INFRABEDRIJVEN

ENERGIEMARKT

Feitelijke splitsing van energielevering en netbeheer

Ook infrabedrijven lonken naar de g
gevestigde ‘vrije jongens’, zoals Imtech en
GTI. Meerdere infrabedrijven mikken met
scherp op de glastuinbouw.

Vette en magere netbeheerders

telers die een warmtekrachtinstallatie willen aansluiten voor teruglevering

Harrie Dechering, manager marketing &
business development bij Eneco Infra, licht
de ontwikkelingen bij netbeheerders en
infrabedrijven toe. Want die tweedeling
moet inmiddels gemaakt worden, stelt
hij vast. “Tot aan de splitsing van de oude
nutsbedrijven in leverings- en netwerkbedrijven kwam al het uitvoerende
werk automatisch terecht bij de afdeling
infrastructuur”, legt hij uit. “Sinds de
splitsing van levering en netbeheer is de
netbeheerder als eigenaar verplicht om
zorg te dragen voor gedegen aanleg en
onderhoudsituatie. Maar dat hoeft niet
te betekenen dat deze alle infrastructurele werkzaamheden ook zelf uitvoert.
In de meeste gevallen is dat echter toch
het geval. Netbeheerders die alles in eigen
hand houden, noemen we de ‘vette netbeheerders’.”
Volgens Dechering hebben slechts enkele
netbeheerders het principe van marktwerking zover doorgetrokken, dat zij de
wettelijke taken en het uitvoerende werk
in afzonderlijke bedrijven hebben ondergebracht. “In die gevallen spreken we van
een ‘magere netbeheerder’, waarnaast een
zelfstandig infrabedrijf opereert dat zich
in de markt moet bewijzen”, vervolgt de
manager.
Dit laatste fenomeen doet zich voor bij
Eneco, dat is opgesplitst in Eneco Energie
(levering), Eneco NetBeheer (krijgt op 1 juli
een nieuwe naam) en Eneco Energie Infra
(krijgt dit najaar een nieuwe naam).

van stroom aan het net.

Aanbesteding

Harrie Dechering: “Eneco Energie Infra in Rotterdam moet als zelfstandig bedrijf een positie in de
markt veroveren. Glastuinbouw is één van onze drie marktsegmeneten.”

In de berichtgeving over de liberalisering van de energiemarkt is weinig
aandacht geschonken aan de positie van infrabedrijven. Hun activiteiten,
tarieven en verzorgingsgebieden waren tot voor kort verbonden aan die van
de netbeheerders en daarmee grotendeels wettelijk bepaald. Toch doet de
marktwerking zich ook in dit segment gelden. Sommige bedrijven richten zich
daarbij nadrukkelijk op de glastuinbouw. Dat is niet alleen interessant voor

T e k st e n b e e l d : J a n va n S ta a l d u i n e n

De liberalisering van de energiemarkt was
ingezet om de sector efficiënter te maken
en klanten meer keuzevrijheid te bieden.
De Wet Onafhankelijk Netbeheer, die op 1
juli in werking treedt, vormt het sluitstuk
en resulteert in de feitelijke splitsing van
energielevering en netbeheer.

Diensten voor derden
Netbeheerders zijn als eigenaar verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud
van de regionale gas- en elektriciteits-
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netten. Netbeheer is per definitie een
plaatsgebonden activiteit met wettelijk
omschreven rechten, plichten en aansluittarieven. Daarmee lijkt de kous af, maar
dat hoeft niet het geval te zijn.
Evenals leveringsbedrijven hebben infrabedrijven diensten ontwikkeld die inspelen
op behoeften van (groot)zakelijke afnemers:
het ontwerpen, aanleggen, aansluiten,
onderhouden en/of beheren van energieinstallaties en netwerken voor derden. Zij
begeven zich daarmee op het terrein van

“Wij voeren wel nog steeds alle infrastructurele werkzaamheden uit voor Eneco
Netbeheer, maar dat gaat veranderen”,
vervolgt de marketeer. “Vanaf medio 2008
zal Eneco NetBeheer opdrachten aanbesteden. Het is onvermijdelijk dat daarbij
opdrachten aan andere partijen dan Eneco
Energie Infra worden toegewezen. In de
tussentijd maken wij van Eneco Energie
Infra een efficiënte, markt- en klantgerichte organisatie met een aantrekkelijk
dienstenpakket voor derden. Wij richten
ons daarbij specifiek op de segmenten
vastgoed, industrie en tuinbouw.”
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Tuinbouw aantrekkelijk
Wat de tuinbouw voor infrabedrijven
aantrekkelijk maakt, is de toenemende
omvang en complexiteit van energieinstallaties. Naast warmtekrachtkoppeling en de vorming van energieclusters is
warmte- en koudeopslag een interessante
nieuwe ontwikkeling.
Een andere kans is de installatieverantwoordelijkheid, die medio 2007 door de
wetgever is opgelegd. Volgens de aangescherpte Arbo-wetgeving (NEN3840 en
NEN-EN 50110) zijn telers verantwoordelijk voor de veiligheid en het onderhoud
van hun middenspanningsinstallatie. Zij
moeten er voor zorgen dat vakbekwame
specialisten de installatie onderhouden.
Omdat de meeste telers daarvoor niet
de vereiste kennis en papieren in huis
hebben, moeten zij dit werk uitbesteden.
Dechering erkent dat gevestigde lokale
installatiebedrijven daarvoor een logisch
aanspreekpunt zijn. “Toch hebben we ook
op dit punt veel te bieden”, voegt hij toe.
“Met name in nieuwe gebieden, voor energieclusters en grootschalige bedrijven
kunnen de infrabedrijven met hun kennis
en capaciteit iets toevoegen.”

Knelpunt WKK
De hausse in warmtekrachtkoppeling
stelt sommige netbeheerders ook voor
problemen. Als er één bedrijf is dat daarover kan meepraten, is het wel Westland
Infra. Enkele tientallen telers in het oude
concentratiegebied moesten hun plannen
voor warmtekrachtinstallaties en teruglevering van elektriciteit opschorten, omdat
het net de groei niet kon bijbenen.
Algemeen directeur Alfred Besselink: “De
afgelopen twee jaar is het geïnstalleerde
WKK-vermogen in ons gebied gegroeid van
100 naar meer dan 600 MWe. Wanneer de
prijzen hoog zijn wil iedereen elektriciteit
terugleveren. Hierdoor kan het verschil
tussen afname van en levering aan het
landelijke hoogspanningsnet oplopen tot
wel 700 MW. We zitten aan het plafond,
maar hopen daar snel oplossingen voor
te vinden.”
In januari heeft Westland Infra met de
gemeente Westland, Tennet, LTO Glaskracht en het Ministerie van Economische Zaken besproken hoe de groei zo
snel mogelijk is te hervatten. De besluitvorming daarover moet op korte termijn

rond zijn. Daarna is nog wel geruime tijd
nodig om het net en de aansluitingen op
het landelijk net op te waarderen, benadrukt Besselink. “De leveringstermijnen
voor kabels en transformatoren zijn door
de groei van de wereldeconomie behoorlijk opgelopen. Dat is vervelend, maar we
kunnen geen ijzer met handen breken.
De glastuinbouw is voor ons natuurlijk
van wezenlijk belang, dus we doen ons
uiterste best.”

Landelijk actief
Directeur Frank Binnekamp merkt op dat
die focus op tuinbouw zowel binnen als
buiten het eigen verzorgingsgebied zichtbaar blijft. “Glastelers kennen ons als een
deskundige en betrouwbare partner. In
meerdere gevallen hebben Westlandse
telers die naar andere regio’s verhuizen
ons gevraagd om het private deel van hun
energienet aan te leggen, inclusief het
plaatsen van middenspanningsstations
voor teruglevering van energie.”
Ook Westland Infra mikt dus op brede
en landelijke dienstverlening aan de
glastuinbouw, variërend van ontwerp en
realisatie tot beheer en onderhoud. “We
kijken overigens ook naar de particuliere en kleinzakelijke markt in relatie
tot duurzame voorzieningen”, voegt hij
toe. “Daarbij kun je denken aan zaken als
zonnecellen en micro-WKK’s.”

Dagcontract gas
Een derde partij van naam is Nuon, dat
naast het leveringsbedrijf onder andere uit
Nuon Netwerk Services en netbeheerder
Continuon bestaat. “Wij zijn een onafhankelijk opererende, smalle netbeheerder.
De uitvoering besteden we uit aan Nuon
Netwerk Services”, zegt woordvoerder
Carlo van der Borgt van Continuon. In dit
geval betekent ‘een smalle netbeheerder’
hetzelfde als ‘mager’ bij Eneco. Nuon
Netwerk Services, dat onder andere het
net en de installaties van Energie Combinatie Wieringermeer heeft aangelegd en
beheert, is enigszins vergelijkbaar met
Eneco Energie Infra.
Op de vraag of ook Continuon zich specifiek op de glastuinbouw richt, antwoordt
Van der Borgt: “Het is een belangrijke
en gewaardeerde groep klanten, die
we graag goed van dienst zijn. Speciaal
voor glastelers hebben wij daarom een

Alfred Besselink (links) en Frank Binnekamp: “Op korte
termijn moet duidelijk zijn hoe we de groei zo snel mogelijk
kunnen hervatten.”
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nieuwe dienst ontwikkeld: het dagcontract gas. Daarmee kunnen zij een wat
lagere transportcapaciteit vastleggen in
het jaarcontract en de echte pieken, die
meestal enkele dagen per jaar voorkomen,
afdekken met aanvullende dagcontracten.
Dat kan ze veel geld besparen. Daarnaast
hebben we voor zakelijke klanten een
self service portal opgezet, waarmee ze
hun verbruik kunnen volgen en online
aanvragen kunnen indienen voor capaciteitsaanpassing. Ook daarvan maken
telers gebruik.”
Wist u dat…
U voor een aansluiting kleiner dan 10 Megavoltampère (MVA) altijd bij uw netbeheerder moet
aankloppen, maar dat u voor aansluitingen groter
dan 10 MVA terecht kunt op de vrije markt?

Op 1 juli is de splitsing tussen leveringsbedrijven van energie en netbeheerders een
feit. Netbeheerders richten zich naast de
wettelijk voorgeschreven taken ook op infrastructurele dienstverlening aan derden, al
dan niet via aparte infrabedrijven. Soms zijn
deze geheel zelfstandig. De glastuinbouw
vormt voor deze bedrijven een aantrekkelijk
marktsegment.
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