
POSITION 
PAPER



02

INHOUDSOPGAVE
 
Bladzijde 03: Voorwoord

Bladzijde 05: Onze klanten voorop

Bladzijde 09: Gebouwde omgeving

Bladzijde 14: Wie doet wat in het energiesysteem

Bladzijde 17: Waterstofeconomie

Bladzijde 19:  Over Essent



03

VOORWOORD



04

VOORWOORD
 
In deze position paper leggen we uit hoe Essent de ener
gietransitie een stap verder wil helpen. We zetten hierin 
altijd onze 2,5 miljoen klanten centraal. Want de energie
transitie gaat ook over hen. Om klimaatdoelen te bereiken 
zijn de Nederlandse huishoudens hard nodig. 

 
Grootse en meeslepende plannen en doelen op lange termijn zeggen 
mensen weinig. 2030 of 2050 is immers nog ver weg. Begin daarom  
bij iets wat huishoudens elke maand herinnert aan energie: de 
energierekening.Diealsmaarstijgenderekeningvolbelastingenen
heffingenisvoorniemandleuk.Brengdieweeromlaagdoorgroene
keuzes in stroom en gas te belonen en vervuilers te laten betalen, 
zoals wij voorstellen in ons ODE-plan. En laat ook de energierekening 
dalendoorisolatietestimuleren.Danvertaalthetvoordeelvande
energietransitiezichooknaardeNederlandsehuishoudens.Zorg
ook dat ze geld kunnen steken in het verduurzamen van hun huis. 
Wantteweiniggeldisfunestvoordeenergietransitie.Dushelp
mensen daarbij. Met subsidies en maatregelen die verduurzamen 
belonen.Metmakkelijkeeneffectievemaatregelendiedeenergie
vraagverlagen,zoalsisolerenenzonnepanelen.Doorhetstimuleren
vanalternatievewarmteoplossingenenisolatievouchersomdie
eerstestapinverduurzamentestimuleren.

Enhebbenwehetdantochover2030en2050?Zetdaninopeen
waterstof.Metdeindustrievooropcreërenweeenstevigewater-
stofeconomie.Zopositionerenweonszelfineenvoortrekkersrol
binnen Europa en bouwen we als welvarend land voort op onze 
gunstigegeografischeliggingenhandelsgeest.Alsbelangrijkebij
vangst kunnen we met waterstof onze huizen op termijn duurzaam 
verwarmen,zodatweindegebouwdeomgevingnietaltijdgroteen
dure verbouwingen hoeven te doen. 

Indezepaperzettenweonzestandpuntenuiteenoverdevolgende
stappenindeenergietransitie:onderanderehetbetaalbaarhouden
van de energierekening, het verduurzamen van de gebouwde om-
geving,alternatievewarmtebronnenendekickstartvaneenwater-
stofeconomie.VragenoverdestandpuntenvanEssent?Wegaan
hierover graag in gesprek.

 
Patrick Lammers 
CEO Essent 
Senior Vice President Customer Solutions  
van E.ON West Europa
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BETAALBAARHEID  
VAN ENERGIE
In het draagvlak voor de energietransitie is één ding  
essentieel: een betaalbare en voorspelbare energiereke
ning. Met ruim 2,5 miljoen klanten merken wij dat de 
hoogte van de energierekening en de vele verschillende 
regelingen zorgen voor onduidelijkheid en onbegrip. De 
afgelopen jaren steeg de rekening flink door toenames  
van de Opslag Duurzame Energie (ODE), de netbeheerkos
ten en de inkoopprijzen. De komende jaren voorzien wij 
een verdere stijging van de energierekening door alsmaar 
stijgende overheidsheffingen. En dat moet anders.

Een samenhangende energierekening 
Een hogere energierekening zorgt ervoor dat een steeds groter deel 
van onze klanten de energierekening niet goed kan betalen. En dat 
terwijldeenergietransitiedekomendejarenvooreennoggrotere
kostenpost gaat zorgen. Daarom pleiten wij voor meer samenhang 
tussen de posten op de energierekening. Een toets waarin alles met 
betrekkingtotdeenergierekeningwordtgeregeld.Zodatersamen-
hangontstaattussenallekostendiedeenergietransitieendeener-
gievoorzieningmetzichmeebrengen.

Alternatief voorstel Opslag Duurzame Energie 

Omdeenergierekeningendeenergietransitiebetaalbaartehouden,
hebben we een alternatiefvoorstelvoorODE. Wij willen duurzame 

keuzesvanconsumentenbelonenendekostenbijdevervuiler
neerleggen. De huidige ODE houdt geen rekening met het soort 
energiedatjeverbruikt.Alleenmethoeveelenergiejeverbruikt. 
Of het nu grijs is of groen, je betaalt hoe dan ook de ODE. Dat  
zeteenremophetdraagvlakvoordeenergietransitie.Wijwillen
juist de keuze voor groene stroom en groen gas bij huishoudens  
enbedrijvenstimuleren.DoordeODEtekoppelenaandeCO2- 
uitstootvanhetenergieverbruik.Vervuiljeminder?Danbetaalje
ookminder.Hiermeestimulerenwedevraagnaargroeneenergie.
Zohelpenwedemarktopweg.

Kosten infrastructuur 

Deenergietransitievraagtdekomendejarenveelvanonzeinfra-
structuur.Hetelektriciteitsnetzalsteedsverderuitgebreidmoeten
wordenenmeerdecentralebronnenmoetenaansluiten,terwijl
leveringszekerheid geborgd moet blijven. De netbeheerders hebben 
aangekondigd dat dit gaat zorgen voor enkele miljarden aan extra 
kosten. Dit kan niet alleen door de aan gesloten huishoudens en 
bedrijvenopgebrachtworden.

Het gasnet zal de komende jaren steeds minder gebruikt worden. 
Nieuwehuizenwordennietmeeraangeslotenopditnetenbe
staande woningen worden voor een deel afgesloten. Hierdoor 
worden de kosten van het gasnet over minder aangeslotenen  
verdeeld. De kosten voor het afsluiten van het gas moeten niet 
verrekend worden in de netbeheerkosten, zodat de kosten voor 
diegenediezijnaangeslotennietonbeperktkunnenstijgen.

https://www.essent.nl/content/Images/216668_Position%20Paper%20Essent%20-%20Een%20duurzame%20energierekening_Het%20voorstel%20van%20Es....pdf
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ROL VAN  
DE CONSUMENT
Onze klanten staan centraal. Hen helpen wij om de volgen
de stap in energie te zetten. Die hulp kent vele vormen. 
Soms betekent dat een betalingsregeling voor stroom en 
gas. Of het installeren van verduurzamingsoplossingen 
zoals een warmtepomp of zonnepanelen. En natuurlijk het 
bieden van energieadvies. Deze aanpak – stap voor stap –  
is concreet, haalbaar en betaalbaar. Wij vinden dat het 
perspectief van de consument meer meegenomen moet 
worden in beleidsvorming. Zo vergroten we bij consu
menten het draagvlak voor de energietransitie.  

Keuzevrijheid voor consumenten 
Keuzevrijheid,marktwerkingénconcurrentiestimulereninnovatie
indemarkt.Bijvoorbeeldalshetgaatomalternatievewarmtebron-
nen. Die vrijheid voor huishoudens om zelf te kiezen voor een aan-
biedervanbijvoorbeeldwarmtenettenvindenwijbelangrijk.Ook
alshetgaatomcollectieveoplossingen,bijvoorbeeldalseenwijk
kiest voor een gezamenlijk warmtenet. Dan moet het voor een los 
huishouden alsnog mogelijk zijn om zelf een andere keuze te maken, 
bijvoorbeeldvooreenvolledigelektrischeoplossing.Omdiekeuze
vrijheidenonderlingeconcurrentievanaanbiederstevergroten,
moetbovendiendemarktwerkingopwarmtenettengroeien.

Digitalisering 
Digitaliseringspeelteenbelangrijkerolindeenergietransitie.Met
volopkennisovereninzichtinenergiedatahelpenweonzeklanten
opverschillendevlakken.Webiedenzegegevensoverhunactuele
verbruikenbespaartips.Zokunnenklantenzelfaandeslagmethun
behoefteinenergieenkijkenhoehetefficiënter,comfortabeleren
goedkoperkan.Enmetmeerinformatiekunnenweonzeklanten
nog beter helpen met hun energieverbruik en meer duurzame pro-
positiesvoorhenontwikkelen.
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ELEKTRISCH RIJDEN 
EN SLIM LADEN
Mobiliteit zonder emissies is een belangrijk onderdeel 
richting een toekomstbestendig en duurzaam Nederland. 
Elk jaar worden meer elektrische auto’s verkocht dan het 
jaar ervoor. Steeds meer automerken komen met nieuwe 
modellen die hybride of zelfs volledig elektrisch zijn. In 
Nederland is er per vier elektrische auto’s één publieke 
laadpaal beschikbaar. Daarmee hebben we de hoogste 
laadpaaldichtheid van Europa.  

Dat is goed nieuws, maar dit is nog niet genoeg om te voorzien in 
denodigebeschikbaarheidindetoekomst.Daarompleitenwijvoor
voldoende snelheid in het uitrollen hiervan. Dit geldt zowel voor 
reguliere laadpalen als laadpalen voor snelladen. Wij pleiten voor 
eengeliberaliseerdemarktwaarbijmarktpartijendelaadpalenver-
zorgen en netbeheerders zorgdragen voor het aansluiten hiervan. 
Denetbeheerderszijnverantwoordelijkvoorhetbalancerenvan
hetenergienet.Alsermeervraagisdanaanbod,gaanenergiecen-
trales harder draaien om dat probleem op te lossen. Maar dat kan 
ookdoorbijvoorbeeldmethonderdenelektrischeauto’stegelijker
tijdtestoppenmetladen.Hiermeehelptdemarkthetnette 
stabiliseren.

Hoewerktdat?Deautostaatvaakhetgrootstegedeeltevande
dagstilmeteenkabelverbondenaanhetenergienet.Ophetmo-
ment dat er slim geladen wordt, wordt gekeken naar het beste  
momentomdebatterijvandeautoteladenofjuisttegebruiken
voorhetnet.Zokunnenwijdelaadsessieinzettenomhetenergie
nettebalancerenendevoertuigeigenaarhiervooreenvergoeding
betalen. 
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ENERGIE BESPAREN  
EN HUIZEN  
VERDUURZAMEN
Stap voor stap verduurzamen begint wat ons betreft bij 
het besparen van energie in woningen en gebouwen. 
Daarmee verlaag je de energierekening en verhoog je het 
comfort. Dat is belangrijk voor onze klanten. Minder aard
gas verbruiken vermindert bovendien de CO2uitstoot. 
En dat is nodig voor het behalen van de klimaatdoelstel
lingen.   

Isolatie: alle woningen  
Omminderenergietegebruiken,moeteerstdeenergiebehoefte
omlaag. En dat betekent: huizen en gebouwen goed isoleren. Met 
goedeisolatiehoudjewarmtebinnen,enstookjeminder.Een
maatregelmeteenhogekosteneffectiviteit.Bovendienishetiso
lerenvaneenwoningvrijwelaltijdnodigomlatervanhetaardgas 
aftekunnen.MaarteveelwoningeninNederlandzijnnunogslecht
geïsoleerd(ziefiguur1).Datmoetenkananders.Wijwillendatde
komendejareninalleNederlandsewoningendemeesteenvoudige
isolatiemaatregelenzijngetroffen.Eennationaalisolatieprogramma
is nodig om te versnellen met het isoleren van huizen. 

figuur 1, berekening o.b.v.  WoON 2018 voor percentage geïsoleerde woningen, 
RVO Voorbeeldwoningen (2011) voor besparingen en CBS voor meest recente 
data woningvoorraad.

Potentie in kaart: Miljoenen woningen tot bouwjaar 1995 
zijn nog zonder isolatiemaatregelen. Hieronder zie je hoe
veel woningen (koop en particuliere huur) welke maat
regelen nog uit kunnen voeren. Hieronder staat per maat-
regelbenoemdinhoeveelwoningen(koopenparticuliere
huur)dezemaatregelnoguitgevoerdkanworden.

140.000 maatregelen

0,54 Mton CO2

240.000 maatregelen

0,38 Mton CO2

630.000 maatregelen

0,85 Mton CO2

Dak

1,0 mln maatregelen

1,78 Mton CO2

Vrijstaand

2 onder 1 kap

Rijwoning

Appartement

Totaal aantal 
te treffen 

maatregelen

510.000 maatregelen

0,40 Mton CO2

380.000 maatregelen

0,23 Mton CO2

1.060.000 maatregelen

0,57 Mton CO2

VloerSpouw

430.000 maatregelen

0,78 Mton CO2

320.000 maatregelen

0,42 Mton CO2

840.000 maatregelen

0,51 Mton CO2

480.000 maatregelen

2,1 mln maatregelen

0,71 Mton CO2

2,0 mln maatregelen

1,19 Mton CO2
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Nationaal isolatieprogramma 
EennationaalisolatieprogrammabestaatwatEssentbetreftuiteen
drietalelementen.Allereerstzullenwoningeigenarengeïnformeerd
moetenwordenoverdenoodzaak,envoorennadelenvanisolatie,
waarbijeenconcreetperspectiefwordtgeschetst.Hetisbelangrijk
datdezeinformatievaneenobjectievepartijafkomstigisende
marktdedaadwerkelijkeactivatieoppakt.Eenoverheidscampagne
insamenwerkingmetdesectorhelptduidelijktemakenwelke
maatregelenaltijdverstandigzijnomtenemen.

Daarnaastzaldedrempelvan(voor)financieringgeslechtmoeten
worden.Vooralvoormensenmeteenkleinerebeursisdebenodig
deinvesteringaanzienlijk.Eenlandelijkwerkendvouchersysteem
datallewoningbezittersinstaatsteltomtekunnenisolerenisdaar-
bijonontbeerlijk.Inaanvullingdaaropkanooknaarandere,flan
kerende,prikkelswordengekekenomdewoningbezittertotisolatie
testimuleren.

Tot slot is het zaak dat de kwaliteit geborgd wordt. Dat geldt voor 
de hele keten: van advies tot materiaal en uitvoering. We moeten  
voorkomen dat woningeigenaren investeren in de verkeerde 
maatregel of dat er fouten worden gemaakt in de uitvoering. Het 
Rijk kan hieraan bijdragen door kwaliteitseisen te verbinden aan 
devoucher:desubsidieisalleenteverzilverenbijgecertificeerde
aanbieders.Hetobjectiefvaststellenvandeenergiebesparende
effectenvaneenbepaaldmateriaalineenwarmtekamer,zoudaar-
naast het vertrouwen van de woningeigenaar kunnen vergroten en 
innovatiestimuleren.

Energieadvies op maat 
Nieuwbouw,appartementen,jarendertigwoningen,flats,rijtjeshui
zen, hoekwoningen, bungalows, vrijstaand. Geen gebouw, huis of 
huishoudenisgelijk.Enduswillenwijstimuleringvoorenergie
adviesopmaat.Daardoorwordenmaatregeleneffectiever,energie-
besparing groter en CO2-uitstoot lager. 
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ALTERNATIEVE  
WARMTEBRONNEN
Het isoleren van woningen alleen is niet genoeg. We moe
ten ook andere bronnen van warmte vinden om te verduur
zamen. Nu is dat nog vaak aardgas, maar in de toekomst 
verwarmen we onze huizen steeds vaker met een (hybride) 
warmtepomp, een collectieve warmte voorziening of  
duurzaam gas.   

Duurzame warmte en koudeoplossingen 
Collectievewarmtesystemenzijneenbelangrijkalternatiefvoorhet
verwarmen op aardgas. Ook wordt het leveren van koude steeds 
belangrijker.Essentwilookinditdomeineeninnovatieve,flexibele
enduurzamebijdrageleverenaandeopschalingvaneencollectieve
warmte- en koudevoorziening. We bekijken op lokaal niveau  
–ineenwijkofgebied–debehoefteenhetaanbodopdelocatie. 
Misschienisereendatacenterofindustrieaanwezig,metrestwarmte
in overvloed. Of bijvoorbeeld oppervlaktewater waarvan we de 
thermischeenergievanhetwaterkunnengebruiken.Zomaken 
weoptimaalgebruikvandelokalemogelijkheden.EnmetEctogrid,
eenslimmedigitalelaag,latenwehetsysteemzoefficiëntmogelijk
werken.Bovendienisditalternatiefvooraardgasergflexibel.De
benodigdeinvesteringenzijnbeperkt,waardoorhetvollooprisico
kleiner is. We kunnen dus zelfs beginnen bij één gebouw.  
Iserbehoefteaanenruimtevoormeer?Danmakenweeenkoppe-
lingmetanderegebouwen.Eniserinhetgebiedbehoefteaaneen

slimmecombinatiemetbijvoorbeeldzonnepanelenofelektrischla
den?Dankunnenwijdaarookinvoorzien.Zoontstaateenefficiënt
enduurzaamlokaalwarmteenkoudenetwerkenenergiesysteem.
MettechniekendiedoorE.ONopdiverseplekkeninEuropa 
succesvolzijningezetenEssentgaatintroducereninNederland.

De hybride warmtepomp 
VanhetaardgasafiseendoelstellinguithetKlimaatakkoord.Maar
dat is niet zo maar gerealiseerd. Wij geloven in een stapsgewijze 
aanpakmetverschillendetussenoplossingen,waardoordeenergie-
transitiebetaalbaarenbehapbaarwordt.Isolereniszo’ntussenstap,
netalszonnepanelenenwarmtepompen.DemeesteNederlandse
huishoudenshebbeneenaardgasgestooktecvketel.Diefaseren 
op termijn geleidelijk uit, door ze op natuurlijke momenten te 
vervangen.Bijvoorbeelddooreenhybridewarmtepomp.Ditzijn
warmtepompenmeteencvketelvoordekoudstedagen.Deze
pompenzijnweliswaarduurderdaneengewonecvketel,maar

Ectogrid
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Groen gas 
Deenergietransitieisteduuromonzefijnmazigeinfrastructuur
voor gas te verwijderen. Laten we die daarom goed gebruiken voor 
alternatieveduurzameregassen.Groengaswordtindezetransitie
eensluitstukopplekkenwaaralternatieveverduurzamingsstrate
gieëntechnischofeconomischniethaalbaarzijn.Ofoplocaties
waarmethethybridiserenvandeenergievoorzieningnetcongestie
en/ofonnodigeverzwaringvanhetelektriciteitsnetvoorkomenkan
worden.Dedirectekoppelingmetgroengaskangemaaktworden
metcertificaten.Hiermeesluitenweaanbijdesystematiekvan
hernieuwbare energie. Uiteindelijk zullen er te weinig binnenlandse 
groengasproducentenzijnomaandebehoeftetevoldoen.Enzal
hetaantalproductielocatiesvangroengasnaarverwachtingnietin
depaslopenmetdetoekomstigevraag.Groengasisimmerseen
restproduct.Groengasisdaaromvoornamelijkeenoptiealsgroene
waterstoftechnischofeconomischnoggeenoplossingis.

goedkoperdaneenvolledigelektrischewarmtepomp.Willenwe
op korte termijn al minder aardgas verbruiken en op termijn zelfs 
klimaatneutraalgasgebruiken?Daniseenplanvoorhetopschalen
vanhybridewarmtepompennodig,metstimuleringsmaatregelen
om de woonlasten laag te houden. 
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WIE DOET 
WAT IN HET 

ENERGIESYSTEEM
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ONAFHANKELIJKHEID 
VAN DE NETBEHEERDER
Met de ontwikkeling van nieuwe diensten en producten die 
aansluiten op de behoeften en wensen van de klant kan de 
energietransitie in een stroomversnelling komen. Samen 
met onze partners zetten wij ons daarvoor in. Hiervoor is 
het van belang dat er een bepaalde mate van investerings
zekerheid en een gelijk speelveld is. Investeren in nieuwe 
diensten en producten brengt immers risico’s met zich mee. 

Afbakening rollen 
De rollen en taken van netbeheerders en netwerkbedrijven moeten  
helderafgebakendworden.Inmengingvanpubliekepartijenin
marktrollen zorgt voor een rem op nieuwe ontwikkelingen uit de 
markt en smoort nieuwe markten in de kiem. Bovendien komt de 
onafhankelijke,publieketaakvandenetbeheerderhiermeeinhet
geding.Marktpartijenmoeteneraltijdopkunnenvertrouwendat
netbeheerdersonafhankelijkzijn.Deschijnvanpartijdigheidof 
concurrentiekanaleendrempelbetekenenvoorinnovatieen
ontwikkeling.

Adequate ontsluiting van flexibiliteit 
Verderpleitenwijvooreenadequateontsluitingvanflexibiliteit, 
hetpotentiëleaanbodvanenvraagnaarenergie.Flexibiliteitzou
daarbijviademarktbeloondmoetenworden.Netbeheerdersmoeten
in staat worden gesteld om op basis van een zorgvuldige kosten- 

batenafwegingvoorhetoplossenvancongestieeenkeuzetemaken:
ofextranetinvesteringendoen,ófflexibiliteitsdiensteninkopen,
die geleverd kunnen worden vanuit de markt. Denk aan het op- en 
afregelenvandecentraleproductieeenheden,‘demandresponse’
oftewelvraagsturing,enopslag.
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GOEDE TOEZICHT
HOUDER EN WETGEVER
De energietransitie vraagt veel van ons allemaal. Van huis
houdens en ondernemers, maar ook van de Rijksoverheid, 
decentrale overheden en toezichthouders. Ministeries die 
ambitieuze plannen in wetgeving moeten omzetten en toe
zichthouders die te maken krijgen met nieuwe producten, 
diensten en marktordeningsvraagstukken. 

BinnendeRijksoverheid,decentraleoverhedenendeAutoriteit 
ConsumentenMarkt(ACM)ismeercapaciteitnodigdiedeenergie
transitieverderhelpt.Meermensendiewerkenaanadequatewet
enregelgevingenhierinderelevantepartijenbetrekken.Daarnaast
pleitenwijvoorgenoegcapaciteitbijdetoezichthoudersenministe
riesomhetniveauvantoezichtvoldoendetehouden.Ookopdie 
terreinendienieteendirecterelatiemetenergiehebbenmaar 
relevantzijnvoortallozebranches,zoalstelefonischeverkoop. 
Uitgebreidertoezichtmoetklantirritatiebijtelemarketingtegengaan.

PERSONEEL
De roep om technisch personeel is groot. Technische vak
mensen zijn hard nodig om de klimaatdoelstellingen in de 
praktijk uit te voeren. Maar het huidige tekort is te groot. 
Dit mag geen bottleneck worden. Daarom zijn investeringen 
nodig, in mensen én innovaties. 

Investeer in scholing 
Banendreigenteverdwijnen.Doordigitaliseringenautomatisering.
MaarookalsgevolgvandeCOVID19pandemie.Zorgervoordat
mensenindezekwetsbaresituatiedejuistetechnischevaardigheden
leren,doorhenomtescholen.Zokunnenzijeenbijdrageleveren
aandeeconomieendeenergietransitieindepraktijkbrengen.Ook
hetopleidenvantechniciblijftbelangrijk.Doorleerwerkonderwijste
stimuleren,zijnstartendevakluimeteenklaaromaandeslagtegaan.
Denkaaneenfinanciëlesteunindevormvankwijtscheldingvanhet
collegegeldvanheteersteleerjaar,zoalsdatookhetgevalisbijhet
volgen van de Pabo. 

Zelf opleiden 
ViaonzeservicepartnersleidenwebijEssentzelfmonteursop.En
zoekenwecontinudeaansluitingbijopleidingen.Maardebehoefte
aan vakmensen groeit onverminderd door. Daarom zoeken we hulp 
vanpartners.Verderdenkenweaanhetslimmerinrichtenvan
opleidingstrajecten,hetcombinerenvanproductontwikkelingmet
trainingenhetaantrekkelijker,diversereninclusievermakenvanhet
vakgebied. 
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WATERSTOF
ECONOMIE



18

WATERSTOF
Op weg naar 2050 nemen we afscheid van aardgas. Het  
alternatief? Dat moet duurzaam en betaalbaar zijn. Water
stof is beide. Wij zeggen: op naar een waterstofeconomie, 
met een kickstart in de industrie. 

De toekomst van waterstof 
Omeenduurzaam2050tebereikeniswatonsbetrefteengrote 
rolweggelegdvoordeindustrieinNederland.Diezorgtvooronze
welvaart en is een belangrijke aanjager om onze klimaatdoelstellingen 
tehalen.Metdeindustrievooropcreërenweeenstevigewaterstof
economie.ZozettenweNederlandineenvoortrekkersrolbinnen 
Europaenbouwenwealswelvarendlandverderoponzegunstige
geografischeliggingenhandelsgeest.Alsbelangrijkebijvangstkunnen 
we met waterstof onze huizen op termijn duurzaam verwarmen, 
zodatweindegebouwdeomgevingnietaltijdgroteendureverbou-
wingen hoeven te doen.

Kickstart in de industrie 
Dekickstartvanwaterstofisterealiserendooropkortetermijn 
–vóór2030–intezettenopgrootschaligeblauwewaterstofen 
een‘waterstofbackbone’.InNederlandkennenweeenaantalgrote
industriëleclustersdieveelenergieverbruiken.Omwaterstof
grootschaliguitterollen,ishetoverzettenvandezeindustriëleclusters
eenmanieromgeclusterdevraagtecreëren.Groenewaterstofuit
windenzongeeftnunognietgenoegwaterstofomopdezeschaal
over te stappen. Daarom moet bij de start gekeken worden naar blau-
wewaterstof.OftewelwaterstofuitaardgaswaarvandeCO2 wordt 

afgevangen.Metzo’nkickstartontstaatvoldoendevolumevoorde
industrieclustersopkortetermijn(voor2023).Indezeinfrastructuur
isgroenewaterstofuitdeeersteoverschottenvanwindenzonge-
leidelijkeneenvoudigintevoeden.Wanneerdeproductievanelek-
triciteituitwindenzonmetgrotestappentoeneemtrichting2030en
2050, kan het aandeel groene waterstof meegroeien. Daarvoor moet 
erookmarktmeesterschapkomen,eenwaterstofbeursomdehandel
opgangtebrengen.Ditbiedteenfundamentvoordeopschaling
vanonzewaterstofeconomie.Eenefficiënteuitrolhiervanisalleen
mogelijkalswekiezenvooreenprogrammatischeaanpak.Watons
betreftbestaatdieaanpakuitdriefases.Inonzevisieopwaterstof
zettenweuiteenhoediefaseseruitzien.
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OVER ESSENT
Almeerdan100jaarleverenwestroomengasaanonzeklanten.
Elke dag opnieuw. We blijven daarin zoeken naar manieren om dat 
betaalbaar en duurzaam te doen. En we kijken hoe we onze klanten 
kunnenhelpenomdevolgendestapinenergietezetten.Doorener-
gieadvies,metisolatie,ofdoorhetinstallerenvanzonnepanelenen
warmtepompen.Entekijkennaaralternatievevormenvanwarmte.
ZozettenweonsinomNederlandteverduurzamen.Stapvoorstap.
Straatvoorstraat.Wijkvoorwijk.

Voordeleveringvanstroomengaskunnenconsumententerechtbij
eenvanonzedriemerken:Essent,Energiedirect.nlenVandebron.
Maardeenergietransitiebestaatvooronsuitmeerdanalleenhet
leveren van stroom en gas. Ook verduurzamingsadvies, onderhoud 
eninstallatiehorendaarbij.DeservicebedrijvenvanEssentzitten
door het hele land. Deze vakmensen komen bij onze klanten thuis 
vooronderhoudeninstallatievancvketelsenwarmtepompen,voor
isolatieenzonnepanelenenadviesoverenergie.

Sinds2020zijnweonderdeelvanE.ON.EenvandegrootsteEuropese 
energiebedrijvenmetcirca50miljoenklanten.Daarmeebrengenwe
kennis,innovatieenslagkrachtvanuitEuropanaarNederlandomde
energietransitieeenstapverdertebrengen.
 
 
 



Uitgave
Essent, maart 2021
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