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Met de neventaken van de 
energiedistributiebedrijven worden doorgaans de 
nieuwe taken bedoeld buiten het conventionele 
terrein van de openbare voorziening van 
elektriciteit, gas en warmte. Meestal gaat het 
daarbij om energiebesparing en decentraal 
vermogen, maar soms ook om activiteiten die zich 
geheel buiten het energiegebied afspelen. 
In dit artikel zal worden nagegaan welke plaats 
deze neventaken innemen en hoe ze in praktijk 
kunnen worden ingevuld. 

Beleidsdoelstellingen 

De oude doelstelling van het energiebeleid van de 
overheid en van de openbare energiebedri jven was het 
voldoen aan elke vraag naar energiedragers 'met de 
grootst mogelijke zekerheid en betrouwbaarheid en 
tegen de laagst mogelijke kosten. Sinds de energienota 
van 1974 en in versterkte mate na de energienota van 
1978 behoren ook energiebesparing en diversificatie 
tot de hoofddoelstellingen van het energiebeleid van 
de Rijksoverheid . Een concurrentieprikkel tussen de 
elektriciteitsproductiebed rijven en de distributiebe
drijven zou de realisatie van deze doelstelling sterk 
bevorderen, met name doordat de distributiebedrijven 
zouden worden geprikkeld tot het opstellen van ener
giebesparend decentraal vermogen, zoals warmte/ 
krachtkoppeling (WKK). 

De nieuwe Elektriciteitswet 

De Elektriciteitswet 1987 die thans bij de Tweede Ka 
mer in discussie is legt daarom heel expliciet nieuwe 
taken op dit gebied bij de distributiesector. Ook de 
provinciale en gemeentelijke besturen hebben sinds 
1974, vrijwel zonder uitzondering, energiebesparing 
en diversificatie opgenomen in hun beleidsdoelstel
lingen. Als aandeelhouders van de energiebedrijven 
hebben zij dan ook in veel gevallen bedongen dat de 
energiebedrijven aandacht hieraan besteden . 
De invulling van dit beleid doorde distributiebedrijven 
is in veel gevallen beperkt gebleven tot het geven van 
voorlichting. In sommige gevallen echter is de invulling 
ervan veel verder gegaan en heeft zi j zelfs geresulteerd 
in compleet ondernemerschap, bijvoorbeeld voor het 
drogen van mest ter bevordering van de afzet van 
restwarmte van een elektriciteitscentrale, of door de 
aanleg van fietspaden voor de toepassing van ko
lenreststoffen. 

* De auteur is verbonden aan Van Heugten 
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De eerste opvatting is vanzelfsprekend wel erg mager, 
de laatste heeft geleid tot maatschappeli jke protesten. 
De vraag is daarom : wat is wel een aanvaardbare 
opvatting die tot resultaten leidt en hoe kan deze in de 
praktijk worden gerealiseerd? 

Openbare voorziening of dienstverlening 

Een sleutelpositie op het gebied van energiebesparing 
en decentraal vermogen voor de energiedistributiebe
drijven wordt ingenomen door WKK. ln het vervolg van 
ditartikel zal daarom vooral aandachtworden besteed 
aan WKK. Door de nauwe samenhang van WKK en 
andere energiebesparingsmaatregelen zijn de conclu
sies evenwel van ruimere betekenis dan alleen voor 
WKK. 

Verscheidene distributiebedrijven hebben reeds een 
of meerdere WKK-projecten opgezet. Door de meeste 
distributiebedri jven worden deze projecten nog be
schouwd als experimenteel. In technisch opzicht is het 
al een vele tientallen jaren beproefde techniek. Het 
experimentele karakter zit dan ook vooral in het op
doen van ervaring door het distributiebedrijf. Een ge
centraliseerde vorm van WKK, namelijk stads
verwarming, wordt ook door verschi lIende energiebe
drijven reeds jarenlang toegepast als een vorm van 
openba(e warmtevoorziening . 

Zelfopwekking en eigen decentraal vermogen 

Tot voor kort was decentrale WKK alleen een techniek 
voorzeifopwekkers die met hun eigen installatie zoveel 
mogelijk in hun eigen stroombehoefte voorzagen en 
daarbij de restwarmte nuttig konden gebruiken . De 
laatstetijd, vooral na de scheiding tussen de productie
en de distributiesector, wordt WKK door de distribu
tiebedrijven ook steeds meer beschouwd als een mo
gelijkheid om eigen decentraal elektriciteitsproduc
tievermogen op te stellen bij afnemers die een voldoen
de grote warmtevraag hebben . De installatie kan wor
den gedimensioneerd op de warmtevraag van de 
afnemer. De elektriciteit wordt geheel of voor een 
belangrijk gedeelte via het openbare net afgezet. Het 
distributiebedrijf zorgt voor bediening en onderhoud. 

De invalshoek van de afnemer 

Als hetzelfde WKK-project wordt bekeken vanuit het 
standpunt van de warmte-afnemer, zal het toch niet 
gemakkelijk worden gezien als een onderdeel van de 
openbare voorziening . Ten eerste komt de juridische 
eigendom van de installatie door zogenaamde na
trekking automatisch bij de warmte-afnemer indien de 
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installatie in het gebouw of ketelhuis van de afnemer 
wordt geplaatst, ongeacht de eventuele i nvestering van 
het distributiebedrijf. Bovendien moet de afnemer een 
aantal risico 's en bezwaren accepteren. De installatie 
veroorzaakt mogelijk lawaai en stank . Er moet vreemd 
personeel worden toegelaten voor het onderhoud . 
Lastige juridische vragen rijzen als de installatie storing 
veroorzaakt in de warmtevoorz iening of als schade 
optreedt aan de gekoppelde apparatuur. Misschien 
wel het belang rij kst is het punt dat een openbaar 
distributiebedrij f met taken op het gebied van decen
traal vermogen en energiebesparing zich niet kan 
veroorloven om een WKK-installatie bij een afnemer 
aan te bevelen zonder daarbij eerst aandacht te heb
ben geschonken aan de mogelijkheden om de warm
tevraag van de afnemer te beperken . 

Als de afnemer tot een WKK-installatie besluit, zal dit 
b i jna altijd betekenen dat hij tevens moet besluiten tot 
investeringen in andere voorzieningen, dat hij toch zelf 
ook geld op tafel zal moeten leggen en zelf risico zal 
moeten dragen. 

Het WKK-project is dus niet alleen een uitbreiding 
van de openbare voorziening, maar betekent evenzeer 
een wezenlijke verandering van de particuliere voor
zieningen van de afnemer. Daar komt nog bij dat ook in 
economisch opzicht ieder project verschillend is. Kort
om, ieder project is maatwerk. 

Als hetdistributiebedrijfwerkelijkop ruime schaal en 
actief inhoud wil geven aan WKK, zal het een oplossing 
moeten kunnen bieden voor individuele dienstverle
ning aan de afnemers . Dan zal op een nieuwe wijze 
inhoud moeten worden gegeven aan acquisitie, aan 
projectmatig werken, aan maatwerk en klant-gericht 
denken. 

Het particuliere bedrijfsleven 

Het distributiebedrijf dat al deze taken zelf ter hand wil 
nemen komt al gauw terecht in volledig ondernemer
schap en treedt in directe concurrent ie met het particu 
liere bedrijfsleven . Er zal stellig aanzienlijke maat
schappelijke weerstand worden opgeroepen bij het 
particuliere bedrijfsleven, want het betreft geen con
currentie met gelijke middelen. Immers, alleen het 
distributiebedrijf beschikt over het openbare net en 
alleen het distributiebedrijf spaart hoge vermogensin
koop-kosten uit aan het elektriciteitsproductiebedrijf. 
Het distributiebedrijf betaalt geen vennootschapsbe
lasting, erzal altijd worden betwijfeld ofalle kosten van 
het distributiebedrijf geheel aan ieder project worden 
toegerekend, of niet een deel van de kosten wordt 
verdoezeld en dus in feiteten laste van de verkopen van 
gas en elektriciteit worden gebracht. Dit probleem 

geldt nog sterker wanneer de nevenactiviteiten geheel 
buiten het terrein van de energievoorziening komen te 
liggen, bijvoorbeeld bij de commerciële verwerking 
van restwarmte of reststoffen . 

De cultuur van de distributiebedrijven is van oudsher 
niet zozeer gericht geweest op individuele dienstverle
ning en op werken in concurrentie, maar veeleer op 
betrouwbaarheid, zekerheid en kwa I iteit van de open
bare voorziening. De meeste distributiebedrijven be
schikken van oudsher niet over de kennis en ervaring 
die benodigd zijn voorde nieuwe taken en zouden deze 
dus van de grond af moeten opbouwen in een omge
ving met een anders georiënteerde cultuur. Het is 
daarom veel meer voor de hand ligsend om de nieuwe 
taken in nauwe samenwerking met het particuliere 
bedrijfsleven in te vullen. 

Publiek-private samenwerking 

Publiek-private samenwerking of public private part
nership (ppp) is één van de thema's van het huidige 
regeerakkoord. PPP is in de wederopbouwperiode na 
de tweede wereldoorlog een bekend begrip geweest 
voor het herstellen van de infrastructuur van ons land 
door een zo sterk mogelijke bundeling van kapitaal, 
kennis en ervaring en een zo breed mogelijke spreiding 
van de investeringsrisico's, waarbij de overheid de 
eventuele onrendabele top van de investeringen en 
kosten voor haar rekening nam. PPP is in de loop van de 
zestiger jaren in ongenade gevallen toen winst maken 
en ondernemen een ongunstige bijklank kregen . PPP is 
thans weer onderwerp van het regeerakkoord omdat 
de collectieve lasten te hoog zijn opgelopen en omdat 
het herstel van de werkgelegenheid, het behoud van het 
milieu en het oplossen van de knelpunten in de infra
structuuropnieuw om een zo sterk mogelijke bundeling 
van inspanningen en spreiding van risico's vragen . 

WKK - of ruimer: energiebesparing en decentraal 
vermogen - is één van de onderwerpen die zich bij 
uitstek leent voor een ppp -aanpak. WKK is maatschap
pelijk gewenst, maar tevens omringd met risico's. De 
economische vooruitzichten voor WKK zijn onzeker en 
in hoge mate afhankelijk van het overheidsbeleid . Een 
zo breed mogelijke spreiding van deze risico's over 
alle betrokken maatschappelijke geledingen biedt de 
beste kansen voor een snelle uitbreiding van het WKK
vermogen . Een snelle uitbreiding van het WKK-vermo
gen biedt de beste kansen op verdere prijsverlaging 
van de installaties. Nietalleen de gebruikers, maarook 
het betrokken bedrijfsleven en de energiedistribu
tiebedrijven kunnen in een publiek-private samenwer
king een rol vervullen . 
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Particuliere energiediensten bedrijven 

Een type particulier bedrijf dat zich leent voor het 
complementeren van de taken van het openbare 
nutsbedrijf is het energiedienstenbedrijf. Energie
dienstenbedrijven leveren turnkey projectverzorging, 
niet alleen van de WKK maar ook van complete 
energiebesparingsprojecten met inschakeling van de 
hiervoor benodigde en gekwalificeerde bedrijven, zij 
leveren energiemanagement en installatiebeheer. Er 
wordtgewerktop basis van 'no cure no pay' en erwordt 
garantie gegeven op de exploitatieresultaten . De fi
nanciering (third partyfinancing) kan worden verzorgd 
en de betaling door de afnemer kan plaats vinden na 
oplevering van de voorzieningen met een gedeelte van 
de projectbaten . 

Deelname provincie en gemeente 

Bredere toepassing van energiebesparing en decen
traal vermogen kan alleen verantwoord worden uitge
voerd via een planmatige aanpak. De invloed op de 
techniek en de economie van zowel het gas- als het 
elektriciteitsdistributienet is dan immers aanzienlijk. 
Het planmatige karakter heeft evenwel ook betrekking 
op de ruimtelijke spreiding en de wijze van benadering 
van de afnemers. Om de best mogelijke resultaten te 
kunnen behalen zullen ook de gemeenten en de provin
cies een inbreng moeten hebben . 
Deze inbreng zou kunnen bestaan uit deelname in de 
planvorming en deelname in de benadering van de 
afnemers . Denkbaar is ook een inbreng op het puntvan 
de risicodracht, bijvoorbeeld in de vorm van kre
dietgaranties. 

Taakverdeling 

Een grove indeling van de taken zou er als volgt kunnen 
uitzien: 

rijk: algemeen beleid, subsidies; 
provincie, gemeenten : beleid en deelname in plan
vorming, acquisitie en risicodracht; 
distributiebedrijven : beleid, planvorming, organi
satie, acquisitie, financiering en/of deelname in fi
nanciering en deelname in risicodracht; 

- energiedienstenbedrijven: algemene dienstverle
ning, technische uitvoering, nazorg, financiering en 
risicodracht en deelname in de acquisitie; 
afnemer: naar wens volledige betrokkenheid of 
deelname in technische uitvoering, financiering en 
risicodracht, of zelfs vrijwel risicoloze deelname. 

Vergelijking van voor- en nadelen 

Hetenige nadeel van deze vorm van samenwerking dat 
door sommige distributiebedrijven naar voren wordt 
gebracht is dat de wi nst per project door meer dan twee 
partijen moet worden gedeeld. Dit nadeel is evenwel 
maar betrekkelijk als wordt bedacht dat de totale 
marktkansen van de ppp-combinatie aanmerkel i jk ho
ger kunnen worden ingeschat dan die van het nutsbe
drijf alleen . Door de taakverdeling en de planmatige 
werkwijze kan bovendien veel sneller resultaat worden 
behaald. De prioriteit voor de 'neventaken' behoeft 
niet te lijden onder de voorrang voor de 'hoofdtaken'. 
De ppp-combinatie kan in zeer korte tijd operationeel 
worden gemaakt met slechts een beperkte inspanning 
van het distributiebedrijf. De ppp-werkwijze is even 
goed toegankelijk voor de kleine distributiebedrijven 
als voor de grote. 

Het stimuleringsprogramma WKK van de minister 
van Economische Zaken dat in januari 1988 van start is 
gegaan verwacht veel resultaat van joint venture-con
structies en andere samenwerkingsverbanden tussen 
de distributiebedrijven en de afnemers . De eventuele 
deelname van derde partijen in deze samenwerkings
verbanden wordt daarbij expliciet open gelaten . PPP 
zou daarmee geheel in lijn zijn. 

Conclusies 

De neventaken van de energiedistributiebedrijven 
moeten niet worden gezien als ondergeschikte neven
activiteiten waaraan aandacht mag worden besteed 
als daarvoor tijd en financiële ruimte kan worden 
vrijgemaakt, maar veeleer als een nieuwe dimensie 
van de hoofdtaken. 

Het doel van het distributiebedrijf is niet alleen meer 
het voldoen aan iedere vraag naar energiedragers 
tegen de laagst mogelijke kosten, maar tevens het op 
zo goedkoop mogelijke wijze voorzien van de afne
mers van warmte in huis, licht op tafel en stoom en 
stroom voor de machines. 

De invulling van deze nieuwe taken kan snel en op 
maatschappelijk verantwoorde wijze worden gereali
seerd als daarvoor een publiek-private samenwerking 
tussen de energiedistributiebedrijven, het particuliere 
bedrijfsleven en de overheid tot stand wordt gebracht. 
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