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N
ationaal Actieplan 

Energieopslag

G
roeiende behoeft

 aan flexibiliteit 
Er zijn een paar belangrijke trends w

aar te nem
en 

in de transitie naar een toekom
stbestendig en 

duurzaam
 energiesysteem

. A
llereerst is dat de 

toenem
ende hoeveelheid hernieuw

bare energie 
m

et variabele patronen. O
ok de toenam

e van 
elektrificatie en de toenam

e van decentrale 
opw

ekking van energie zijn belangrijke ontw
ikke

lingen. D
e toenem

ende w
isselingen in vraag en 

aanbod in het energiesysteem
 zorgen voor een 

groeiende behoeft
e aan flexibiliteit. O

m
 aan 

die flexibiliteit te kunnen voldoen, is opslag van 
energie een onm

isbare bron. A
ndere onm

isbare 
bronnen zijn flexibele productie, flexibilisering 
van de vraag en vergroting van de capaciteit van 
transm

issie en distributienett
en.

Energieopslag m
aakt storm

achti
ge 

groei door
D

oor de groei van het aandeel duurzam
e energie 

is w
ereldw

ijd een snelle groei van energieopslag 
te zien. Koplopers als de V

S, A
ustralië, China en 

D
uitsland laten ‘double digit’ groeicijfers zien 

en ontw
ikkelen nieuw

e industrieën en diensten 
rondom

 opslag. 

H
oew

el op m
ondiaal niveau de vraag naar 

(elektrische) energieopslag de afgelopen tw
ee 

jaar m
et ruim

 50
0

%
 is toegenom

en, is opslag nog 
altijd relatief duur. Innovatie is en blijft

 nodig om
 

de kostprijs van energieopslag verder om
laag te 

brengen. D
aarvoor zijn onderzoek, ontw

ikkeling 
en grootschalige dem

onstratie van energieopslag 
noodzakelijk, in zow

el de gebouw
de om

geving 
als in de industrie en energieinfrastructuur

N
ederland loopt achter bij w

ereldw
ijde 

ontw
ikkeling

In N
ederland zijn w

e nog niet aangehaakt aan 
de w

ereldw
ijde trend om

 m
et energieopslag 

nieuw
e diensten  te ontw

ikkelen. D
e w

aarde 
die energieopslag levert, w

ordt hier nog 
onvoldoende benut. D

e huidige w
et en regel

geving in N
ederland belem

m
ert de toepassing 

van energieopslag en verstoort het speelveld 
w

aarin energieopslag m
oet concurreren m

et 
andere vorm

en van flexibiliteit binnen het 
energiesysteem

. D
it zorgt ervoor dat m

arkten 
onvoldoende kunnen profiteren van de 
m

ogelijkheden die opslag biedt. O
ok blijven 

hierdoor kansen voor innovatieve, groene en 
duurzam

e bedrijvigheid liggen. Zo blijft
 de 

N
ederlandse technologische industrie achterop 

lopen in deze internationale groeim
arkt. 

O
pslag kan veel m

eer dan 
energie opslaan
Energieopslag kan op m

eerdere terreinen 
w

aarde leveren. Klantw
aarde voor gebruikers, 

systeem
 w

aarde voor netbeheerders en econo
m

ische w
aarde voor nagenoeg alle deel nem

ers 
aan het energiesysteem

. D
ie verschillende 

w
aarden kom

en voort uit de verschillende 
functies die energieopslag kan vervullen. 
Functies als het tijdelijk opslaan van energie 
(voor kortere of langere term

ijn), het leveren 
van systeem

diensten en het optim
aliseren van 

leveringsprogram
m

a’s. O
ok kan energieopslag 

nutti
g zijn voor portf

olio m
anagem

ent voor 
(energie)bedrijven en voor het verhogen van de 
betrouw

baarheid van de energievoorziening. 
H

et is zelfs m
ogelijk om

 in één opslagsysteem
 

m
eerdere functies te com

bineren.

D
e w

aarde die opslag levert aan de gebruikers 
van het energiesysteem

, kan w
orden verzilverd 

via m
arktm

echanism
en, w

aarvan de onbalans
m

arkten nu de belangrijkste zijn. Er zijn echter 
ook (potentiele) m

arkten die nu nog ‘op slot’ 
zitt

en of nog niet zijn ontw
ikkeld. 

N
ati

onaal A
cti

eplan brengt kansen en 
belem

m
eringen in kaart

H
et N

ationaal A
ctieplan Energieopslag 

brengt zow
el de kansen als belem

m
eringen 

in beeld w
aarm

ee de energieopslagsector nu 
geconfronteerd w

ordt. 
In het N

ationaal A
ctieplan Energieopslag 

w
orden ruim

 dertig onderw
erpen aan het licht 

gebracht die de toepassing van energieopslag 
in N

ederland belem
m

eren. D
e belangrijkste 

daarvan kunnen w
orden sam

engevat in 
3 punten:

1.  H
uidige w

et- en regelgeving hinderen 
inzet van energieopslag als bron van 
flexibiliteit

Energieopslagsystem
en hebben een onduidelijke 

positie in relevante w
et en regelgeving (Elek tri

citeits w
et, Systeem

code Elektriciteit, Tarieven
code Elektriciteit, Europese Verordening 
20

16/631 (RfG
), STRO

O
M

, w
arm

tew
et e.d.). 

H
et gevolg is dat het gelijk speelveld m

et andere 
flexibiliteitsopties verstoord. D

it kom
t tot 

uiting in:
• D

ubbele belasti
ng: bij het opslaan van energie 

betaalt m
en tw

ee keer energiebelasting: 1 x 
over het laden, en 1 x (na ontladen) bij de 
uiteindelijke afnem

er.
• A

sym
m

etrie in energiebelasti
ng: het 

inkopen van elektriciteit is (vanw
ege de 

huidige belastingsystem
atiek) duurder dan 

het verkopen. H
ierdoor w

ordt beschikbare 
flexibiliteit niet effi

ciënt ontsloten.
• D

e salderingsregeling geeft
 kleinverbruikers 

m
et decentrale opw

ek (zonPV) geen enkele 
prikkel om

 energie op te slaan voor eigen 
gebruik. D

e kosten hiervan w
orden (via 

socialisering) afgew
enteld op de m

aatschappij. 
• Tariefsystem

ati
ek netw

erkkosten. O
pslag heeft 

 net als W
KK  last van de huidige system

atiek 

m
oet w

orden om
 de verdienkracht van de 

N
ederlandse industrie verder te versterken.

• G
rootschalige dem

onstrati
eprojecten. In 

N
ederland is tot nu toe op zeer beperkte schaal 

geëxperim
enteerd m

et opslag. H
et principe 

is daarm
ee aangetoond, m

aar echte effecten 
kom

en pas bij opschaling m
et een factor 

honderd.
• N

etbeheerders en installateurs ontbreekt het 
aan actuele kennis over energieopslag. O

pslag 
w

ordt door installateurs en asset m
anagers 

van netw
erkbedrijven nog beperkt ingezet. D

it 
terw

ijl opslag juist in een periode van transitie 
en investeringsonzekerheid kan zorgen voor 
snelle, tijdelijke en econom

isch optim
ale 

netuitbreiding.
• In N

ederland ontbreekt een visie voor 
grootschalige opslag in vrijw

el in alle discussies 
en plannen (Energierapport, EnergieA

kkoord, 
Energiedialoog). Er is grootschalige (seizoens)
opslag nodig om

 toekom
stige tekorten op 

te vangen als duurzam
e bronnen stilvallen. 

Vanw
ege de lange doorlooptijd van dit 

type projecten m
oeten w

e nu starten m
et 

ontw
ikkeling en dem

onstratie van grootschalige 
seizoensopslag. N

a 2023 zullen deze vorm
en 

van opslag hard nodig zijn. 

3.  D
oor gebrek aan opslagcapaciteit 

w
ordt m

eer CO
2  uitgestoten dan 

noodzakelijk is
A

ls er op bepaalde dagen te veel duurzam
e 

energie w
ordt opgew

ekt, m
oeten w

ind en 
zonneenergie w

orden afgeschakeld (zogenaam
d 

curtailm
ent). D

it verlies aan duurzam
e energie 

kan w
orden voorkom

en als er m
eer opslag

capaciteit is. In D
uitsland w

erd in 20
15 voor 

ruim
 250 m

iljoen euro
2 aan duurzam

e energie 
‘w

eggegooid’ vanw
ege overschott

en. D
it zal 

alleen m
aar toenem

en. H
et verlies van deze 

‘verloren’, duurzam
e, energie m

oet w
orden 

gecom
penseerd m

et opw
ekking van energie uit 

fossiele bronnen. 
D

oor het stim
uleren van de inzet van klein en 

grootschalige opslag kan curtailm
ent w

orden 
voorkom

en. D
it kan zow

el bij de bron (opslag bij 
een w

indm
olen, zonnepark of andere decentrale 

opw
ekking) als op strategische knooppunten in 

energie(transm
issie)nett

en.

H
et is nu ti

jd voor acti
e

H
et N

ationaal A
ctieplan Energieopslag legt de 

vinger op de zere plekken en geeft
 suggesties 

aan verantw
oordelijke en betrokken partijen 

voor het w
egnem

en van deze belem
m

eringen. 
H

et plan reikt oplossingsrichtingen aan w
aarm

ee 
een technologieneutraal en gelijk speelveld 
gecreëerd kan w

orden.

N
ederland kent een groeiend aantal innovatieve 

bedrijven en startups die zich bezighouden 
m

et energieopslag. O
p internationaal vlak is de 

algem
een aanvaarde verw

achting dat de inzet 
van energieopslag exponentieel zal toenem

en. 
D

oor nu actie te ondernem
en, m

aken w
e 

optim
aal gebruik van deze innovatiekracht 

en zijn N
ederlandse m

arktpartijen in staat te 
concurreren op internationaal niveau. D

it draagt 
bij aan de doelstellingen van het Energie A

kkoord 
om

 de export van CleanTech te verdubbelen. 

In de nabije toekom
st zullen recente probleem


situaties zoals in G

roningen (overbelasting 
van het netw

erk door een teveel aan zonne
energie) zich vaker voordoen. D

it kom
t om

dat 
grote hoeveelheden zonPV in com

binatie m
et 

EV (elektrische vervoer) en w
arm

tepom
pen 

voor problem
en op het distributienet zorgen. 

D
oor de regelgeving en m

arktm
echanism

en zo 
in te richten dat energieopslag – naast andere 
vorm

en van flexibiliteit  een gelijke kans krijgt 
om

 dit soort problem
en op te lossen, w

orden de 
m

aatschappelijke kosten van verdere penetratie 
van hernieuw

bare energie gem
inim

aliseerd. 
O

p distributieniveau is energieopslag nu al een 
concurrerend alternatief voor netverzw

aring 
w

aardoor storingen en, in het ergste geval, uitval 
van energievoorziening kan w

orden voorkom
en. 

D
aarnaast zal, door verdere de toenam

e van 
variabele hernieuw

bare energie, op een zeker 
m

om
ent tussen seizoenen een onbalans in 

energieopw
ekking ontstaan. D

it m
oet door 

m
iddel van grootschalige seizoensopslagw

orden 
opgelost. Zo’n opslag vergt een robuust en 
standvastig energie en innovatiebeleid, dat 
onderzoek, dem

onstratie en investering in 
seizoensopslag bevordert. In N

ederland staat 
grootschalig opslag nog in de kinderschoenen. 
Vanw

ege de om
vang en lange doorlooptijd van 

dergelijke projecten m
oet vroegtijdig w

orden 
gestart m

et de ontw
ikkeling van deze vorm

 van 
opslag. Liever gisteren dan vandaag. 

Kansen nu verzilveren
W

ij roepen overheid, politiek en andere belang
hebbenden op om

 serieus w
erk te m

aken van 
de acties en aanbevelingen in dit plan. D

an 
profiteert N

ederland straks van een betaalbaar, 
betrouw

baar en duurzaam
 energiesysteem

 
en verzilvert ons land de kansen voor nieuw

e 
CleanTech bedrijvigheid en groene groei.

1 
htt

p://w
w

w
.w

etenschapsagenda.nl/energietransiti
e/

2 
U

niper

Energieopslag is een onm
isbare technologie die ons energiesysteem

 verduurzaam
t 

en tegelijk betrouw
baar en betaalbaar houdt. H

et is duurzaam
 om

dat het onnodig 
afschakelen van duurzam

e energieopw
ekking voorkom

t, betrouw
baar om

dat het 
verschillen in vraag en aanbod kan overbruggen en betaalbaar om

dat het prijspieken 
dem

pt. 

van nett
arieven, w

aarbij een eenm
alige 

(afnam
e)piek in gebruik het nett

arief voor een 
langere periode bepaald.

• Tim
e-of-use is beprijsd w

aardoor klein verbrui
kers niet w

orden gestim
uleerd om

 energie af 
te nem

en of te leveren op m
om

enten die het 
m

eest gunstig zijn (voor het systeem
). 

O
m

 deze hindernissen voor energieopslag w
eg te 

nem
en zijn de volgende acties noodzakelijk:

• O
pslag duidelijk definiëren in relevante w

et 
en regelgeving. O

pslag zou kunnen w
orden 

opgenom
en als een aparte 'asset class' of 

geplaatst onder de categorie ‘generator’, m
et 

speciale randvoorw
aarden. 

• H
et vervangen van de salderingsregeling 

voor kleinverbruikers door een 'feedin 
subsidie' w

aarvan de hoogte op term
ijn 

stapsgew
ijs kan w

orden verlaagd. U
itgangspunt 

hierbij is behoud van investeringszekerheid 
(terugverdientijd PV installatie 57 jaar) en de 
stim

ulering van m
om

entaan verbruik. 
• G

elijktijdig m
et de afb

ouw
 van de salderings 

regeling m
oeten de dynam

ische leverings-
prijzen voor kleinverbruikers uitgerold w

orden. 
D

it in com
binatie m

et proposities uit de m
arkt 

die flexibiliteit kunnen m
onetariseren en een 

verdienm
odel inhouden voor de kleinverbruiker 

die opslag heeft
 (hom

e storage, buurtbatt
erij of 

vehicle2grid). 
• Verduidelijking rol netbeheerders (w

at m
ag 

w
el en w

at m
ag niet). N

etbeheerder m
oet 

in ieder geval diensten van opslagsystem
en 

com
m

ercieel kunnen inkopen.
• A

anpassing tariefsystem
ati

ek netw
erkkosten: 

ontw
ikkelen van betere alternatieven voor 

piek=piek, bijvoorbeeld via het zogenaam
de 

stoplichtm
odel.

2.  H
oge kostprijs, onzekerheid en 

onbekendheid belem
m

eren inzet van 
opslag

D
e nog relatief hoge kostprijs van de huidige 

technologieën, de onzekerheid bij investeerders 
en eindgebruikers over de langjarige prestaties 
van nieuw

e (opslag)technologieën en de 
onbekendheid m

et opslag bij asset m
anagers 

en eindgebruikers belem
m

eren de inzet van 
opslag als bron van flexibiliteit. D

aarom
 zou 

de overheid het gebruik van deze technologie 
m

oeten stim
uleren. H

ierm
ee w

ordt een im
puls 

gegeven aan groene groei zoals die is voorzien in 
het Energieakkoord (60.0

0
0 banen er bij in de 

groene energietechnologie in 2023). O
m

 de inzet 
van energieopslag te versnellen, zijn – naast de 
essentiële aanpassingen in w

et en regelgeving – 
de volgende acties noodzakelijk:

• Verdere intensivering van R&
D

. In de N
W

A
route energietransitie

1 w
orden elektriciteits, 

w
arm

teopslag en conversie als essentiële 
elem

enten van een duurzam
e energie

huishouding genoem
d. N

ederland heeft
 op 

een aantal terreinen van de energieopslag 
een uitstekende uitgangspositie die benut 

D
eze brochure is een sam

envatti
ng van het 

N
ationaal A

ctieplan Energieopslag dat een 
uitgebreide analyse en onderbouw

ing bevat. 

H
et N

ationaal A
ctieplan is een initiatief van 

FM
E en Energy Storage N

L en kan w
orden 

gedow
nload van de w

ebsite  
w

w
w

.energystorageN
L.nl


