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In gesprek met stakeholders
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Dat energie er altijd voor iedereen is, geeft een vertrouwd gevoel.  
Deze zekerheid willen we ook in tijden van snelle verandering  
blijven waarmaken. Samen met stakeholders gaan wij in gesprek 
over actuele  maatschappelijke thema’s en de energie van morgen. 
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HOE WIJ WAARDE 
CREËREN EN DELEN

EXCELLENT NETBEHEER 
Het excellent beheren van het net zien we als ons bestaansrecht. 
Onze dienstverlening passen we aan op de behoeften van 
klanten. We vereenvoudigen onze processen en systemen, zodat 
klanten moeiteloos en op elk gewenst moment hun zaken 
kunnen regelen. Daarmee willen we een hoge klanttevredenheid 
bereiken en het heeft een verlaging van de kosten tot gevolg. 
Ook bereiden we ons voor op externe ontwikkelingen die de 
kern van ons werk raken, zoals (decentrale) duurzame opwek, 
energieopslag en elektrisch vervoer. 
We moeten de groeiende fluctuaties in vraag en aanbod van 
energie aankunnen en voegen daarom ICT toe aan onze netten. 
Zo houden we onze netten betrouwbaar en toekomstbestendig. 
Bovenal blijft veiligheid onze hoogste prioriteit.

VERSNELLEN VAN DE ENERGIETRANSITIE 
Met innovatieve, schaalbare oplossingen willen we de energie-
transitie versnellen. We richten ons daarbij op energiebesparing 
en -vergroening; thema’s die relevant zijn in het licht van 
de Nederlandse klimaatdoelen en een relatie hebben met 
onze energie-infrastructuur. We kiezen nadrukkelijk voor 
samenwerking met andere bedrijven, overheden, consumenten, 
coöperaties en kennisinstellingen. Want alleen door de krachten 
te bundelen en kennis maximaal te delen, komen er oplossingen 
die voor alle partijen werken. Met onze activiteiten op 
het gebied van duurzame gebiedsontwikkeling, energiebesparing, 
elektrisch vervoer en flexibiliteit geven we invulling aan het 
versnellen van de transitie naar een duurzame energievoorziening.

Iedere dag rekenen consumenten, bedrijven en gemeenten op onze dienstverlening.  
Het is ons belangrijkste doel om met onze netwerken, kennis en activiteiten waardevol  
te zijn voor al onze stakeholders en hen vooruit te helpen. 

Meer weten? Lees er alles over op enexisgroep.nl/jaarverslag

MISSIE

We realiseren een duurzame  
energievoorziening door state 
of the art dienstverlening en 
netwerken en door regie te nemen 
in innovatieve oplossingen.

VISIE

Iedereen wil altijd en overal energie 
kunnen gebruiken. De noodzakelijke 
verandering van de energievoorziening 
gaat steeds sneller. Groeiende 
opwek van duurzame energie en 
energiebesparing vragen om 
nieuwe oplossingen. 

Het is onze kerntaak te zorgen voor een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening. Voor nu en voor 
de toekomst. Daarom dragen we bij aan de transitie naar een duurzame energie voorziening. We hebben de kennis 
en kunde in huis om samen met lokale partners de Nederlandse klimaatdoelen te realiseren. Om richting te geven 
aan onze activiteiten onderschei den we twee strategische pijlers: excellent netbeheer én het versnellen 
van de energietransitie.
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VEILIG

BETROUWBAAR

DUURZAAM

Doelstelling 31-12-2019: 

Geen enkel ongeval daar 
willen we naartoe

0

VEILIGE, BETROUWBARE 
EN DUURZAME ENERGIE Onze actuele prestaties per 1-1-2019

Doelstelling 31-12-2019: ≤ 29% We geven graag zelf het goede voorbeeld in duurzaamheid en stellen onze klanten 
en de samenleving in staat duurzame energiekeuzes te maken.

CO2-REDUCTIE MEDEWERKERS
Leasewagens en gedeclareerde 
kilometers (Reductie t.o.v. score 2014)

KLANTEN GESTART MET 
TERUGLEVERING AAN ONS NET

13,8%

VEILIGHEIDSINDEX 
ENEXIS GROEP
Het aantal ongevallen met als 
gevolg verzuim per 1.000.000 
gewerkte uren

1,48

78.346

Doelstelling Gas per 31-12-2019 is: 
< 60 seconden

UITVALDUUR GAS
De jaarlijkse uitvalduur per 
gasaansluiting in seconden
per aansluiting

60
Doelstelling 31-12-2019:  
< 18,5 min.

UITVALDUUR ELEKTRICITEIT
De jaarlijkse uitvalduur per 
elektriciteitsaansluiting in minuten  
per aansluiting

16,0

AANTAL LAADPALEN IN 
ONS VERZORGINGSGEBIED

CA. 4.300

Geplande investering in 2019:
€ 845 miljoen

INVESTERING IN DE NETTEN
Geïnvesteerd in 2018
(€ in miljoenen)

785
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Maarten Blacquière CFO en Peter Vermaat CEO

SAMEN OP ZOEK NAAR  
DE BESTE OPLOSSING

toename van duurzaam opgewekte energie en een hogere 
vraag naar elektriciteit. Het maken van investeringskeuzes 
is echter geen gemakkelijke opgave. We moeten flexibel 
blijven in onze oplossingen en de kosten beheersen om de 
energievoorziening voor alle klanten betaalbaar te houden. 
Al moeten we ook realistisch zijn: de transitie naar een  
CO2-neutrale energievoorziening kost de samenleving geld.

Op landelijk niveau hebben wij onze expertise ingezet om 
aan de Klimaattafels slimme energiekeuzes te maken in het 
Energie- en Klimaatakkoord en hiermee de gehele samenleving 
vooruit te helpen. Bijvoorbeeld door te benadrukken dat er 
meer alternatieven zijn om CO2 te besparen dan all-electric 
oplossingen en het aanleggen van warmtenetten.  

Met name het potentieel van duurzame gassen als waterstof 
en groen gas bleef in het maatschappelijk debat soms nog 
onderbelicht. Inmiddels worden alternatieve opties onderkend 
voor een haalbare en betaalbare energietransitie. 

Ook heeft Enexis Groep bij de gesprekken over het nieuwe 
Klimaatakkoord aangedrongen op meer energiebesparing in 
huizen en gebouwen, in feite de meest voor de hand liggende 
manier om CO2 te besparen. Het faciliteren van een betaalbare 
energievoorziening is een van de manieren waarop we als 
netwerkbedrijf op lange termijn waarde creëren en delen.

Op het vlak van energie gebeurt er veel 
op internationaal, nationaal en lokaal 
niveau. Duurzame oplossingsrichtingen 
worden verder uitgediept, 
bediscussieerd en op talloze plekken 
tot uitvoering gebracht. 
Met onze expertise leveren wij 
een bijdrage aan het realiseren van 
klimaatdoelen van de maatschappij 
als geheel en van onze klanten in 
het bijzonder. Dat geeft energie.

De inrichting van de toekomstige, duurzame energievoorziening 
hangt de komende jaren sterk af van de lokale keuzes die 
gemaakt worden. Provincies en gemeenten hebben hierin 
een regierol en zoeken samenwerking met bedrijven, woning-
corporaties, maatschappelijke organisaties en burgers. 

Wij staan klaar deze partijen te helpen bij hun energieplannen. 
Ook zetten we ons in 2019 maximaal in om regionale overheden 
te ondersteunen bij het opstellen van de Regionale Energie 
Strategieën. Onze bijdrage is participatief op het proces en 
proactief op de inhoud. Het helpt dat we in het allereerste 
stadium betrokken zijn, omdat we de regio’s kennen en samen 
voor elk gebied tot de beste oplossingen kunnen komen.
 
VIER PRIORITEITEN IN 2019 
Samen met stakeholders blijven wij werken aan oplossingen om de 
energievoorziening te verduurzamen. Met het oog op de twee 
strategische pijlers ‘excellent netbeheer’ en ‘versnellen van de 
energietransitie’ hebben wij voor 2019 vier prioriteiten vastgesteld: 
veilig werken, voorrang aan klantgedreven werk, verbeter-
projecten voor de klant en de energietransitie versnellen. 

Essentieel hierbij is het extra werven, opleiden en binden van 
technisch personeel. Want de overgang naar een duurzame 
energievoorziening en de groeiende economie in combinatie 
met schaarste aan technisch personeel is een enorme uitdaging. 
In de realisatie van onze doelen bouwen wij op de energie en 
expertise van onze medewerkers.

Peter Vermaat, CEO 
Maarten Blacquière, CFO

Veilig werken aan een betrouwbare en betaalbare energievoorziening zien wij als onze belangrijkste maatschappelijke 
taak. Een energiestoring is direct merkbaar voor klanten en kan zelfs het openbare leven grotendeels stilleggen. 
Dat het ons de afgelopen jaren is gelukt om de betrouwbaarheid van ons netwerk op een zeer hoog niveau te 
houden, is iets om trots op te zijn. Echter, de snelle en grote groei van duurzame opwek en het tekort aan technisch 
personeel op de arbeidsmarkt zetten onze dienstverlening onder druk. 

De toename van zonneparken is zo groot, dat er op diverse plekken onvoldoende netcapaciteit is om deze nog 
te kunnen aansluiten. Er is aangepaste regelgeving noodzakelijk om het elektriciteitsnetwerk effectiever te kunnen 
gebruiken en hiermee kostbare aanpassing van het net te voorkomen. Met een toenemend werkpakket ligt onze 
focus in excellent netbeheer in 2019 op klantgedreven werk en verbeterprojecten voor de klant. 

SLIMME ENERGIEKEUZES 
Naast een betrouwbare en veilige energiedistributie voor vandaag gaat veel aandacht uit naar de energiehuishouding 
van de toekomst. Op diverse plekken versterken we onze infrastructuur om voorbereid te zijn op een snelle 

WE MOETEN  
FLEXIBEL BLIJVEN IN  
OPLOSSINGEN EN DE 
KOSTEN BEHEERSEN.
Maarten Blacquière

DE TOEKOMSTIGE 
ENERGIEVOORZIENING 
HANGT STERK AF  
VAN LOKALE KEUZES.
Peter Vermaat
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VEILIG WERKEN
Veilig werken is meer dan een prioriteit. Het komt van 
binnenuit en is onze belangrijkste waarde. We willen 
dat iedereen elke dag weer veilig en gezond thuiskomt. 
Daarom is elk ongeval er voor ons één teveel. We tonen 
leiderschap en stimuleren elkaar om veilige keuzes te maken. 
Veiligheid staat altijd voorop. Dus ook als het werk uitloopt 
en/of duurder wordt. We doen hieraan geen concessies.

KLANTGEDREVEN WERK
De economie groeit en er wordt volop geïnvesteerd in 
verduurzaming van woningen, gebouwen en kantoren. 
We merken dat hierdoor de vragen van klanten toenemen. 
Het realiseren van het klantgedreven werk geven we in 
2019 voorrang op onderhoud en vervanging, mits onze 
netwerken en ons werk veilig blijven. Zo werken we aan de 
energie-voorziening van vandaag en morgen.

VERBETERPROJECTEN VOOR DE KLANT
De toename in ons werkpakket en de schaarste aan 
beschikbare resources vragen om meer focus in ons 
verbeterportfolio. We moeten het werk voor onze klanten 
efficiënter doen of slimmer. In 2019 geven we prioriteit aan 
verbeterprojecten die zichtbaar resultaat opleveren voor  
onze klanten. Dit vergroot onze maatschappelijke  
toegevoegde waarde. 

ENERGIETRANSITIE VERSNELLEN
We zijn ervan overtuigd dat draagvlak de drijvende kracht is 
om stappen te kunnen zetten in het faciliteren én versnellen 
van de energietransitie. Daarom zijn onze initiatieven in 2019 
gericht op het uitvoeren en ontwikkelen van haalbare en 
betaalbare oplossingen. Een voorbeeld: we helpen gemeenten 
om plannen te maken voor oplossingen die snel resultaat 
opleveren tegen zo laag mogelijke kosten. 

ONZE PRIORITEITEN 2019

VEILIG 
WERKEN

1 2 3 4

KLANT- 
GEDREVEN 
WERK

VERBETER 
PROJECTEN 
VOOR DE  
KLANT

ENERGIE- 
TRANSITIE 
VERSNELLEN

Samen met stakeholders gaan wij de dialoog aan en werken wij aan oplossingen om de 
energievoorziening te verduurzamen. Focus en prioriteiten zijn essentieel om onze strategische 
koers kracht bij te zetten: excellent netbeheer realiseren én de energietransitie versnellen. 
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Stomtoevallig: stuur directeur 
Asset Management Han Slootweg 
langs bij een willekeurige Enexis-
klant – één van de 2,8 miljoen –  
en ze blijken elkaar te kennen.  
Van gezicht tenminste. 

Bernard Sluis, verandermanager en ondernemer, 
woont met zijn vrouw Irene en drie zonen van 
8, 10 en 12 jaar in Zwolle. Slootweg blijkt met 
zijn gezin twee straten verderop te wonen.
‘Voetballen jouw kinderen niet bij Berkum?’ 
vraagt Slootweg terwijl hij in de gang zijn  
jas uittrekt. ‘Dan hebben we elkaar daar ook 
wel eens gezien. Maar nooit echt gesproken, 
geloof ik.’

De ontmoeting is uitzonderlijk. Slootweg is bij 
Enexis Netbeheer verantwoordelijk voor de 
netstrategie: zijn afdeling houdt bij waar het 
net vervangen, uitgebreid of onderhouden 
moet worden en waar investeringen nodig zijn. 
Bij individuele klanten komt hij eigenlijk nooit. 
‘Grootverbruikers wel, want wat zij doen en 
laten heeft direct invloed op het net. Maar 
kleinverbruikers spreken we niet vaak over dit 
soort zaken, juist omdat zij veel zaken digitaal 
kunnen regelen. 

EN DUURZAME  
ZEKERHEID

ZEKER  
DUURZAAM

BERNARD SLUIS HAN SLOOTWEG

BERNARD SLUIS
Klant Enexis Netbeheer 
Werkzaam als verandermanager  
en ondernemer.

HAN SLOOTWEG
Directeur Asset Management 
Enexis Netbeheer

13

Met stakeholders in gesprek over energie uitdagingen en dilemma’s



Bernard: ‘Dat is zeker een compliment. Ik word soms gek van de agressie waarmee 
ik benaderd wordt door energieleveranciers die willen dat ik overstap. Maar mijn 
netwerkbeheerder kan ik niet kiezen. Ik krijg mijn energierekening, dat gaat 
tegenwoordig digitaal en dat werkt – ik heb niets te klagen.’ 
Han: ‘Mensen zeggen wel eens: jullie klanten lopen toch niet weg, daar hoef je je 
niet druk om te maken. Maar eigenlijk moet je andersom redeneren: omdat ze via 
dat net letterlijk aan ons vastzitten, moet je juist extra je best doen om ze op een 
fatsoenlijke manier te helpen, de communicatie op orde te hebben en redelijke 
tarieven te rekenen.’ 
Han kijkt om zich heen in de woonkamer, die via grote glazen deuren zicht biedt 
op de tuin. Eind jaren veertig is het pand gebouwd als sociale woningbouw, 
vertelt Bernard. Eigenlijk waren het twee woningen – elf jaar geleden kochten 
hij en zijn vrouw het van een ‘huisjesmelker’ die het zelf, zo goedkoop mogelijk, 
had opgeknapt. Ze isoleerden meteen de muren, legden extra platen op het dak 
en de tuindeuren kregen dubbel glas. 
Bernard: ‘Ik vind het lastig: hebben we dat nou gedaan voor het milieu of voor 
ons eigen comfort en portemonnee? Als ik heel eerlijk ben, denk ik dat laatste.’ 
Han: ‘Dat is natuurlijk helemaal niet erg.’ 

Bernard: ‘Dit huis is gebouwd in 1949, na de oorlog, en je merkt wel dat het een tijd 
van schaarste was. Het materiaal is minder duurzaam dan in jaren dertig-huizen.’
Han: ‘All-electric, waarbij je ook de verwarming elektrificeert, lijkt me daarom 
hier geen optie. Dan krijg je een gigantische elektriciteitsrekening, zeker bij echt 
koude dagen – dat is niet reëel.’
‘Een van de dingen die bij het verduurzamen speelt, is dat iedereen in deze tijd 
keuzevrijheid wil. Maar als je iets wil dat technisch of economisch niet kan, 
wordt het moeilijk. Als jij een hybride warmtepomp neemt en de buurman 
wil een warmtenet dan is dat bijna niet te doen. Dit is een discussiepunt: 
hoeveel individuele vrijheid heb je bij een systeem dat een zekere mate van 
gezamenlijkheid vraagt?’ 
Bernard: ‘Ik zou best met mijn buren willen overleggen over dit soort dingen, 
maar ik zou het niet willen coördineren. Ik denk wel eens: de overheid wil dat we 
allemaal verduurzamen. Kom maar met advies. Help me maar. Vertel me wat ik 
hier nog kan doen, en wat het me kost. En dan heb ik liever dat jullie me adviseren 
dan een commerciële partij die ook targets moeten halen en bonussen verdient.’ 
Han: ‘Omdat we publiek geld investeren is dat adviseren ingewikkeld. Je kunt 
zeggen: het is een manier om in het verlengde van je core business op een 
laagdrempelige, kosteneffectieve manier de wereld vooruit te helpen. Je kunt 
óók zeggen: de financieel comfortabele netbeheerder gaat ondernemertje 
zitten spelen en drukt zo professionele ingenieursbureaus uit de markt. Het is 
maar hoe je het bekijkt.’ 

Wel merken wij dat verwachtingen managen 
en persoonlijk contact belangrijke aspecten 
zijn in de verbetering van de klanttevredenheid.
We zien het vanzelf aan de elektriciteitsvraag 
als veel mensen in een elektrische auto’s gaan 
rijden of een warmtepomp installeren. En als 
de halve straat een Tesla heeft gekocht, trekken 
wij tijdig een kabel zodat de andere helft dat 
ook kan doen.’

Bernard: ‘Wat voor gevoel ik heb bij Enexis? 
Laat ik het zo zeggen: ik word niet door jullie 
lastig gevallen.’ 
Han: ‘Is dat een compliment? Daar moet ik 
even over nadenken.’ 

INDIVIDUELE VRIJHEID 
EN EEN ZEKERE MATE 
VAN GEZAMENLIJKHEID.
Han Slootweg

‘Wat we wel doen is actief het gesprek aangaan met gemeentes 
en provincies en ze vertellen wat er wel en niet kan. Je kunt wel 
roepen dat een jaren dertig-wijk binnen 2,5 jaar all-electric moet 
zijn, maar dat is zowel voor de bewoners die hun huizen moeten 
aanpassen als voor degenen die verantwoordelijk zijn voor de 
infrastructuur simpelweg niet haalbaar. Nu bijvoorbeeld lopen 
we tegen problemen aan in het noorden van het land, omdat 
we daar windmolens en zonneparken niet kunnen aansluiten.’ 

Bernard: ‘Voetbalclub Nieuw-Buinen! Die konden geen 
zonnepanelen aanschaffen in dit land omdat het net vol is.’
Han: Ja, tegenwoordig heb je Ajax, PSV en Nieuw-Buinen. 
Maar serieus: deze situatie is wel heel vervelend.  

Want we hebben altijd geroepen: leg zonnepanelen op het dak. 
En nu neemt het zo’n vlucht dat de netten het niet bij houden 
en we ze ook niet snel kunnen aanpassen. Maar in dichtbevolkte 
gebieden gaat dit niet spelen hoor. Als we niet oppassen is 
daar straks juist het probleem dat er te veel elektrische auto’s 
en warmtepompen zijn en het net niet voldoende elektriciteit 
kan leveren. Maar dat gaat wel veel geleidelijker: niet iedereen 
koopt tegelijkertijd een Tesla.’
Bernard: ‘Maar je moet als netwerkbeheerder wel anticiperen 
op dat soort ontwikkelingen. Dat verwacht ik wel van jullie.’

Han: ‘Dat is een uitdaging: Als we te ver van te voren investeren, 
krijg je ook kritiek: weet je wel zeker dat die infrastructuur 
wordt benut? De klant moet het via de energierekening immers 
allemaal betalen. En als het mis gaat, krijg je het omgekeerde: 
had je dit niet kunnen voorkomen?’ 

Bernard: ‘We zijn in Nederland eigenlijk heel verwend. Als we 
de stekker in het stopcontact steken, verwachten we stroom. 
Dat is in Frankrijk al heel anders.’ 

Han: ‘Mensen zijn daar inderdaad aan gewend geraakt, en 
dat is prima. De kunst is dat op het moment dat we gaan 
verduurzamen, die betrouwbaarheid op niveau blijft. Dat 
kan bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat op het moment 
dat er geen duurzame stroom is, de elektrische auto even niet 
kan opladen. Praktisch maakt dat niet uit: het doet er niet toe 
of je nu het eerste of tweede deel van de nacht oplaadt, zolang 
hij ’s ochtends maar start. Maar psychologisch is het een ander 
verhaal: wie is de netbeheerder of het elektriciteitsbedrijf dat 
hij zich bemoeit met mijn auto? Hebben jullie eigenlijk al een 
slimme meter?’

Bernard: ‘Ja, en Irene kijkt daar elke maand naar. ‘We hebben 
weer minder verbruikt dan de vorige maand’, zegt ze dan. 
Het wordt een sport – mooi systeem vind ik dat.’

Han: ‘Bewustwording, daar gaat de energietransitie om. 
Zo’n slimme meter is bijvoorbeeld een manier om dat te 
bereiken. Ik loop al twintig jaar mee in de energiesector en tien 
jaar geleden waren mensen helemaal niet zo met energie bezig. 
Door zonnepanelen, slimme meters, elektrische auto’s en 
discussies in de krant is een steeds groter deel van de bevolking 
erbij betrokken. Daarmee is nog niet alles veranderd, maar het 
is wel een eerste stap de goede kant op.’

Bernard: ‘Mijn buurman heeft zonnepanelen en die vertelt steeds 
vol trots hoeveel hij bespaard heeft. Dan denk ik wel: 
potverdorie, dat moet ik ook.’

DE JUISTE BALANS 
TUSSEN DUURZAAM 
EN BETAALBAARHEID.
Bernard Sluis
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Vraag directeur van Milieudefensie 
Donald Pols wat hét symbool is 
voor onze verknipte opvattingen 
over duurzaamheid en hij zal 
zeggen: de auto. 

 
‘Een ding van twee ton, gemaakt om mensen 
te vervoeren van een kilo of honderd – en 
meestal maar één. Voor veel mensen is het 
na een huis de duurste aankoop in hun leven. 
En van de 24 uur staat hij er 23 stil. Ik bedoel: 
in wat voor bizarre wereld leven we?’ 

Marlous van der Veen lacht: ‘Ik kan dit alleen 
maar volmondig beamen.’ 

Samen wandelen ze door de Hortus Botanicus 
in Amsterdam – een groene haven in de stad. 
‘Oude rot ontmoet millennial’, grapt de 
46-jarige Pols. Hij werkte eerder voor de SP, 
het Wereld Natuurfonds en Energie Onderzoek 
Nederland. De 27-jarige Van der Veen staat in 
de Duurzame Jonge 100 van 2018 en is Senior 
Adviseur Strategie bij Enexis Groep waarbij 
ze zich richt op maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (MVO). Dagelijks buigt ze zich over 
strategische en beleidsmatige vraagstukken die 
een bijdrage leveren aan de verduurzaming van 
Enexis Groep in de breedste zin van het woord. 

MARLOUS VAN DER VEEN
Senior Adviseur Strategie – MVO
Enexis Groep 

DONALD POLS
Directeur Milieudefensie

KLANTEN EN NETWERKEN

DE MAAKBARE
TRANSITIE

EN HET  
WAARMAKEN

MARLOUS VAN DER VEEN DONALD POLS
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NOODZAAK OM 
TE VERDUURZAMEN 
IS ENORM.
Donald Pols

Marlous: ‘Met onze autovrije dinsdagen bijvoorbeeld proberen 
we onze medewerkers uit te dagen om iets verder te kijken 
dan de auto die voor de deur staat. We hebben ook op onze 
vestigingen elektrische deelauto’s staan, zodat medewerkers 
kunnen ervaren hoe zo’n elektrische auto werkt. Het vooroordeel 
is toch dat je de helft van de tijd bij een laadstation naast de 
snelweg staat. Dat valt reuze mee, maar om daar achter te 
komen moet je eerst zelf de stekker van zo’n auto een keer 
in de laadpaal steken.’
Donald: ‘Je hebt gelijk als je zegt dat je als bedrijf mensen 
niet kunt dwingen om de auto te laten staan. Maar je kunt wel 
concrete maatregelen treffen. Bijvoorbeeld iedereen dezelfde 
kilometervergoeding geven. As je dan met de fiets komt, heb 
je meer winst. En terecht, want dan spaar je de aarde.’
 Marlous: ‘Dat soort dingen doen we ook. Toch is het belangrijk 
om je te realiseren dat mobiliteit een relatief klein deel is van 
onze totale footprint. Het grootste deel komt uit onze assets 
en netverliezen. Dat betekent dat voor het oog kleine 
veranderingen in de inkoop van netverliezen, of de recycling 
of circulariteit van netcomponenten een grote totale impact 
teweeg kunnen brengen.

Wat vooral mooi is aan deze voor het oog kleine veranderingen, is 
dat het werknemers aan het denken zet over duurzaamheid, ook 
binnen hun eigen werk. Zo vroeg een technicus zich ongeveer 
2,5 jaar geleden af of we de transformatoren, die na veertig jaar 
worden afgeschreven, niet konden hergebruiken. Inmiddels 
hebben we een loods vol gebruikte onderdelen die worden 
opgeknapt en vervolgens minimaal 15 jaar weer meekunnen in ons 
net. Onze engineers hebben nu de keuze of ze een nieuwe of een 
hergebruikte én ook nog eens goedkopere transformator 
bestellen. Voor mij is dit ook heel erg waar MVO over gaat – 
denken in kansen, experimenten aandurven en als het werkt, 
slim genoeg zijn om het op te schalen en breed door te voeren.’ 

In het café van de Hortus, onder een enorme palmboom vertelt 
Marlous hoe zij opgroeide op het Drentse platteland. Een jeugd 
in het groen kweekt liefde voor de natuur – daar is Donald, 
die op een boerderij in Zuid-Afrika woonde, het mee eens.  
Wat hem ook inspireerde, was het einde van de Apartheid, 
wat hij van dichtbij meemaakte. ‘Ik realiseerde me daardoor dat 
grote maatschappelijke veranderingen mogelijk zijn, als mensen 

hun verantwoordelijkheid nemen en het samen gaan doen. 
Mijn overtuiging is dat een succesvolle energietransitie alleen 
kan slagen als er brede betrokkenheid van de samenleving is.’ 
Enexis Groep zou daar ook een rol bij moeten spelen, vindt 
Donald. ‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet alleen 
dubbelzijdig kopiëren en groene stroom inkopen – al is dat 
óók belangrijk. Waar het om gaat, is hoe je invloed hebt op je 
omgeving. Op consumenten, toeleveranciers, de sector en de 
politiek. Ben je afwachtend of ben je pro-actief? Probeer je de 
sector en de beleidsmakers de duurzame kant op te bewegen?’ 

Marlous: ’Door samenwerking met andere infrabeheerders 
in de Groene Netten coalitie werken we nu samen met 
Rijkswaterstaat aan de ontwikkeling van duurzame energie op 
Rijksgronden, waarmee we de energietransitie verder kunnen 
versnellen. Ook denken we graag mee met gemeenten en 
provincies, onder andere over de aansluiting van wind- en 
zonneparken. Als je die alleen kunt aansluiten op het net via 
moeilijke constructies en omwegen, gaan de maatschappelijke 
kosten enorm omhoog, en dat is funest voor het draagvlak.’ 

Donald: ‘Nog iets: als je MVO kwantificeert, 
dan kun je er prestatiebeloningen aan 
koppelen, ook voor het hoogste management. 
MVO-doelstellingen niet gehaald? Dan geen 
bonus. Alles wat in een bedrijf serieus 
genomen wordt, is immers meetbaar en 
de directeur valt er op af te rekenen. Zo kun 
je laten zien dat het MVO ook menens is. 
Dat kun jij niet regelen natuurlijk, maar 
dit is mijn oproep aan de CEO.’ 
Marlous: ‘Kwantificeren kan sowieso 
ook weer leiden tot nieuwe inzichten en 
verbazingen. Je kunt erachter komen dat 
makkelijke oplossingen een wereld van verschil 
maken. En het zou zonde zijn om die kansen 
te laten liggen.’

Donald: ‘Je moet ervoor zorgen dat iedereen mee wil en kan doen met de 
transitie. Hoe voorkom je dat groepen achterblijven? Als steeds meer mensen 
van het net af gaan, komen de kosten terecht bij de mensen die er nog op zitten. 
Dat zijn de mensen in huurhuizen en degenen die geen geld hebben voor 
isolatiemaatregelen of zonnecollectoren. Het is niet alleen een probleem 
van de netwerkbedrijven, maar jullie kunnen het wel als eerste zien aankomen, 
en moeten dat aankaarten bij de gemeentes en rijksoverheid.’ 
‘Het is een interessante tijd: ik draai al twintig jaar mee binnen verschillende 
maatschappelijke organisaties en de laatste paar jaar zie ik dat bedrijven zich 
steeds bewuster zijn van hun maatschappelijke taak en zich meer als ngo’s 
gaan gedragen.’
Marlous: ‘Mijns inziens zijn wij door onze kerntaak – iedereen van energie voorzien – 
eigenlijk al in hoge mate een maatschappelijke organisatie. Als je bijvoorbeeld kijkt 
naar de UN Sustainable Development Goals dan leveren we door onze kerntaak 
uit te voeren al een grote bijdrage aan de uitvoering van die doelen. Mijn dilemma 
is hoe het vergroenen van onze eigen bedrijfsvoering daarmee in verhouding staat. 
Eenvoudig gezegd: je hebt tien euro en je kunt het uitgeven aan duurzaamheid. 
Waar kies je dan voor? Het versnellen van de energietransitie door bijvoorbeeld 
een slimme oplossing te realiseren die windparken sneller aan te sluiten maakt? Of 
de verduurzaming van het wagenpark of onze netverliezen? Beide heeft impact op 
de verduurzaming van Nederland, alleen vanuit een andere invalshoek.’
Donald: ‘Waar ik benieuwd naar ben: kwantificeren jullie het MVO-beleid ook? 
Want het risico is dat je wat sowieso al gebeurt, gaat claimen als een eigen 
succes. Als de overheid zegt dat je twintig procent meer windmolens moet 
aansluiten, kun je dat achteraf niet als een Enexis-prestatie opvoeren. Wat telt 
is wat je er bovenop hebt gedaan om het proces te versnellen. Jouw doel zou 
dan vijfentwintig procent meer windmolens moeten zijn.’ 
Marlous: Dat kwantificeren blijkt lastig. Neem een programma als Buurkracht 
(waarin wijkbewoners worden gestimuleerd om gezamenlijk de CO2-uitstoot 
te reduceren, red). Ik kan niet honderd procent garanderen dat die mensen 
zonnepanelen kopen door dat initiatief. Misschien hadden ze ze anders 
ook wel aangeschaft.’ 
Donald: Maar je móet het kwantificeren, anders loop je het risico dat je alleen 
wat leuke projectjes doet. Of in het ergste geval: dat de buitenwereld gaat denken 
dat het een vorm van greenwashing is, dat je alleen maar dit soort initiatieven 
ontplooit om goede sier te maken. Hoe meet je je impact op de samenleving? 
Ngo’s zijn al vijftig jaar bezig met dit soort vragen – we zouden op dit gebied 
wat van elkaar kunnen opsteken.’ 
Marlous: ‘We hebben nu een jaar of vijf een MVO-beleid en we zitten in de fase dat 
we het beter inzichtelijk willen maken. Dat is inderdaad iets om van te leren van 
partijen die het beter in de vingers hebben. Waarom het wiel opnieuw uitvinden?’

DE JUISTE BALANS 
TUSSEN DUURZAAM 
EN BETAALBAARHEID.
Marlous van der Veen
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‘Heb je wel je helm bij je, Van Zanen?’ 
Rutger van der Leeuw, directeur 
infra van Enexis Netbeheer, 
vraagt het een beetje plagerig als 
BAM-directeur Jolanda van Zanen 
op een gure dag in januari het 
kantoor in Zwolle binnenstapt.

Er staat een uitstap op de agenda: het leek leuk 
om even langs te gaan in Nieuwleusen – waar 
BAM en Enexis Netbeheer gezamenlijk aan het 
werk zijn om gasleidingen te vervangen. 

‘Natuurlijk heb ik mijn helm bij me’, lacht 
Jolanda. ‘Maar er is niemand in Nieuwleusen 
hoor. Het is drie graden. Vorstverlet. Dan 
mogen ze niet werken van de opdrachtgever.’

Jolanda en Rutger kennen elkaar al jaren. 
Ze zaten samen aan de directietafel van 
Enexis – hij als directeur Klant en Markt, zij 
als directeur Infra. Toen Jolanda ruim 2,5 jaar 
geleden aan de slag ging bij Enexis’ grootste 
aannemer, BAM, volgde hij haar op. Beiden zijn 
ze nu onder andere verantwoordelijk voor het 
personeel: Rutger heeft 3500 man onder zich. 
‘Waarvan 1700 buiten werken. 

RUTGER VAN DER LEEUW
Directeur Infra
Enexis Netbeheer

JOLANDA VAN ZANEN
Directeur BAM Infra Energie & Water B.V.
BAM

OVER
VERANDEREN

EN VEILIGHEID  
VERANKEREN

RUTGER VAN DER LEEUW JOLANDA VAN ZANEN
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Jolanda: ‘Herkenbaar. We moeten ons realiseren dat je ook 
wel wat vraagt van de bestaande garde.’ 

Wat werknemers nog meer belangrijk vinden, zijn ontwikkelings-
mogelijkheden en een goede werksfeer. Ook dat proberen ze 
allebei te stimuleren. 
Rutger: ‘Een van de dingen die Jolanda bij Enexis heeft gedaan, 
is de organisatie opdelen in kleinere afdelingen, met 200, 
maximaal 300 man. Dan hoor je als werknemer echt ergens bij  
– je hebt een vaste plek, een parkeerplaats en dezelfde kantinejuf 
die al honderd jaar de broodjes smeert. De ene afdeling heeft 
een jaarlijkse talentenshow, de ander heeft een monument op 
de parkeerplaats voor overleden werknemers.’
Jolanda: ‘Maastricht toch? Zo gaaf.’

Rutger: ‘De gemiddelde werknemer werkt 23 jaar voor ons 
– het maakt Enexis Groep onderdeel van hun identiteit. Aan de 
andere kant is dat familiegevoel ook lastig als je mensen moet 
aanspreken omdat ze hun werk niet goed doen, bijvoorbeeld. 
Zoiets zou je ook niet snel tegen je vader of broer zeggen.’ 

Naar buiten voor de foto. Jolanda en Rutger duiken in de 
achterbak van hun auto’s, waar ze allebei een standaarduitrusting 
hebben liggen: helm, veiligheidsschoenen, felgekleurde jas, 
werkhandschoenen. ‘Ik graaf wel eens mee’, zegt Rutger. 
‘Anders sta je buiten ook maar in de kou’. Hij vertelt Jolanda 
over de technische cursus die hij laatst heeft gedaan. 
‘We hadden laatst weer een veiligheidsincident bij kabelselectie, 
en ik dacht: hoe moeilijk kan dat zijn? Ik ga gewoon die opleiding 
doen. Wat denk je? Gezakt. Als enige.’

Jolanda lacht. ‘Ik doe geen cursus. Ik stel graag domme vragen. 
Laatst zag ik toevallig een van mijn jongens ergens een laadpaal 
voor een elektrische auto neerzetten. Stap ik er op af. ‘Wat doe 
je? Moet je geen helm op? Nou, die ging hij meteen halen.’ 

Rutger: ‘We hebben een dodelijk ongeval gehad in december 
2017. We hebben eind 2018 een heel ernstig ongeluk gehad 
waarbij vier mensen ernstig verbrand zijn. Dat heeft er bij mij 
persoonlijk behoorlijk ingehakt. En als je bij zo’n begrafenis bent 
geweest, of in het brandwondencentrum, besef je heel duidelijk 
waarom veiligheid absoluut altijd op nummer één moet staat.’ 
Jolanda: ‘Wij stimuleren wat goed gaat. Als een monteur een 
slimme meter moet ophangen en een klant wil dat het sneller 
gaat, belonen we hem als hij toch netjes de procedure volgt.’ 

Rutger: ‘Ja, wij ook. Maar laatst had ik een monteur die voor de 
derde keer willens en wetens de fout in was gegaan. Die moest 
vertrekken. Ook al kreeg ik van zijn leidinggevende te horen dat 
hij al zo weinig monteurs hád en dit de beste was. Nee. Als hij 
echt de beste was geweest, dan had hij de regels niet aan zijn 
laars gelapt.’ 

‘Onze mensen doen levensgevaarlijk werk. Je kunt ze trainen, 
opleiden, goede spullen meegeven en dan nog gebeuren er 
ongelukken. Soms gewoon omdat het vier uur is en ze even 
snel wat af willen maken, want dan kunnen ze morgen naar 
een andere klus. Bij het ernstig ongeluk eind vorig jaar bleek uit 
het onderzoek dat alle regels zijn gevolgd en toch ging het mis. 
Dan voel je je super machteloos. Je vraagt je altijd af: wat had ik 
beter kunnen doen?’

Jolanda: ‘Het werk neemt toe, de mensen zijn er niet – dan moet je creatieve 
oplossingen bedenken. Bij BAM willen we bijvoorbeeld graag een pilot starten 
met een 3D-bril – dan staat één man aan de sleuf en een oudere, meer ervaren 
werknemer, voor wie het fysiek te zwaar zou zijn om buiten te werken, kijkt 
op die manier mee. Dat soort innovaties heeft onze sector nodig.’

Rutger: ‘De wal keert het schip. Wat vroeger echt onbespreekbaar was, gebeurt 
nu. Voordat je kon beginnen als monteur moest je eerst een opleiding van vier 
jaar hebben afgerond. Nu denken we: wie van het MBO af komt, kan prima aan 
de slag als monteur koude aanleg – dan werk je alleen met kabels waar geen 
spanning op staat. Kan hij daarnaast een leertraject in. Wat bij ons trouwens 
het beste werkt, is de actie dat je 1000 euro krijgt als je een collega aandraagt.’ 
Jolanda: ‘Ja, bij ons ook!’ 

Rutger: ‘De jongens dragen nooit ongemotiveerde mensen aan, omdat ze weten 
dat die straks naast een van hun collega’s staat. En motivatie is het belangrijkste.’ 

Buiten is het inmiddels gaan sneeuwen. Jolanda waagt nog een telefoontje. 
‘Nee? Zijn er ergens nog mensen aan het werk? In Beilen? Dat is te ver.’ 
Zowel Jolanda als Rutger gaan regelmatig bij de werklocaties langs. Rutger 
wil iedere vestiging elk kwartaal bezoeken – dat betekent dat hij elke anderhalve 
week op pad is. Jolanda staat alleen al voor veiligheidsinspectie een keer per 
maand ergens naast een bouwput.

Jolanda: ‘Hoe je personeel behoudt? We hebben een onderzoekje gedaan naar 
wat mensen belangrijk vinden in hun werk en salaris staat niet in de top drie. 
Mijn mannen willen gehoord en gewaardeerd worden. Dat doe je door naar 
buiten te gaan. Door het gesprek te hebben in de keet.’ 
Rutger: ‘Je moet ook naar buiten om te voorkomen dat je alleen vanuit het 
hoofdkantoor denkt. Wij kunnen wel allemaal mooie regels en voorschriften 
bedenken, maar soms zie je buiten dat het helemaal nergens op slaat.’

Jolanda: ‘Dan zijn de mannen ergens bezig, maar liggen hun materialen om een 
of andere reden twee blokken verderop. Moeten ze de hele tijd heen en weer. 
Dat frustreert natuurlijk enorm. Of ze zijn ingedeeld bij een ploeg die ze niet 
kennen. In dit werk vinden mensen het fijn als ze op elkaar ingespeeld zijn.’ 
Rutger: ‘Omdat het om veiligheid gaat. Je moet erop kunnen vertrouwen dat 
als een collega tegen je zegt dat hij iets heeft vrij geschakeld, dat daar dan 
ook daadwerkelijk de spanning vanaf is. Ik weet niet hoe het bij jou is, Jolanda, 
maar ik hoor het vaak: je neemt nu zoveel jonge gasten aan, maar ìk moet 
ze inwerken en met ze op pad.’ 

Met vieze schoenen, zeg ik altijd.’ Als directeur 
Infra bij BAM heeft Jolanda 600 man in dienst, 
en is ze verantwoordelijk voor nog eens 
600 ingehuurde krachten. 

Allebei lopen ze aan tegen hèt grote probleem 
binnen de sector: het tekort aan technisch 
personeel. Een groot deel van de monteurs 
gaat binnenkort met pensioen en er zijn te 
weinig technisch opgeleide jongeren om 
hun plek op te vullen. 

Rutger: ‘De economie trekt aan en de 
energietransitie in Nederland vraagt nog eens 
om tienduizenden, honderdduizenden extra 
mensen die huizen kunnen isoleren en 
warmtepompen installeren.’ 

HET WERK NEEMT TOE, 
DE MENSEN ZIJN ER NIET – 
DAN MOET JE CREATIEVE 
OPLOSSINGEN BEDENKEN.
Jolanda van Zanen

JE VRAAGT JE ALTIJD AF: 
WAT HAD IK BETER  
KUNNEN DOEN?
Rutger van der Leeuw
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Mariëlle Vogt, directeur 
Financiën Enexis Groep, maakte 
onlangs een rekensommetje. 
Als zij haar elektrische auto 
’s avonds drie uur aan de paal 
hangt om op te laden, verbruikt 
hij net zoveel energie als haar 
gezin in een hele dag. 

Moet je nagaan, wil ze maar zeggen tegen 
Berend de Vries, wethouder Economie en 
Energietransitie, D66 in Tilburg, hoeveel meer 
energie er nodig is als straks haar hele straat 
een elektrische auto heeft. En waar voorheen 
de energie van de centrale simpelweg naar 
de gebruiker ging, komen er nu steeds meer 
‘invoerders’ bij. Zo wordt bijvoorbeeld ook 
energie geleverd door windmolens en 
zonnepanelen. Het bestaande elektriciteits-
netwerk moet dus flink aangepast worden. 
Mariëlle: ‘Met de drie grootste 
netbeheerders samen moeten we tot 2030 
zes miljard meer gaan investeren om de 
energietransitie mogelijk te maken.’ 

Een enorm bedrag.  
Hoe maak je de juiste keuzes? 

BEREND DE VRIES
Wethouder Economie & Energietransitie 
Gemeente Tilburg

MARIËLLE VOGT
Directeur Financiën 
Enexis Groep

DE HAAL-
BAARHEID

VAN BETAAL-
BAARHEID

BEREND DE VRIES MARIËLLE VOGT
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Hoe voorkom je onnodige investeringen? En wie gaat dat 
betalen? Om die dingen te bespreken is Berend – met de trein, 
uiteraard – naar het hoofdkantoor van Enexis Groep in 
Den Bosch gekomen. Hij is als wethouder in Tilburg 
medeverantwoordelijk voor de energietransitie en lid van 
de nationale Klimaattafel elektriciteit die een bijdrage levert aan 

het Klimaatakkoord. ‘Mijn tweede baan noemt mijn secretaresse 
het’, grapt hij tegen Mariëlle. ‘Daardoor heb ik trouwens veel 
meer inzicht gekregen in hoe complex het is voor de 
netbeheerders.’ Mariëlle reageert enthousiast: ‘Heel gaaf. 
Voor veel mensen zijn wij toch wat onzichtbaar. Ook omdat 
ons werk zich letterlijk onder de grond bevindt.’

Berend: ‘Door die enorme opgave van de energietransitie zullen 
we veel nadrukkelijker met elkaar moeten gaan praten en samen-
werken. In het verleden was het energiebeleid een feestje aan de 
Bezuidenhoutseweg, waar het Ministerie van Economische Zaken 
& Klimaat staat. Door een klein comité werden daar maatregelen 
bedacht en opgelegd. Maar daar is de energietransitie te 
complex voor: dan praat je over veranderingen in wijken, soms 
zelfs op straat niveau en bij mensen achter de voordeur. Dat 
betekent dat we met meer partijen aan tafel moeten: Rijk, 
provincies, gemeentes en waterschappen moeten overleggen 

met de netbeheerders en Tennet. Waar willen we de opwek? 
Is dat kosteneffectief?’
Mariëlle: ‘Het mooie vind ik dat er nu veel meer naar de totale 
business case wordt gekeken. Dat er niet alleen wordt gedacht 
vanuit een projectontwikkelaar en onze kosten bijvoorbeeld 
niet worden meegenomen.’

Meer overleg met meer partijen dus – maar dat wil nog niet 
zeggen dat het eenvoudig is om te bepalen waar precies in 
geïnvesteerd moet worden. Hoe de wereld eruit gaat zien tijdens 
en na de energietransitie is maar tot op zekere hoogte voorspelbaar. 
Berend: ‘We kunnen natuurlijk zien waar de capaciteit zit, maar 
er moet, volgens het concept Klimaatakkoord, op land dan nog 
35 terrawatt uur extra opgewekt worden én er komen nieuw-
bouwwijken bij. Als netbeheerder zullen jullie voorinvesteringen 
moeten doen. En als jullie een investering doen, moet dat toch 
altijd getoetst worden?’

Mariëlle: ‘Dit toetsen doen we zelf. Omdat we met publiek geld 
werken en onze investeringen in de tarieven worden meegenomen, 
zijn we behoedzaam met voorinvesteringen. Een commercieel 
bedrijf kan meer risico nemen, maar omdat wij met publiek 
geld werken moet er een behoorlijke mate van zekerheid zijn.’
Berend: ‘We moeten er dus straks per regio in slagen vast te 
leggen wat er ongeveer gaat gebeuren, zodat jullie in ieder geval 
genoeg kader hebben. Niet dat we per se weten waar elke 
windmolen precies zal gaan staan, maar dat er voldoende 
legitimatie is om stappen te ondernemen. Anders wordt het 
heel lastig om die klimaatdoelen te halen.’
Mariëlle: ’Wij zijn sowieso een bedrijf dat van stabiliteit houdt. 
Van voorspelbaarheid. We leggen iets aan voor veertig, vijftig 
jaar en bij ons gaan de kosten voor de baten uit: de meeste 
investeringen verdienen we ook in zo’n periode terug. Maar nu 
we zoveel extra moeten investeren, moeten we anders gaan 
denken. Ik heb het uitgerekend: de komende twaalf jaar moeten 
we eenderde meer investeren in ons net dan voorheen. 
150 miljoen per jaar, twaalf jaar lang, dat is echt substantieel. 
Omdat het langer gaat duren voordat die investeringen terug 
zijn verdiend, zijn er scenario’s denkbaar dat we op de lange 
termijn bij ongewijzigd beleid tegen de grenzen van onze 
financieerbaarheid aanlopen. Zover laten we het natuurlijk 
niet komen en dat bespreken we ook in Den Haag.’

Berend: ‘Vraag je dan ook of het Rijk of wie dan ook daar garant voor gaat staan?’
Mariëlle: ‘Nee dat niet. En we hebben het punt zeker nog niet bereikt hoor: 
we zijn een heel stabiele financiële partner, met gemeenten en provincies als 
aandeelhouders. Obligatiehouders weten dat we een solide bedrijf zijn, in een 
 voorspelbare, gereguleerde bedrijfstak. Maar het zou fijn zijn als we voortaan de 
energietarieven kunnen bepalen op basis van investeringsplannen. En dat 
vervolgens elk jaar toetsen. Nu worden de energietarieven nog bepaald op basis 
van investeringen van 5 jaar geleden, wat niet meer juist is nu onze benodigde 
investeringen fors toenemen.’

Je ontkomt er niet aan, zegt Mariëlle: de extra investeringen die de energietransitie 
vraagt worden onherroepelijk doorgerekend aan de klant. Al kan het eerlijker, denkt 
ze. ‘Als je de gestegen kosten evenredig zou verdelen, dan komt het per huishouden 
neer op vijf tot tien euro extra per maand. Maar wij willen een slimmer tarief. 
Want eigenlijk is het oneerlijk dat mensen zonder elektrische auto bijvoorbeeld 
net zoveel voor hun netwerkgebruik betalen als mensen zoals ik, want ik gebruik 
het net veel meer. En elektrische autorijders zijn bovendien al vaak meer 
kapitaalkrachtige mensen. We denken nu bijvoorbeeld over de manier waarop 
databundels op telefoons werken – je koopt een bepaalde hoeveelheid in en als je 
het netwerk zwaarder belast, ga je meer betalen. Hoe sta jij daar eigenlijk tegenover?’ 

Berend: Het lijkt me logisch dat er zo’n soort stelsel komt, al is het een breinbreker 
hoe het dan werkt met teruglevering via zonnepanelen bijvoorbeeld, wat daar dan 
de tarieven voor worden. Burgers moeten wel zeker weten wat ze terug kunnen 
verdienen met hun zonnepanelen, anders leggen ze ze niet op hun dak. Ook moeten 
de kosten die huiseigenaren moeten maken om hun huis te verduurzamen, dan 
platgeslagen worden. Om te voorkomen dat de verhoging van de energiebelasting 
niet juist op minder kapitaalkrachtige inkomensgroepen terecht gaat komen.’ 
Mariëlle: ‘Ik zou het fijn vinden als het uiteindelijk een soort recht is om een 
warm huis te hebben. Wat nou als iedereen daarvoor in de basis hetzelfde betaalt, 
ongeacht welke energiebron je gebruikt? Want je hebt bij wijze van spreken 
natuurlijk mazzel als je in een makkelijk te renoveren nieuwbouw wijk woont, 
en pech als je een oud huis hebt dat niet zo maar van het aardgas af kan.’

Berend: ‘Recht op een warm huis – dat vind ik 
mooi. Maar ik geloof ook in prikkels in het 
systeem. Het warmtenet zou een serieus 
alternatief moeten worden, maar op deze 
manier stimuleer je mensen natuurlijk niet 
om over te stappen.’ De gemeente Tilburg is 
niet alleen gesprekspartner, maar ook 
aandeelhouder van Enexis Holding. Dat 
betekent dat ze jaarlijks rendement uitgekeerd 
krijgen. Zouden gemeentes dat moeten 
reserveren om de energietransitie te versnellen? 
Mariëlle: ‘Volgens mij hebben jullie afgelopen 
jaar een kleine vier miljoen gekregen. Maar het 
is niet aan mij om te beslissen waar je dat aan 
uitgeeft – er zijn natuurlijk meer belangrijke 
dossiers. Ik kan die afweging niet maken.’

DE KOMENDE TWAALF JAAR MOETEN 
WE EENDERDE MEER INVESTEREN 
DAN VOORHEEN.
Mariëlle Vogt

IK GELOOF IN PRIKKELS 
IN HET SYSTEEM.
Berend de Vries

Berend: ‘Het is ook niet zo dat die vier miljoen in 
een apart potje zit. Die zit gewoon in de 
begroting. De vraag is wel hoe we de 
energietransitie gaan betalen. Het is een nieuwe 
taak die we vooralsnog uit onze begroting moeten 
bekostigen en daar hebben we veel gesprekken 
over met het Rijk. Er moet wel wat geld bij.’ 
Mariëlle: ‘Gemeentes zouden sowieso mensen 
moeten hebben die ermee bezig is – anders is 
het niet geloofwaardig. De energie transitie hangt 
ook af van tijd, inzet en mens kracht – het gaat 
niet alleen om euro’s.’
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PATRICK LAMMERS
CEO
Essent

COR BROCKHOVEN
Directeur Public Affairs & Communicatie 
Enexis Groep 

Precies tussen de hoofdkantoren 
van netbeheerder Enexis en 
energieleverancier Essent ligt een 
brug. De paleisbrug, die in Den 
Bosch beide kanten van het  
spoor verbindt, is zowel voor 
Patrick Lammers, de CEO van 
Essent, als voor Cor Brockhoven, 
directeur Public Affairs & 
Communicatie van Enexis Groep 
precies vier minuten wandelen 
van het werk. 

Schitterend symbolisch natuurlijk, zo’n 
verbinding tussen de beide bedrijven. Daarom 
zijn de twee heren nu hier, in de waterkou, 
en lopen ze heen en weer in opdracht van de 
fotograaf. ‘Ik denk dat het Essent-kantoor 
wèl op de foto staat’, zegt Cor tegen Patrick. 
‘Maar dat van Enexis niet.’

Patrick: ‘Maar we hebben geen logo 
hangen aan deze kant van het gebouw. Dat is 
net weer weggehaald. En dan hebben we 
ook nog ergens lichtbakken staan met het 
logo dáárvoor.’

ZELF 
REGELEN

OF OVER- 
REGULEREN

PATRICK LAMMERS COR BROCKHOVEN
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MENSEN WILLEN 
 TEGENWOORDIG KEUZE, 
ZE WILLEN INVLOED.
Patrick Lammers

Zo snel gaat het op de energiemarkt, zegt Lammers, terwijl hij 
later in een kantoor van Enexis Groep opwarmt met een kop 
koffie. Alles is in beweging. In 2009 werd netbeheerder Enexis 
afgesplitst van Essent. ‘Oude familieleden’, zo typeert Patrick 
de relatie tussen de twee bedrijven. Cor knikt. ‘Na de splitsing 
moesten we allebei opnieuw onze positie bepalen. Maar de 
laatste twee, drie jaar zien we dat de energietransitie zoveel 
vaart krijgt dat het steeds weer nieuwe vraagstukken oproept. 
En er is geen blauwdruk. Het betekent dat we het met elkáár 
moeten uitvinden.’

Patrick en Cor zijn bij elkaar om te praten over de wet- en 
regelgeving rondom de energietransitie. Helpt dat de beide 
bedrijven om de transitie te versnellen? Valt er aan te voldoen? 

Hoe kunnen Essent en Enexis Groep elkaar helpen? Allereerst wil 
Cor dit kwijt: ‘Wat er nu geregeld is binnen de wet- en regelgeving, 
is in principe prima. Wij zijn tevreden.’ 

Patrick: ‘Wetten kijken altijd achteruit.’
Cor: ‘Inderdaad. Dus je kunt wel overal regels voor willen maken, 
maar voor ons is het wel duidelijk dat we het in dit geval stap 
voor stap moeten zien uit te vinden. Ik weet zeker dat we nog 

tegen talloze onvoorziene dingen aan gaan lopen. Die moet je 
uiteindelijk in regelgeving vastleggen.’

De onvoorspelbaarheid is een van de dingen waar zowel Essent 
als Enexis Groep bij de energietransitie onvermijdelijk tegenaan 
gaan lopen. Een voorbeeld, zegt Cor. Een paar jaar geleden was 
hij in het provinciehuis in Groningen, toen daar de mogelijkheden 
voor zonneparken werd besproken. Er was aardig wat belang-
stelling, maar het was nog onduidelijk hoeveel ondernemers 
zouden instappen. Maar toen hij afgelopen november een lijst 
met echt geïnteresseerden onder ogen kreeg werd pas duidelijk 
hoeveel belangstelling er daadwerkelijk was – en hoeveel 
zonneparken er waarschijnlijk met het energienet moeten 
worden verbonden.

‘In korte tijd was opeens de volle omvang duidelijk. En daar zijn 
we wel even van geschrokken: ik denk dat wel honderd partijen 
zich hebben ingeschreven. Nu gaan die vast niet allemaal door, 
maar we moesten heel snel met Tennet gaan overleggen. En dan 
hebben we het nog niet over het personeel dat nodig is om die 
parken aan te kunnen sluiten. Had je dat niet zien aankomen, 
vroeg iemand me. Nee. Deze omvang niet.’ 
Patrick: ‘Als je, om jouw woorden te gebruiken, binnen korte 
tijd verrast kunt worden, en elke vijf jaar eigenlijk een nieuwe 
werkelijkheid te pakken hebt, hoe kun je dan als netbeheerder 
miljarden investeren in iets wat er tientallen jaren moet liggen? 
Moet je dan niet zeggen: ik kijk vijf jaar vooruit en ageer daarop?’

Cor: ‘Stel dat we na die bijeenkomst in het provinciehuis hadden 
kunnen inschatten dat er zoveel zonneparken zouden worden 
aangelegd, en zo ongeveer waar. Dan hadden we nóg geen 
aansluitingen kunnen garanderen. Omdat er nog weinig definitief 
was. Dan mag je nog niet gaan investeren: we werken immers 
met publiek geld. Dat is ons binnen de wet- en regelgeving 
niet toegestaan.’ 

Patrick: ‘Maar je hebt dus wel een meer agile beleid nodig. 
De regelgeving moet dus aangepast worden. Anders kun je 
de energietransitie niet bij houden.’ 
Iets waar beide bedrijven zich mee bezig houden is de 
betaalbaarheid van de energietransitie, zegt Cor. ‘We willen zo 
laag mogelijke maatschappelijke kosten.’ 

Patrick: ‘Eens. De energierekening gaat omhoog. In 2018 was hij al acht procent van 
het netto besteedbaar inkomen van Jan Modaal. Dat betekent dat de doorsnee 
Nederlander een maandsalaris of het vakantiegeld kwijt is aan energie. Als dat 
verder omhoog gaat, is de lol er wel een beetje vanaf.’

Cor: ‘Hoe houd je dan het draagvlak? Hoe houd je de burger betrokken?’ 
Patrick: ‘Wij zeggen: laat de burger meedoen. Laat die participeren, in 
windmolenparken bijvoorbeeld. Zoek geen oplossingen in grote collectieve 
systemen voor de komende dertig jaar, maar zoek naar decentrale oplossingen.’
Cor: ‘Daar ben ik het volledig mee eens. Een collega van mij zit in een corporatie 
met twee windmolens in Nederweert. Dat werkt. Het moet ook laagdrempelig 
gemaakt worden om in te stappen.’ 
Patrick: ‘Dat je geen doctorandus hoeft te zijn. Dat iedereen mee kan doen 
op lokaal niveau.’

Cor: ‘Laatst hoorde ik over een plan om in landelijk gebied veertig windmolens 
neer te zetten, via een klassiek investeringsmodel. Dat werkt niet, hè? Dan negeer 
je de maatschappelijke context waarin je moet werken.’ 
Patrick: ‘Mensen willen tegenwoordig keuze, ze willen invloed. Wij hebben vier 
molens langs de A67, verdeeld over twee gemeentes. Het duurde vijftien jaar 
voordat ze er stonden. Vijftien jaar! Mag het? Kan het?’
Cor: ‘Inspraakprocedures.’ 
Patrick: ‘We bouwen die dingen in acht maanden. Het zou handig zijn als de  
wet- en regelgeving de burgers meer zou laten participeren en het traject 
vooraf sneller zou laten gaan. Drie weken per stap in plaats van vijf maanden 
bijvoorbeeld. 
Cor: ‘We zitten veel te wachten op elkaar. Zoveel mensen en partijen hebben 
belangen.’ 

Patrick: ‘Nederland is eigenlijk een grote tandwielkast. Elk radartje drijft weer 
een ander aan. Kijk, we weten helemaal niet hoe de wereld eruit ziet in vijftien 
jaar. Wellicht is er tegen die tijd een andere energiedrager waardoor de geplande 
windmolens niet meer nodig zijn. De technologie gaat steeds sneller. En de wet- en 
regelgeving gaat steeds langzamer, lijkt het, ook door de fragmentatie in de politiek.’ 
Cor: ‘Nog een ding: ik zou er ook voor willen pleiten om voorbij de landgrenzen 
te kijken als het om wet- en regelgeving gaat. Het is eigenlijk heel vreemd dat 
we in Nederland alleen naar Nederland kijken. Als je met deskundigen praat, dan 
zeggen die dat de toekomst van de energienetwerken echt een West-Europese 
aangelegenheid is. Het Europese grid, daar zijn helemaal geen gesprekken over 
in Nederland. Nul. Terwijl er zo veel grensgebied is. Wat een eilanddenken! 
Patrick: ‘Maar dat is wel menselijk. De materie is al zo complex – als we het binnen 
Nederland houden, is het overzichtelijker. Maar dan zou ik zeggen: kijk niet met 

angst en beven naar 2030, maar probeer dan de 
energietransitie als Nederland juist tien jaar te 
accelereren. Zodat je grote stappen kunt maken 
en tijd wint. 

Als we gewoon geen CO2-uitstoot meer willen 
hebben, wat is de vervangende energiedrager 
voor aardgas? Hoe snel kunnen we die hebben? 
Wat moeten we daarvoor doen? Ik zie wel 
iets in een soort deltaplan voor energie – een 
aantal grote beslissingen nemen en die in de 
wet vastleggen. Dan maak je er voor Nederland 
ook een concurrentievoordeel van, ten 
opzichte van de rest van de wereld.’

HOE HOUD JE DRAAGVLAK? 
HOE BLIJFT DE BURGER  
BETROKKEN?
Cor Brockhoven
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