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“slimme peters”



Wat vinden we goed?

� Belangrijk en actueel thema

� Hoog op de agenda, zie Pact 2020
“De barrières voor de opkomst van decentrale energiebronnen worden 

weggewerkt. Er wordt geïnvesteerd in een versnelde modernisering van de 

distributienetten (kabels, transformatoren, elektronica) en in een 

aangepaste infrastructuur, om meer nationale en grensoverschrijdende 

transporten mogelijk te maken en meer decentrale elektriciteitsproductie 

met netkoppeling toe te laten. Daartoe wordt verzekerd dat de 

netbeheerders de juiste prikkels krijgen voor netwerkontwikkeling en –

beheer. Vlaanderen stimuleert de introductie van slimme 

elektriciteitsmeters en de ontwikkeling van actieve en intelligente 

elektriciteitsnetten die vraag- en aanbodsturing mogelijk maken.”

� Boodschappen/aanbevelingen



Wat vinden we goed?

1. De vraag naar visie en fundamenteel debat over

� de benodigde investeringen in het elektriciteitsnet en de 

financiering daarvan

� de rol van decentrale bronnen, ESCO’s en 

netbeheerders 

� de effectiviteit, efficiëntie en sociale implicaties van de 

subsidiëringspolitiek 

� het Vlaamse systeem ter bevordering van 

milieuvriendelijke elektriciteitsopwekking



Wat vinden we goed?

2. De vraag naar het wegwerken van juridische 

belemmeringen voor decentrale energiebronnen

� een “light versie” leveranciersvergunning

� een beter reglementair kader voor directe lijnen en 

privénetten

� een oplossing voor de aansluiting op het net van 

hernieuwbare energiebronnen en WKK's

� een aanpassing van technische vereisten en reglementen

� een aanpassing van sommige steunmaatregelen

� een juridisch kader voor ESCO’s



Wat vinden we goed?

3. De vraag naar beleidscoördinatie en afstemming 

van regels

� ruimtelijke ordening

� vergunningsprocedures 

� federale niveau



Wat vinden we goed?

4. De vraag naar een slimme overheid / regulator

� een stabiel investeringsklimaat

� een transparant beleid

� een overheid die zich bezig houdt met de hoofdzaken 

� deskundige en onafhankelijke regulatoren die incentives 

inbouwen voor vernieuwing



Wat vinden we minder goed?

� Aanzet verdere stappen

1. in detail uitwerken van een toekomstvisie 

2. opzetten van proefprojecten 

3. uittekenen van een technisch en financieel stappenplan 

4. zorgen voor knowhow en geschoold personeel 

� Door een onafhankelijke denktank of platform met 

energie-experten

Systeem-/transitie-perspectief ontbreekt



Aanvullingen

Systeem/transitie perspectief

� Samenhang met andere technologische ontwikkelingen

� Samenhang met maatschappelijke ontwikkelingen 

� ‘Richting’ vaak onduidelijk

� Specifieke benadering nodig



Aanvullingen

Specifieke benadering? 

� visie 

� ruimte voor experimenteren en leren

� denken in samenhang 

� creatie van netwerken

� leiderschap 

� implementatiecapaciteit



Aanvullingen

Specifieke benadering? 

� F1: Experimenten door ondernemers

� F2: Kennisontwikkeling

� F3: Kennisuitwisseling in netwerken

� F4: Richting geven aan het zoekproces

� F5: Creëren van Markten

� F6: Mobiliseren van middelen

� F7: Creëren van legitimiteit/doorbreken van weerstand 

tegen verandering 







Aanvullingen

Vlaanderen? 

� VREG-marktmodel?

� Partijen in het overleg?

� Transparantie van het overleg?

� Engagement van het beleid?



Aanvullingen

Vlaanderen? 

� SERV

� Transitieproject duurzaam bouwen en wonen

� Transitieproject duurzame materialen (Plan C); 

� Steunpunt Duurzame Ontwikkeling 

� VITO - Transitie Energie en Milieu 

� Colloquium “Vlaanderen 2050: Kiezen voor transitie”

� MIRA-S

� Itinera Instituut 

� …



Besluit

� Goed dat IST-rapport er is

� Inhoudelijk grotendeels akkoord met conclusies

� Maar niet voldoende

� Nood aan 

� breed doe-, interactie- en leerproces

� experimenten, kennisontwikkeling, kennisuitwisseling

� gangmakers met visie/leiderschap

� echt engagement van het beleid en de sector


