Energieopslag legt de 
vinger op de zere plekken en geeft suggesties 
aan verantwoordelijke en betrokken partijen 
voor het wegnemen van deze belemmeringen. 
Het plan reikt oplossingsrichtingen aan waarmee 
een technologieneutraal en gelijk speelveld 
gecreëerd kan worden.

Nederland kent een groeiend aantal innovatieve 
bedrijven en startups die zich bezighouden 
met energieopslag. Op internationaal vlak is de 
algemeen aanvaarde verwachting dat de inzet 
van energieopslag exponentieel zal toenemen. 
Door nu actie te ondernemen, maken we 

optimaal gebruik van deze innovatiekracht 
en zijn Nederlandse marktpartijen in staat te 
concurreren op internationaal niveau. Dit draagt 
bij aan de doelstellingen van het Energie Akkoord 
om de export van CleanTech te verdubbelen. 

In de nabije toekomst zullen recente probleem
situaties zoals in Groningen (overbelasting 
van het netwerk door een teveel aan zonne
energie) zich vaker voordoen. Dit komt omdat 
grote hoeveelheden zonPV in combinatie met 
EV (elektrische vervoer) en warmtepompen 
voor problemen op het distributienet zorgen. 
Door de regelgeving en marktmechanismen zo 
in te richten dat energieopslag – naast andere 
vormen van flexibiliteit  een gelijke kans krijgt 
om dit soort problemen op te lossen, worden de 
maatschappelijke kosten van verdere penetratie 
van hernieuwbare energie geminimaliseerd. 
Op distributieniveau is energieopslag nu al een 
concurrerend alternatief voor netverzwaring 
waardoor storingen en, in het ergste geval, uitval 
van energievoorziening kan worden voorkomen. 

Daarnaast zal, door verdere de toename van 
variabele hernieuwbare energie, op een zeker 
moment tussen seizoenen een onbalans in 
energieopwekking ontstaan. Dit moet door 
middel van grootschalige seizoensopslagworden 
opgelost. Zo’n opslag vergt een robuust en 
standvastig energie en innovatiebeleid, dat 
onderzoek, demonstratie en investering in 
seizoensopslag bevordert. In Nederland staat 
grootschalig opslag nog in de kinderschoenen. 
Vanwege de omvang en lange doorlooptijd van 
dergelijke projecten moet vroegtijdig worden 
gestart met de ontwikkeling van deze vorm van 
opslag. Liever gisteren dan vandaag. 

Kansen nu verzilveren
Wij roepen overheid, politiek en andere belang
hebbenden op om serieus werk te maken van 
de acties en aanbevelingen in dit plan. Dan 
profiteert Nederland straks van een betaalbaar, 
betrouwbaar en duurzaam energiesysteem 
en verzilvert ons land de kansen voor nieuwe 
CleanTech bedrijvigheid en groene groei.

1 http://www.wetenschapsagenda.nl/energietransitie/
2 Uniper

Deze brochure is een samenvatting van het 
Nationaal Actieplan Energieopslag dat een 
uitgebreide analyse en onderbouwing bevat. 

Het Nationaal Actieplan is een initiatief van 
FME en Energy Storage NL en kan worden 
gedownload van de website  
www.energystorageNL.nl


